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Dette nummeret åpner med et tema SOR har vært opptatt  
av over mange år; Lavaffektive tilnærminger i situasjoner som 
allerede har eskalert eller potensielt kan eskalere til 
situasjoner med sinne og eventuelt utagering. Det er Lene 
Heimdal Vestbø og Andreas Idarson Sirevåg som har skrevet 
denne viktige og nyttige artikkelen.

Denne etterfølges av et annet viktig tema, knyttet til selv
hevdelse og selvbestemmelse. Teksten er skrevet av dyktige 
forskere og medforskere, med og uten utviklings hemming. 
Og teksten omhandler et spennende forsknings prosjekt de 
har holdt på med i flere år. Dette er viktig kunnskap.

Og kunnskap er nettopp tema for den tredje artikkelen, 
skrevet av Cathrine Utne Sandberg og Erik Søndenaa. Her 
med fokus på kunnskapsbasert habilitering.

Bernt Barstad og Nina Christine Dahl har startet opp et 
lite forlag hvor de lager tematisk både smale og mindre smale 
og særdeles viktige og lettleste hefter for personer med 
utviklings hemming. I dette nummeret får du lese litt om 
heftet Hjelp – jeg er anmeldt.

Else Berit Eikeland og Terje Grimstad slår i sin artikkel 
fast at den digitale revolusjon gir store muligheter for selv
stendige liv. Noen bruker sine selvstendige liv til å være aktiv 
i Dissimilis, som i år fyller 35 år. Det er vi også glad for  
å dekke i SOR Rapport.

Da gjenstår bare å ønske alle lesere av SOR Rapport en 
riktig god jul.

Jarle Eknes
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Lavaffektiv tilnærming
Fysiologisk aktivering kan utløse stress 
og igjen forklare utfordrende atferd  
hos personer med utviklingshemming  
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Bruken av tvang i det norske helsevesenet er stadig 
oppe til debatt og det stilles strenge krav til faglig 
forankrede tilnærminger overfor mottakere av helse
tjenester. Det er ulike syn på hva som kan ligge bak 
utfordrende atferd og vi vil her ta utgangspunkt i et 
perspektiv som bygger på fysiologisk aktivering. Det  
er forskjellige metoder og tilnærminger som kan være 
med å regulere den fysiologiske aktiveringen slik som 
lavaffektiv tilnærming, mer forutsigbare stimuli, 
kognitiv atferdsterapi, fysisk aktivitet, tilrettelegging  
av boforhold og miljømessige faktorer. 
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Althaus et al (2000); Hirstein et al (2001) 
foreslår at personer med autisme spekter
forstyrrelser (ASF) har en annen behand
ling av informasjon enn den generelle 
befolkningen og vil i større grad ha 
svingninger i den fysiologiske aktivering
en. Dette går ut på hvordan personer med 
ASF tolker og behandler sanseinntrykk. 
Brukergrupper med flere diagnoser stiller 
krav til videre forskning for å takle 
utfordringer som oppstår av at personer 
har flere diagnoser. Dernest kreves det at 
tilnærminger tar hensyn til individets 
forutsetninger og legger til rette for disse.

I denne artikkelen ønsker vi å se på 
hvilken betydning fysiologisk aktivering 
har på personer med ASF og utviklings
hemming og hvilken effekt det kan ha for 
utfordrende atferd. 
 
Fysiologisk aktivering
Aktivering er relatert til prosessering av 
informasjon og at uforutsigbare stimuli 
kan lede til økt aktivering. Det er to grader 
av aktivering, hyperaktivering og hypo
aktivering. Hyperaktivering vil si at en er 
svært mottakelig for sansestimuli, mens 
hypoaktivering vil si at en er lite mottake
lig for sansestimuli. Uregulert aktivering 
kan være med på å gjøre at en person 
presterer dårligere (McDonnell 2013).

Utfordrende atferd og håndtering  
av sansestimuli 
Personer med utviklingshemming og ASF 
er ofte avhengige av faste rutiner og en god 
struktur i hverdagen som bidrar til trygg
het og forutsigbarhet. Hvis en person blir 
møtt med for mange regler og krav, kan 
det utløse utfordrende atferd. Det kan bli 

slitsomt og mye å forholde seg til. Hvordan 
tjenesteytere samhandler med tjeneste
mottaker kan være årsak til utfordrende 
atferd (Helsedirektoratet 2015).

Studier av Kern et al (2004); Baranek  
et al (2006) Cheung og Siu (2009) har 
funnet at personer med ASF har vanskelig 
med å filtrere lyder, er mer følsomme for 
berøring og smaks/luktesans. Samtidig 
som den sensoriske profilen er forskjellig 
fra den hos den generelle befolkningen. 
Personer med ASF kan få for mange inn
trykk på en gang og det kan bli for mye 
sensorisk informasjon å behandle. Dette 
kan resultere i at sanseinntrykk blir 
ignorert eller at en ikke har mulighet til  
å gjøre noe med dem. Hvordan hånd
tering en av sansestimuli foregår avhenger 
av miljømessige faktorer som mengde, 
boforhold, grad av fysiologisk aktivering 
med videre (McDonnell m.fl. 2014).

En hypotese er at reduksjon av generell 
fysiologisk aktivering vil kunne redusere 
utfordrende atferd. Jo mer uforutsigbare 
sanseinntrykk eller stimuli, jo høyere grad 
av aktivering vil forekomme, noe som 
burde lede til høyere frekvens av 
utfordrende atferd. Ekstreme former for 
hyperaktivitet vil lede til redusert opp
merk  som het på stimuli utenfra. Personen 
får en type «overbelastning» som gjør at 
hjernen ikke klarer å behandle alle inn
trykk og leder til en «shutdown» der en 
ikke er mottakelig for mer inntrykk. 
Personer med ASF som har regelmessig 
utfordrende atferd og er sensitive for 
sansestimuli viser høye nivåer eller 
ekstremt varierende nivåer av fysiologisk 
aktivering (McDonnell m.fl. 2014.). 
Dersom utfordrende atferd er opprettholdt 

 DESEMBER 2017  – 3  



av en forhøyet tilstand av fysiologisk 
aktivering, burde reduksjon av denne føre 
til en reduksjon av utfordrende atferd, i det 
minste i et kort tidsperspektiv. 

Lavaffektive tilnærminger er bygget på 
strategier for å håndtere slike situasjoner jf. 
McDonnell sine fire komponenter. 
Reduksjon av krav er en essensiell del av 
tilnærmingen og kan være effektiv til 
reduksjon av aggressiv atferd. Dernest 
burde reduksjon av krav gjøre at personen 
får mindre sanseinntrykk å behandle og 
dermed redusere sjansen for hyper
aktivering (Ibid.).

Lavaffektiv tilnærming
Lavaffektiv tilnærming skal være et 
alternativ til bruk av makt og tvang og er 
dermed mindre inngripende. Tilnær ming

en bidrar til kvalitetssikring i møtet med 
utfordrende atferd med fokus på å gi rom, 
tid og å dempe stress hos tjenestemottaker 
og ikke minst tjenesteyter (McDonnell 
2013). Tilnærmingen bygger på 
McDonnell sine fire komponenter:

1. Redusere krav fra tjenesteyter for 
å redusere potensielle konflikter rundt  
et individ.

2. Unngåelse av aktiverings triggere som 
øyekontakt, berøring og for eksempel å 
ta bort utenforstående fra en situasjon.

3. Unngå nonverbal kommunikasjon som 
kan lede til konflikt. Eksempelvis en 
aggressiv kroppsholdning.

4. Utfordre tjenesteyteres tankegang om 
kortsiktig håndtering av utfordrende 
atferd (Ibid.).

Foto: Michael Pardo, Flickr
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Et eksempel på bruk av lavaffektiv  
tilnærming
Vi fikk tilgang til resultater i et bofelles
skap hvor det ble jobbet etter lavaffektiv 
tilnærming hos en tjenestemottaker med 
utviklingshemming og ASF. Denne 
personen hadde en historie med mye 
utfordrende atferd som selvskading og 
utagering. Han var fysisk sterk og kunne 
gå til angrep mot personalet hvis han for 
eksempel ble hindret i å selvskade. Dette 

førte videre til en god del bruk av tvang for 
å forhindre skade på han og tjenesteytere. 
Boligen satte fokus på lavaffektiv til
nærming i arbeidet mot tjenestemottaker,  
i et ønske om å møte han på en mindre 
inngripende måte samt å redusere bruken 
av tvang. De benyttet seg blant annet av å 
senke krav, avledningsstrategier og bevisst
het overfor tjenesteyteres atferd som kunne 
trigge utfordrende atferd (stemmebruk, 
plassering og kroppsspråk). De kjente 

Foto: Tanell_85, Flickr 
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tjenestemottaker godt og klarte stort sett  
å forutse kroppslige signaler og atferd som 
stod i fare for å eskalere til utagering og/
eller selvskading.

Grafen viser til tvang brukt i rundt et 
halvt års tid. Bruk av tvang har gått opp 
og ned i perioder i løpet av dette halvåret. 
Trendlinjen viser tydelig at bruk av tvang 
har blitt redusert.

Forebyggingsstrategier
Fysisk trening kan ha en positiv effekt på 
reduksjon av fysiologisk aktivering. En 
studie av McGimsey og Favell (1988),  
på 10 personer med utviklingshemming 
som var svært aggressive og hyperaktive, 
viste at 8 av 10 som hadde to daglige 
perioder med jogging og andre anstreng
ende aktiviteter, hadde reduserte mengder 
med utfordrende atferd.

Fysisk aktivitet er assosiert med en 
omfattende nedgang i utfordrende atferd,  
i tillegg finnes det positive bieffekter som 

bedring i fysisk og psykisk helse. Det kan 
se ut som at fysisk aktivitet flere ganger om 
dagen kan ha en større effekt enn en gang 
om dagen og fysisk aktivitet noen få dager 
i uka (OggGroenendaal et al 2014). 
Carraro og Gobbi (2014) undersøkte om 
fysisk aktivitet kunne redusere depresjons
symptomer for mennesker med utviklings
hemming. Gruppen som gjennomførte 
fysisk aktivitet hadde reduserte symptomer 
sammenlignet med kontrollgruppen. 
Resultatene støtter opp under at fysisk 
aktivitet kan bedre selvfølelsen for 
mennesker med utviklingshemming. Sowa 
og Meulenbroek (2012) sin gjennomgang 
av studier på effekten av fysisk aktivitet for 
mennesker med ASF viste betydelig positiv 
endring i sosiale og motoriske ferdigheter. 
Individuell trening hadde større effekt enn 
gruppetrening.

Avslapningsteknikker har grobunn i 
resultater fra forskning, og er verktøy som 
kan brukes til å redusere fysiologisk 
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aktivering og avlaste noe av behovet til 
sanseprosessering. Teknikker basert på 
kognitiv atferdsterapi har også blitt 
anbefalt for personer med utviklings
hemming. I en studie fra 2011 av Singh, 
ble det vist at voksne personer med ASF 

har mulighet for lære og dra nytte av 
strategier basert på mindfulness for bedre  
å kunne håndtere sin aggressive atferd. På 
denne måten kan de klare å flytte fokus fra 
eventuelle triggere som tidligere har frem
provosert aggresjon (Singh m.fl. 2011).

Foto: Beth Phifer, Flickr
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Diskusjon
Forskning og hypoteser presentert tyder på 
at fysiologisk aktivering kan være viktige 
faktorer for både å forklare og finne 
strategier for å redusere utfordrende atferd. 
Hvordan en persons indre aktivering er, 
har stor betydning for hvordan verden vil 
oppfattes. Det stilles krav til personer som 
jobber med personer med ASF at de tar 
hensyn til hvor aktivert personen er og 
tilpasser hverdagen deretter. Dernest må 
en bruke strategier og tilnærminger som 
har effekt i reduksjonen av fysiologisk 
aktivering. Strategiene og tilnærmingene 
må oppdateres ettersom flere studier 
gjennom føres slik at en sikrer faglig 
forsvarlighet.  

Lavaffektiv tilnærming er en måte å 
tenke og jobbe på. Den utfordrer tjeneste
ytere til å reflektere rundt egen praksis, 
forforståelse og holdninger. Refleksjonen 
skal bidra til selvutvikling som igjen kan 
øke forståelsen for tjenestemottaker og 
bakgrunn for den utfordrende atferden. 
Hvordan tjenesteytere oppfatter eller 
tenker om en tjenestemottaker kan påvirke 
deres yrkesutøvelse. Den som jobber med 
en tjenestemottaker som utagerer kan fort 
bli låst fast i at personen er «vanskelig», 
«umulig å ha med å gjøre» og lignende 
antagelser. Hvis tjenesteyter misforstår 
atferden og tror at det skyldes et ønske om 
oppmerksomhet eller at det er en form for 
unngåelsesatferd, kan tjenesteyter reagere 
med sinne og avvisning (Tetzchner 2003). 
Slike reaksjoner eller følelser kan komme 
til uttrykk i kroppsspråk og virke truende 
eller negativt. Ved en slik innstilling kan 
tjenesteyteren sette seg i «pekefinger»/ 
«sjefsrollen», noe som kan øke forskjellen  

i maktforholdet, samt være skadelig for 
relasjonen mellom tjenesteyter og tjeneste
mottaker. Tjenestemottakeren kan føle seg 
kontrollert, styrt og bestemt over, noe som 
kan resultere i utfordrende atferd 
(Helsedirektoratet 2015). Slike antagelser 
skal den lavaffektive tilnærmingen bidra til 
å utfordre.

Situasjoner med utagering kan gjøre 
tjenesteytere usikre og stresset, og det kan 
bli vanskelig å følge «manus». Å jobbe etter 
en metode kan medvirke til at personal
gruppa jobber mer likt og strukturert i 
praksis. Dette kan igjen føre til at tjeneste
mottaker opplever mer forutsigbarhet i 
hverdagen som kan gi økt trygghet, som 
igjen kan resultere i mindre utfordrende 
atferd (McDonnell 2013). Noen av føring
ene helsedirektoratet vektlegger i rund
skrivet om makt og tvang (IS10/2015), 
samsvarer med McDonnells prinsipper  
i møtet med utfordrende atferd. Flere av 
fellesnevnerne er tjenesteyters framtoning 
og hvordan tjenestemottaker blir møtt. 
Den lavaffektive tilnærmingen skal ivareta 
individet på en verdig måte ved for 
eksempel senke krav og forventninger og 
ta utgangspunkt i hva tjenestemottaker 
mestrer i en gitt situasjon.

Hvis en person er overbelastet med 
sensorisk informasjon er det vanskelig eller 
umulig å ta imot beskjeder (sanseinntrykk) 
og det vil da være mot sin hensikt å stå i et 
krav. For å hindre eskalering, selvskading 
eller angrep på tjenesteytere, kan tjeneste
ytere trekke seg ut, redusere krav eller 
benytte seg av en avledningsstrategi. 
Videre tar tjenesteyter hensyn til tjeneste
mottakerens dagsform og tilrettelegger 
etter denne. Dette bidrar til redusering av 
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stress hos begge parter. Man har da også 
en bedre forutsetning for å samhandle 
etter en kort tid, da tjenestemottaker er 
mer rolig (McDonnell 2013).

En av fallgruvene ved den lavaffektive 
tilnærmingen er at tjenesteyter kan stå i 
fare for å forsterke uønsket atferd. Det kan 
eksempelvis oppstå i situasjoner hvor 
tjeneste mottaker ønsker å unnslippe et 
krav, og tjenesteyter gir slipp på kravet på 

bakgrunn av at han/hun oppfatter 
individet som overbelastet og ikke i stand 
til å håndtere situasjonen eller det gjeldene 
kravet.

Det positive med lavaffektiv tilnærming 
er derimot at det er en tilnærming som 
skal bidra til å tilrettelegge på forhånd, 
håndtere under krise og evaluere i ettertid 
gjennom refleksiv praksis. Målet er ikke i 
første omgang å endre atferd, men å 

Foto: x1klima, Flickr
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håndtere den utfordrende atferden. 
Tilnærmingen skal være et alternativ til 
bruk av makt og tvang, ved bruk av minst 
mulig inngripende metoder. Den vekt
legger det iboende menneskeverdet og tar 
utgangspunkt i tjenestemottakers forut
setninger (McDonnell 2013). Dette kan 
bidra til å møte tjenestemottaker på en 
respektfull og verdig måte. Samtidig så 
svarer tilnærmingen på den stadige etter
spørselen etter andre faglig forankrede 
metoder som skal være prøvd ut før bruk 
av makt og tvang.

Avslutning
Kognitiv atferdsterapi, mindfulness og høy 
fysisk aktivitet er eksempler på strategier 
som både er med på å redusere den indre 
aktiveringen, samt øke «toleransen». 
Hvordan boforhold er tilrettelagt later også 
til å ha betydning og må tilpasses den 
enkelt etter hvilke sanser som er spesielt 
sensitive. Videre at det legges til rette for at 
personer ikke blir presentert for flere 
stimuli enn det har forutsetninger for å 
håndtere, og på den måten redusere stress.

Lavaffektiv tilnærming kan redusere 
bruk av makt og tvang og er en verdig og 
respektfull tilnærming. Samtidig er dens 
ultimate mål å forbedre og oppnå en bedre 
livskvalitet for tjenestemottaker. Det 
grunn leggende menneskesynet i den 
lavaffektive tilnærmingen samsvarer med 
de holdninger og verdier som ligger til 
grunn i gjeldene lovverk og yrkesetiske 
retningslinjer. Derimot kan et problem 
med den lavaffektive tilnærmingen være at 
den kan bidra til å forsterke uønsket atferd 
hos en person. Den lavaffektive tilnær
mingen fremstår som effektiv, men det er 

behov for mer forskning for å validere 
effek tivitet en. Det er blant annet behov for 
mer systematisk forskning på effekten av 
lavaffektiv tilnærming, samt større studier 
på effekten av regulering av fysiologisk 
aktivering for personer med ASF og 
utviklings hemming. Forskningen hittil 
har vært rettet mot ASF eller utviklings
hemming og det hadde vært nyttig med 
bredere forskning med tanke på 
generalitet.
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Tlf. 75 18 40 23

Tannlege
Tor Frost Nielsen

Strandg. 19
5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

0585 OSLO
Tlf. 22 79 58 80

Jobberiet AS
Stasjonsveien 27

1940 BJØRKELANGEN
Tlf. 63 85 38 00

Odd Gleditsch AS
Dronningens gate 3

3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

6393 TOMREFJORD
Tlf. 974 30 173

Nord
Lakkering AS

Østkilen 10
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 22 00

Andreas Bottolfs
Verksted AS
Vikersundgata 27

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

Joker Bulandet
6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Firing & Thorsen AS
Nedrevei 8

3183 HORTEN
Tlf. 406 30 319

Nils Ivar Braathen AS
Horgenveien 37

3300 HOKKSUND
Tlf. 913 94 618

Trosvikstranda 46/48
1608 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 38 30 00

Ma Tek AS
Fyllingsveien 16
9900 KIRKENES
Tlf. 907 29 341

Lillehammer
Elektro

Tomtegata 6
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 24 65 00

Bertelsen &
Garpestad AS
Hovlandveien 70
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

Hovedveien 22
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

ITassist AS
Vestre Brogate 5

3300 HOKKSUND
Tlf. 954 04 032

All-tjeneste AS
Ringveien 71

9018 TROMSØ
Tlf. 77 61 50 50

Sideveien 9 A
2211 KONGSVINGER

Tlf. 62 81 05 00

Tlf. 78 42 48 80

Ulsberghagen 15
4034 STAVANGER

Tlf. 976 26 550

Hamar Pukk
og Grus AS

Bjørgedalsvegen 875
2323 INGEBERG
Tlf. 62 53 69 70

Hatløy Catering
Ulstein Verft

6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 00 83 08

Kiropraktisk
Klinikk
Nordbøgt 6

4006 STAVANGER
Tlf. 51 89 60 55

Graving Drenering
Ole Kristian Moen

Bjabergveien 208
1820 SPYDEBERG

Tlf. 415 42 220

ANONYM
STØTTE

DENNE SIDEN SKAL STÅ FREMST I BLADET PGA. MANGLET I UTG. 5/2017
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Slik vil jeg ha det
Selvhevdelse og  
selvbestemmelse hos 
personer med  
utviklingshemming
Tekst: Marit Haugenes, marit.haugenes@nord.no
Ole Magnus Oterhals, Magnus Sten, Camilla Høgstøyl, 
Guro Fiskergård Werner, Aud Elisabeth Witsø  
og May Østby  

«Slik vil jeg ha det!» er et prosjekt der tre 
personer med utviklingshemming har 
arbeidet sammen med ansatte på Høgskolen 
i Molde, NTNU og Nord universitet. De tre 
er medforskere i prosjektet. 
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Prosjektgruppen består av Marit Haugenes, Ole Magnus Oterhals, Magnus 
Sten, Camilla Høgstøyl, Guro Fiskergård Werner, Aud Elisabeth Witsø  
og May Østby som er prosjektleder. Det er vi som har skrevet denne artikkelen. 

Foto: Jan Ragnvald Eide
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Det er viktig for alle å kunne bestemme i sitt eget liv. 
FNs konvensjon om rettigheter for mennesker med 

nedsatt funksjons evne sier at alle skal ha frihet og rett  
til å ta egne valg. Det gjelder også personer med 
utviklingshemming.

Dette prosjektet eies av NFU. 
NFU arbeider for rettighetene til personer med utviklingshemming.  

I NFU sine prinsipper står det at personer med utviklingshemming har rett  
til å bestemme i sine egne liv. De har også rett til å få hjelp til å bestemme hvis 
de har behov for det.

SELVBESTEMMELSE

«Mennesker med utviklingshemning  
har rett til reell innflytelse på sitt liv  

og til å fatte egne beslutninger»

Slik gjorde vi det i prosjektet
Vi ville finne ut om personer med utviklingshemming som får hjelp hjemme 
bestemmer selv. Vi har intervjuet 22 personer for å finne ut hva de mener om 
det. Vi har også intervjuet primærkontaktene deres. Og vi har intervjuet 
pårørende, mor og / eller far.

Her er et eksempel på et spørsmål i intervjuskjemaet. Det gikk an å velge  
flere av svarmulighetene. 

https://www.bufdir.no/bibliotek/
Dokumentside/?docId=BUF00003181
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Spørsmål vi stilte
På den samme måten spurte vi om hvem som bestemmer hva du skal ha på deg, 
om lommepengene dine, om overnattingsgjester, om fritiden din og hvem som 
bestemmer hva du skal spise. Slik var spørsmålene:

Er det andre som bestemmer hva du skal ha på deg?
Er det andre som bestemmer hva du bruker lommepengene dine til?
Hvis noen vil overnatte hos deg.  Hvem bestemmer? 
Hvem bestemmer over fritiden din?
Hvem bestemmer hva du skal spise?

Vi spurte om de samme tingene til primærkontakter og familie.  
Da så spørsmålene slik ut:

Er det andre som bestemmer når «Per» skal legge seg? 
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Intervjuene
Når vi intervjuet, var vi alltid to personer, en medforsker og en forsker.  
Den ene skrev og den andre stilte spørsmålene. 

Det var nyttig å være to. Vi mener det var spesielt nyttig at en medforsker 
med utviklingshemming var med og intervjuet.  
Kanskje noen svarte som de gjorde nettopp fordi det var medforskere med 
erfaring fra å få hjelp hjemme med på intervjuene.

Foto: Aud Elisabeth Witsø
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Slik arbeidet vi etter intervjuene

Alle svarmulighetene i spørreskjemaene fikk egne tall. Vi telte sammen hvor 
mange svar det var av hver svarmulighet. 

Noen telte, noen skrev opp på store ark og noen regnet sammen. 
Slik jobbet vi sammen alle sammen.

Foto: Aud Elisabeth Witsø
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Vi jobbet også sammen to og to.
Det var mye arbeid og mange tall  

å holde styr på.
Etter at vi hadde telt sammen, 

kunne vi se hvor mange svar det var  
av hver svarmulighet.

Foto: Aud Elisabeth Witsø

Foto: Lisbeth Kvam
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Foto: Aud Elisabeth Witsø
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Foto: Marit Haugenes
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De hadde svart forskjellig. Vi kunne se hvor mange svar det var av Nei, jeg 
bestemmer helt selv, og hvor mange svar det var av Jeg bestemmer selv men 
familien hjelper meg. Det var også noen svar med Det er personalet som 
bestemmer, og det var noen få svar med Vet ikke. 

Svarmulighetene var slik:

1. Nei, jeg bestemmer helt selv
2. Jeg bestemmer selv, men personale hjelper meg. 
3. Jeg bestemmer selv, men familien hjelper meg. 
4. Noen ganger bestemmer jeg, andre ganger bestemmer personale.
5. Noen ganger bestemmer jeg, andre ganger bestemmer familien.
6. Det er personale som bestemmer.
7. Det er familien som bestemmer.
8. Vet ikke 
9. Ikke besvart

Vi diskuterte hvordan vi skulle vise fram summene av alle svarene.  
Vi forsøkte å lage søyler med legobrikker. 

Vi forsøkte også andre måter å vise fram tallene på. 
Vi bestemte oss for kakediagram.
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Kakediagram
Kakediagram er en måte å vise fram mengder. Det heter kakediagram fordi 
det kan se ut som en kake som deles i biter. Vi bestemte oss for å lage 
kakediagram av tallene. 

Her er et eksempel på et kakediagram. 
Hver bit har størrelse etter hvor mange svar som 

hører til biten. Kakediagram viser hva det er mye av, 
og hva det er lite av.

Den biten som har flest svar er størst. Her er den 
biten blå. Det er mange svar som har fått den fargen. 

Den biten med nest flest svar er nest størst. Den er oransje. Det er mange svar 
med den fargen også, men ikke så mange som den største. Den biten som er 
minst har få svar. Den er grønn. Det er ikke så mange svar med den fargen. 

Dette fant vi ut om selvbestemmelse
Her er kakediagrammene for alle spørsmålene. Vi har laget et kakediagram  
for hver gruppe som var med på intervjuene. Et for deltakerne, et for familie  
og et for primærkontakter. Deltakere er personer med utviklingshemming. 

Her kan vi se at deltakerne har svar innenfor alle de 9 svaralternativene.  
Det tolker vi slik at personer med utviklingshemming har meninger om 
selvbestemmelse. 

FamilieDeltakere
Primærkontakter

Familie FamilieDeltakere
Primærkontakter

FamilieDeltakere

Deltakere Familie Primærkontakter
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Vi kan også se at kakediagrammene fra deltakere og familie er mest like.  
Det er ikke så stor forskjell på det deltakerne svarer og det familien svarer. 

Kakediagrammet fra primærkontaktene skiller seg ut. Det er annerledes. 
Primærkontaktene har flere svar med Bestemmer helt selv enn det deltakere  
og familie har. Det er den blå biten. 

Primærkontaktene har også mange flere svar med Jeg bestemmer selv,  
men personalet hjelper meg. Det er den oransje biten. 

Deltakerne har noen svar med Det er personalet som bestemmer. Det er den 
grønne biten. Familie har en litt mindre grønn bit, og personalet har en bitte
liten grønn bit. Det er bare noen få svar fra primærkontaktene med at det er 
personalet som bestemmer.

Her er alle svarmulighetene med farger:
1. Nei, jeg bestemmer helt selv
2. Jeg bestemmer selv, men personalet hjelper meg. 
3. Jeg bestemmer selv, men familien hjelper meg. 
4. Noen ganger bestemmer jeg, andre ganger bestemmer personalet.
5. Noen ganger bestemmer jeg, andre ganger bestemmer familien.
6. Det er personalet som bestemmer.
7. Det er familien som bestemmer.
8. Vet ikke 
9. Ikke besvart

Hva kan dette bety?
Når vi ser på kakediagrammene så ser det ut til at personer med utviklings
hemming mener at de bestemmer mindre selv enn det primærkontaktene deres 
mener at de gjør. 
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Vi synes dette er veldig interessant. 
Vi vet ikke hvorfor det er slik. 
Kanskje primærkontaktene mener at det er «riktig» å svare slik? Det kan være 

fordi selvbestemmelse er et viktig tema som det snakkes mye om. 
Det kan også være fordi primærkontaktene mener at de veileder eller kommer 

med råd og forslag, men de mener at det er deltakeren som bestemmer helt selv, 
til slutt. 

Det kan også forklare at primærkontaktene har flere svar med «Bestemmer 
selv men personalet hjelper». Deltakeren kan oppfatte dette som at det er 
personalet som bestemmer. De har forskjellig måte å forstå hva det betyr  
å bestemme selv, og hva det betyr å få råd.

De må kanskje snakke mer sammen om det. 
Det er også interessant at deltakerne og familie har mer like svar.  

Det kan være fordi deltakere og familie kjenner hverandre godt.
Det kan hende at deltakerne snakker mer med familien om selvbestemmelse, 

slik at de vet mer om hvordan deltakerne opplever det. 
Det er kanskje fordi de familiemedlemmene som ble intervjuet er de som 

kjenner deltakerne best.

Foto: Fra filmen «Før selskapet»

 DESEMBER 2017  – 27  



Oppsummering
Vi mener at det vi har funnet ut gjennom disse intervjuene viser at personer 
med utviklingshemming ikke alltid får god nok mulighet til å bestemme selv. 
Det er viktig at personalet vet forskjellen på å gi råd og når de tar valg for den 
de skal hjelpe. 
 Det vil være viktig å arbeide videre med hvordan personer med 
utviklingshemming kan få oppfylt retten til å ta egne valg. Det handler også 
om at du har rett til å bestemme når du trenger hjelp til å ta valg.
 I prosjektet har vi hatt samtalegrupper med deltakerne. Det skriver  
vi om i en annen artikkel. 
 Kunnskap fra prosjektet vil bli brukt i undervisning. Vi håper også  
at mange vil bruke det vi har funnet ut til å diskutere selvbestemmelse.
 Arbeidet viser også at det er viktig og nyttig at forskere og medforskere 
arbeider sammen om slike tema.

Foto: Fra filmen «Hotell Cæsar» 

28 – DESEMBER 2017



Prosjektet «Slik vil jeg ha det!» er støttet av ExtraStiftelsen Helse og 
Rehabilitering. 

Det er Høgskolen i Molde, NTNU og Nord universitet som har gjennomført 
prosjektet for NFU.

Foto: Fra filmen «Frokosten»

 DESEMBER 2017  – 29  



Kunnskapsbasert  
habilitering

Av Cathrine Utne Sandberg, RHABU, Oslo Universitetssykehus, 
Helse Sør-Øst csandber@ous-hf.no og 
Erik Søndenaa, RHAB, NTNU erik.sondenaa@ntnu.no

Kunnskapsbasert habilitering krever at ny kunnskap er kjent 
og tilgjengelig for ansatte og ledere i habiliteringstjenestene. 
Flere sentrale føringer og oppdrags og styringsdokument  
de senere årene1 understreker habilitering som et prioritert 
satsningsområde, og presiserer at det i tillegg til å styrke 
feltet kapasitetsmessig, også skal satses systematisk på 
utviklingen av faglig kvalitet for å nå målsettingen om 
tilstrekkelige, likeverdige og kvalitativt gode tjenester.  
Det å styrke fagutvikling og forskning omtales også som 
tiltak som kan bidra til å gi fagfeltet økt prestisje og status. 

Føringene fra sentralt hold er fulgt opp i de ulike helse
regionenes plandokumenter for habiliteringsfeltet.  
De regionale planene understreker behovet for å styrke 
forskning, fagutvikling og kunnskaps basert praksis på 
habiliteringsfeltet. 

1) Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008–2011, 
Handlingsplan for habilitering av barn og unge (2009), 
Regjeringens Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 201719 (2016)
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Prosjektet
Regionsenter for habiliteringstjenesten for 
barn og unge (RHABU) i Helse SørØst 
tok i 2015 initiativ til et nasjonalt prosjekt 
for å studere kunnskapsbasert praksis og 
implementering av forskning innen habili
te ring. Prosjektet omfattet spesialist helse
tjenestenes habiliteringstjenester (barn og 
voksne) og ble støttet med tilskudds 
  midler fra Helsedirektoratet. Prosjektet  
ble gjennom   ført i perioden mai 2016 til 
september 2017 og hadde en prosjekt
gruppe bestående av representanter fra  
de fire helseregionene. 

Prosjektet har hatt tre hovedtiltak. 
Innledningsvis ble det gjort et begrenset 
litteratursøk for å finne kunnskap om 
forskningsformidling innen habilitering. 
Det ble så gjennomført en spørre under
søkelse blant ansatte i habiliterings
tjenestene for å undersøke forhold knyttet 
til forskningsbasert praksis. Avslutningsvis 
ble det avholdt et arbeidsseminar hvor 
forskere, ledere og praksisutøvere innen 
habilitering var samlet til dialog for å 
foreslå tiltak som kan understøtte bruk av 
forskningsbasert kunnskap i habilitering. 
Prosjektgruppen har bidratt med faglige 
innspill til fremdrift, innhold og form på 
prosjektet. Det har også vært viktig å 
forankre arbeidet i fagmiljø fra alle de fire 
helseregionene. Prosjektgruppen har hatt 
seks møter og alle i prosjektgruppen  
hadde oppgaver på arbeidsseminaret.

Målet med prosjektet var å finne ut 
hvordan god forskning kan gjøres 
tilgjengelig for ansatte i habiliterings
tjenestene, og hvilke behov habiliterings
tjenesten har for oppdatert viten. Dette 
kunne vi oppnå ved å skaffe oversikt over 

de viktigste kildene til ny forskning innen 
habilitering, skaffe oversikt over hvilke 
formidlingskanaler som i dag er i bruk, 
samt vurdere hvilke formidlingskanaler 
som er hensiktsmessige for å nå ut til 
habiliteringstjenestene. 

Undersøkelsen
For å kartlegge aktuelle kilder for ny 
forskning, hvordan ny forskning benyttes i 
praksis og hva som oppleves som fremmere 
og hemmere for å ta i bruk forskning i 
klinisk praksis, ble det i regi av prosjektet 
gjennomført en nasjonal spørreunder
søkelse med ledere og fagutøvere i 
habiliterings  tjenestene for barn og unge 
(HABU) og habiliteringstjenestene for 
voksne (HAVO) som respondenter. Totalt 
386 personer responderte på spørreunder
søkelsen og tilsvarer 55 % av de kliniske 
fagutøverne i habiliteringstjenestene. 
HABU og HAVO er omtrent likt 
representert.

Nøkkelfunn
Undersøkelsen bringer interessant kunn
skap om hvordan informantene vurderer 
forhold som påvirker mulighetene for 
forskningsbasert praksis, i hvilken grad 
deres praksis er basert på forskning samt 
hvilke kilder de bruker når de skal inn
hente forskning. I denne artikkelen vil vi 
spesielt trekke frem resultater knyttet til 
utdanningsnivå og arbeidserfaring, mulig
heter for kompetanseheving og tid til 
rådighet for å orientere seg om og 
implementere ny forskningsbasert kunn
skap. I tillegg vil vi presentere resultater 
som viser forskjeller mellom ansatte i 
HAVO og HABU, forskjeller mellom 
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aldersgrupper og mellom utdannings
grupper når det gjelder forskningsbasert 
kunnskap.

Resultatene fra spørreundersøkelsen 
viser at ansatte i habiliteringstjenestene har 
et relativt høyt utdanningsnivå og om
fattende arbeidserfaring fra habilite rings
feltet. Over 90 % av informantene har 

utdanning over bachelornivå, og over 
40 % har utdanning tilsvarende master
nivå eller høyere. Over halvparten av 
informantene har lengre enn ti års arbeids
erfaring fra habiliteringsfeltet. Når det 
gjelder alderssammensetning er svært få av 
respondentene under 30 år, mens nesten 
80 % av de som har svart er 40 år eller 

Foto: Rookuzz, Flickr
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eldre, noe som peker på at ansatte i 
habilite rings  tjenestene har lang livserfaring 
og erfaring fra arbeidslivet.

Resultatene gir indikasjon om at 
kompetanseheving er noe det satses på  
i habiliteringstjenestene. 80 % av infor
mant ene er helt eller delvis enige i at de har 
mulighet for å delta på kurs, konferanser 
og i faglige nettverk som bidrar til at de 
kan holde seg faglig oppdatert. Samtidig 
svarer over 80 % at de er helt eller delvis 
enige i at det legges til rette på arbeids
plassen for at de kan gjennomføre 
videreutdanning, spesialiseringsløp og 
studier som er relevant for jobben. 

Mange av respondentene rapporterer at 
tid er en begrensende faktor når det gjelder 
bruk av forskningsbasert kunnskap. To 
tredjedeler av de som svarte på spørre

undersøkelsen er helt eller delvis uenig i  
at de har tilstrekkelig tid til rådighet for å 
orientere seg om aktuell forskningsbasert 
kunnskap, mens nesten to tredjedeler er 
helt eller delvis uenige i at de har tilstrek
kelig tid til å implementere forsknings
basert kunnskap i sin kliniske praksis. 

Habilitering er omtalt som et 
forskningssvakt område, noe som også 
gjen speiles i resultatene på spørre
undersøkelsen. Halvparten av respondent
ene er helt eller delvis uenige i at det finnes 
tilstrekkelig forskningsbasert kunnskap 
som er aktuell for deres arbeidsfelt. 

Det fremkommer signifikante forskjeller 
mellom aldersgrupper når det gjelder 
hvordan informantene vurderer forhold 
som har betydning for bruk av forsknings
basert kunnskap i praksis. Ansatte i alders

Foto: John McSporran, Flickr
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gruppen 3039 år vurderer forhold ene  
som best, mens skårene synker med 
økende alder, og ansatte som er 60 år eller 
eldre vurderer forholdene som dårligst. 

Det kommer også frem av resultatene  
at det er signifikant forskjell mellom 
utdan nings  grupper når det gjelder 
forsknings basert praksis. Dess høyere 
utdanningsnivå respondentene har, dess 
større grad av forskningsbasert praksis 
oppgir de at de har.

Resultatene fra spørreundersøkelsen 
peker også i retning av at ansatte i HAVO 
vurderer forhold som kan påvirke bruk av 
forskningsbasert kunnskap til å være bedre 
enn det ansatte i HABU gjør, og denne 
forskjellen er signifikant. Blant annet 
deltar informantene som er ansatt i HAVO 
i større grad i drøftinger om forsknings
basert kunnskap og flere svarer at de har  
en ressursperson på arbeidsplassen som 
under støtter og oppmuntrer deres bruk  
av forskningsbasert kunnskap. Ansatte i 
HAVO rapporterer også i mindre grad at 
de mangler tid til å orientere seg om og 
implementere forskningsbasert kunnskap, 
sammenlignet med ansatte i HABU. 

Drøfting og konklusjoner
Mange ansatte i habiliteringstjenestene  
har høy utdanning, noe som er et godt  
ut gangs punkt med tanke på kunnskaps
basert habilitering. Likedan er det positivt 
at ansatte i habiliteringstjenestene 
rapporterer at de har muligheter for å ta 
del i ulike kompetansehevingstiltak og 
etter og videreutdanning, som bidrar til  
at de kan holde seg faglig oppdatert. 

Mangelen på forskning med relevans for 
eget arbeidsfelt, som mange påpeker, tyder 

på at man ikke har kommet i mål med 
satsningen på forskning på habiliterings
feltet til tross for at dette er vektlagt i flere 
sentrale føringer. Snarere tvert imot er det 
fortsatt behov for at det settes av midler til 
forskning og fagutvikling på habiliterings
feltet.   

Mangel på tid oppleves av mange som 
en hindring for kunnskapsbasert praksis. 
Det er lite sannsynlig at habiliterings
tjenestene får tilført økte ressurser, derfor 
må det sees på andre løsninger som sikrer 
at ny forskning er med i kunnskaps
grunnlaget for praksis på habiliterings
feltet. Bedre ferdigheter og mer effektive 
rutiner for å innhente og implementere 
forskningsbasert kunnskap, kan være 
tidsbesparende. Likedan kan det å ha lett 
tilgang til kvalitetssikret og tilgjengelig
gjort forskning være noe som sparer 
ansattes bruk av tid. Flere kunnskaps
baserte retningslinjer og pasientforløp er 
også tiltak som kan sikre kunnskapsbasert 
habilitering, samtidig som det kan 
redusere tiden fagutøvere bruker på  
å innhente kunnskap.    

Forskjeller mellom aldersgrupper når 
det gjelder forskningsbasert praksis kan ha 
flere årsaker. Det har vært store endringer  
i tilgang på forskningsbasert kunnskap de 
siste par tiår. Fagpersoner som er utdannet 
etter tusenårsskiftet har hatt en helt annen 
tilgang til forskningsbasert kunnskap 
under utdanningen enn fagpersoner som 
studerte på 70og 80tallet, noe som sann
synlig vis både gjenspeiler seg i innholdet  
i utdanningen og senere i deres kliniske 
praksis. Likevel vet vi at mange fag per son
er som tilhører de eldste alders gruppene 
har fulgt med i denne utviklingen, blant 
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annet gjennom etter og videreutdanning, 
slik at utdannings tidspunkt ikke nød
vendig vis forklarer forskjellene mellom 
aldersgrupper. En annen årsak til disse 
forskjellene kan være at eldre arbeidstagere 
er mer kritiske og ydmyke når de bedøm
mer sin yrkes utøvelse enn det yngre  
fag person er er, og derfor skårer egne 
ferdig heter og praksis lavere på en rekke  
av spørsmålene. 

Forskningsbasert praksis øker med 
utdanningsnivå, noe som kan forklares 
med at høyere utdanning bidrar til bedre 

ferdigheter når det gjelder å innhente, 
vurdere og implementere forskningsbasert 
kunnskap, og at fagpersoner med høyere 
utdanning også i større grad ser viktig
heten av forskningsbasert praksis. Det  
er et trekk i tiden at fagpersoner tar mer 
utdanning, og mange bygger på grunn
utdanningen med videreutdanning og 
spesialiseringsløp, noe som også gjør seg 
gjeldene på habiliteringsfeltet. Dette er  
noe som bidrar til å sikre kvaliteten på 
tjenestene som ytes. Forskjellene mellom 
utdanningsgrupper når det gjelder 

Foto: Paul VanDerWerf, Flickr
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forsknings basert praksis, kan også ha sin 
forklaring i at ulike profesjoner har ulike 
arbeidsoppgaver. For eksempel at psyko
log er og psykologspesialister i stor grad har 
oppgaver knyttet til diagnostisk utredning, 
der det anvendes standardiserte kart

leggingsinstrumenter, mens fag personer 
med treårig profesjons utdanning, eventuelt 
med tilleggs utdanning, i større grad har 
oppgaver knyttet til oppfølging, der det 
ikke er like god tilgang på forsknings basert 
kunnskap. 

Foto: Feliciano Guimarães, Flickr
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En rekke forhold på arbeidsplassen er 
avgjørende for om forskningsbasert kunn
skap tas i bruk, og for å lykkes med kunn
skaps basert praksis er det helt nødvendig 
med god forankring både i ledelsen og i 
organisasjonen. En felles forståelse av 

viktigheten av å arbeide kunnskapsbasert, 
og at dette gjenspeiles i virksomhetens 
strategi er også sentralt. Forskjellene 
mellom HABU og HAVO som kom frem  
i undersøkelsen kan tyde på at det i HAVO 
er en organisering og kultur som i større 

Foto: Nicolas Raymond, Flickr
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grad fremmer forsknings basert praksis. 
Det hadde vært interessant å finne ut mer 
om hva disse ulikhetene mellom barne
habilitering og voksenhabilitering har sin 
årsak i, om det skyldes ulik arbeidsform, 
ulik type oppdrag og prioriteringer, ulik 
sammen setning av fagprofesjoner eller 
andre faktorer. 

Tiltak for å fremme kunnskaps - 
basert habilitering
Hensikten med prosjektet var å beskrive 
tiltak som bidrar til at den mest relevante 
forskningen kan gjøres best mulig til
gjengelig for ansatte i habiliterings
tjenestene. Mange av tiltakene egner seg 
for samarbeid mellom de regionale enhet
ene for habilitering. Dette er noen av 
tiltakene som foreslås:
• Opplæring med formål om å øke fag

personers ferdigheter til å søke etter  
og krit isk vurdere forskningsbasert 
kunnskap. 

• Bidra til at forskningsbasert kunnskap 
innen utvalgte emner er lett tilgjengelig 
på nettsider. 

• Utarbeide faglige retningslinjer, 
behand lings linjer og prosedyrer i sam
arbeid mel lom habiliteringstjenester 
eller regioner.

• Gode kanaler ut til tjenestene for for
mid ling av forskningsbasert kunn skap, 
hvor nyhetsbrev kan være en mulig 
kanal. 

• Understøtte og peke på behov for både 
regionale og nasjonale fagnettverk, som 
kan være en arena for å presentere 
forskningsbasert kunnskap.  

• Ha oversikt over og peke på andre både 
nasjonale og regionale kompe tanse 

sentra som kan bidra med kunnskap 
som er relevant for habiliteringsfeltet. 

• Bidra til å fremme gode modeller for 
implementering når ny kunnskap tilsier 
at praksis bør endres. 

Regionale kompetansetjenester
Helseregionene har gjennom de siste årene 
etablert noen små enheter for å styrke 
fagutvikling, forskning og forsknings
formidling innen habiliteringsfeltet. Disse 
enhetene er ulikt orientert, men har sam
tidig tydelige forventninger til at fag om
råd et skal få økt anseelse som kunnskaps
formidler og leverandør av kunnskap. 
Enhetene skal først og fremst gi støtte til 
spesialisthelsetjenesten, der habiliterings
tjenestene (HABU og HAVO) er viktigst. 
Noen prioriterer fremveksten av forskning 
og nye forskere, mens andre har større vekt 
på formidling av kunnskap og å utvikle 
kunnskapsbasert habilitering.

Ulikhetene mellom kompetanse tjenest
ene viser seg også ved at noen fokuser er på 
barn og unge (Region SørØst), noen har 
forskning og akademisering som sentral 
oppgave (Region Midt) og noen inkluderer 
rehabiliteringsfeltet (Region Vest). Til tross 
for ulikheten, har vi en felles målsetning 
om å yte tjenester til de spesialiserte 
tjenestene. Siden habilitering er besluttet å 
være et prioritert satsningsområde, der det 
skal satses systematisk på utviklingen av 
kunnskaps basert praksis vil erfaringene fra 
dette prosjektet ha stor verdi. 

Dersom du ønsker mer informasjon om 
prosjektet og resultatene, er prosjekt rapport 
en å finne på nettsidene til RHABU https://
oslouniversitetssykehus.no/fagogforskning/
nasjonaleogregionaletjenester/rhabu
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Den digitale revolusjon 
gir store muligheter 
for selvstendige liv

Else Berit Eikeland, pårørende
Terje Grimstad, Karde

Samfunnet vårt er i sterk endring. Vi snakker om den 
digitale revolusjonen som nesten år for år endrer 
tjenestetilbud og mulighet for deltakelse i både offentlig 
og privat sektor. Men for å ta del og ikke minst ha 
fordeler av denne digitale utviklingen, så må man ha en 
viss grad av teknisk kompetanse, utstyr (smarttelefon, 
nettbrett eller PC) og muligheter til å lære alt fra 
hvordan bussbilletter lastes ned på telefonen, se hvor 
mye du har på kontoen din og motta Digipost fra 
kommunen som forteller deg hvilke tjenester du får.
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Den nye digitale revolusjonen gir også 
muligheter til å møte venner på egne 
Facebookgrupper som kan ha snevre 
interesser som koppene på lyktestolper eller 
gamle båndopptakere eller mulighet til å 
lage film om interessene dine hjemme på 
din egen PC. Den digitale utviklingen er  
i utgangspunktet demokratisk ved at 
informasjon deles som aldri tidligere i 
historien Det nye digitale samfunnet som 
holder på å utvikle seg, vil også kunne gi 
utviklingshemmede sterkere deltakelse i 
samfunnet og mer råderett over eget liv og 
økonomi. Men i dag synes dette å være lite 
prioritert eller mer direkte; nærmest ute
glemt fra både statlig og kommunalt nivå, 
for her skjer det sporadiske og enkelt
stående aktiviteter, og det er et område 
som nevnes relativt sjelden i den norske 
faglitteraturen. Betydningen av sunn mat 
(som selvsagt også er viktig) for utviklings
hemmede nevnes oftere i den norske 
faglige diskusjonen enn den digitale 
endringen som grunnleggende omformer 
samfunnet vårt og muligheten til å ha 
innflytelse på livene våre. Om vi ikke får 
til en endring her, så vil særlig eldre 
utviklingshemmede, og på sikt hele 
gruppen være den tapende part. 

Konkret eksempel
Eldre utviklingshemmede som ikke har 
kontakt med familie eller ikke har nære 
pårørende, er nok den gruppen i dag som 
har minst kunnskaper og tilgang til den 
digitale verden. Yngre utviklingshemmede 
vil være avhengige av pårørende for å følge 
med på utviklingen. Utviklingshemmede 
fra ressurssterke familier vil antageligvis ha 
større tilgang og mer digital kunnskap enn 

utviklingshemmede fra ressurssvake 
familier. Vår venn Olav som er i 50 årene, 
men uten familie, har ikke smarttelefon 
eller Visa kort. Han har reisekort med 
kontanter som fylles på etter hvert som 
han bruker på bussen, og han får tildelt  
en sum med kontanter når han skal handle 
eller ut å reise. Han har en gammel PC 
kjøpt på loppemarked, men ikke tilgang til 
eBay eller PayPal, der han faktisk kunne ha 
kjøpt spesielle kopper fra lyktestolper som 
er hans store interesse. Og kanskje kunne 
han også vært med i en egen Facebook
gruppe med likesinnede? Vergen sin har 
han ikke sett på årevis, og de ansatte  
i boligen hans er lite interessert i teknisk 
utstyr. Med opplæring og et nettbrett, 
smarttelefon og en PC ville Olav i stor 
grad kunne ha klart å håndtere både 
bruks konto og et Visa kort. Han kunne 
betale regninger, finne ut når bussen går, 
laste ned billett på mobilen, finne fram 
nyheter på Klar Tale, mestre strømme
tjenester som Spotify, bruke kalender og 
påminnelsestjenester for struktur, sette 
egne personverninnstillinger i apper og 
sosiale medier og håndtere Digipost med 
brev fra kommunen og andre myndigheter 
selv. Men da måtte noen, og i hans tilfelle 
ville det være myndighetene siden han ikke 
har pårørende, være villige til å satse på 
opplæring og gi tilgang til digitalt utstyr, 
samt veiledning underveis. 

På sikt ville også dette være en inves
tering for myndighetene slik at utviklings
hemmede i større grad klarer flere 
praktiske oppgaver selv, og det ville være 
bedre bruk av midlene som går til 
utviklingshemmede. For Olav og andre  
i hans situasjon ville en større grad av 
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håndtering av egen økonomi og tilgang til 
PC, nettbrett og smarttelefon gi mestring 
og selvstendighet.  Vi mennesker trenger 
alle utfordringer og utvikler oss ved å 
mestre nye situasjoner eller hjelpemidler, 
uansett funksjonsnivå. Utviklings
hemmede er i stor grad uteglemt i den 
betydelige vektleggingen på voksen
opplæring som både myndigheter og 
organisasjoner har prioritert i en stadig 
raskere utvikling.

Det finnes et godt eksempel i Norge  
i relasjonen til opplæring i digital 
kompetanse. Seniornett har som visjon  
å få eldre på nett. Seniornett er basert på 
frivillig innsats fra både ungdommer og 
eldre, de deltar i forskningsprosjekter 
nasjonalt og internasjonalt som bruker
organisasjon og brukermedvirkere, de 
mottar noe offentlig støtte og har 
organisert lokalforeninger i hele landet. 
Deres eneste formål er å spre digital 
kompetanse til de eldre. Hadde det vært 
mulig å organisere noe tilsvarende for 
utviklingshemmede?

Digitalisering endrer samfunnet
Omforming av samfunnet som følge av 
digitalisering nevnes i de fleste offentlige 
utredninger og spesielt i beskrivelsen av 
framtids scenarier hvordan det norske 
samfunnet vil utvikle seg de neste ti årene. 
Morgendagens forvaltning vil være digital. 
Det vil kreve en ny type ledelse, ny 
kompetanse og kultur for å komme dit. 
Både statlig og kommunal sektor er i sterk 
omforming. Oslo og Bergen er kommuner 
som blir framhevet for å ha kommet langt 
med digitale tjenester. Stavanger 
kommune har inngått Norges første 
innovasjonspartnerskap for å utvikle 
radikalt nye løsninger for helsesektoren.  
Et sentralt spørsmål fra vår side bør være; 
Hva betyr denne endringen av offentlig 
forvaltning for utviklingshemmede? 
Hvordan trekkes vår målgruppe med slik 
at digitalisering ikke bare blir 
rasjonalisering og mindre ressurser, men 
faktisk kan brukes til å styrke den enkeltes 
selvråderett over eget liv og muligheter til å 
delta og ha innflytelse i samfunnet mer på 

Foto: Carmen Kynard, Flickr
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lik linje med andre grupper? Er det mulig å 
utforme noen hårete visjoner og konkrete 
tiltak som ville gjøre at digitaliseringen 
faktisk kunne fungere frigjørende og gi 
bedre liv? 

Det burde være en selvfølge at personer 
med utviklingshemning inkluderes  
i fokusgrupper når nye offentlige digitale 
tjenester skal utformes. Da kan deres 
spesielle krav og ønsker både når det 
gjelder brukergrensesnitt og funksjonalitet 
i tjenesten bli ivaretatt. En del tjenester er 
slik at du må identifisere deg f.eks. ved å 
logge deg inn. Da brukes såkalt tofaktor
autentisering, du må ha noe, f.eks. en 
pinkodegenerator, og du må huske noe 
som også gjerne er en tallbasert pinkode. 
Det fins bildebaserte måter å gjøre dette  

på som kanskje er enklere å håndtere for 
personer med utviklingshemning. Pin
koden kan f.eks. være grantrecolaflaske
ballball. Personer med dyskalkuli kan ha 
tilsvarende problemer med tallbaserte pin
koder. Hva hvis bankene kunne samle  
en fokusgruppe med personer med 
utviklings  hemning og komme fra til en 
enklere, og like sikker innloggings 
mekanisme som ikke er basert på tall.

Digitalisering nevnes ikke  
i NOU 2016:17
I denne sammenhengen er NOU 2016:17 
På lik linje: Åtte løft for å realisere grunn
leggende rettigheter for personer med 
utviklingshemming interessant. Stortings
meldingen gir en meget god omtale av 

Foto: Nick, Flickr
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verdiene og de grunnleggende rettighetene 
(både de internasjonale FNbaserte og de 
nasjonale) som ligger til grunn for norsk 
politikk overfor funksjonshemmede.  

Ankepunktet mot Stortingsmeldingen 
er at den like godt kunne være skrevet for 
ti eller femten år siden. Digitaliseringen av 
samfunnet nevnes knapt. Meldingen 
fanger ikke opp hva som holder på å skje 
med samfunnet og hvilke virkninger dette 
vil ha for utviklingshemmede. Om 
tilsvarende politikkutforming (som en 
Stortingsmelding er) var skrevet for eldre 
eller ungdom (som ikke er utviklings
hemmet) som målgruppe ville den mest 
sannsynlig inneholde egne deler om 
digitalisering og bruk av digitale verktøy.

De viktige begrepene empowerment og 
inkludering brukes flere ganger i melding
en, men uten at de settes i en samfunns
messig sammenheng. Kanskje kunne 
meldingen inneholdt en analyse av hva 
som vil skje i de neste ti årene med 
utviklingshemmede i et samfunn der det 
settes stadig større krav til kompetanse om 
digitale verktøy og beslutningsprosesser for 
å ha innflytelse på eget liv? Hva vil kreves 
for å oppnå større grad av «empowerment» 
og inkludering? Disse begrepene må i 
større grad relateres til en moderne 
virkelighet.

Stortingsmeldingen slår fast de 
grunnleggende rettigheter for utviklings
hemmede relatert til tjenester, skolegang 

Foto: Neil Kandalgaonkar, Flickr
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og politisk deltakelse, men kobler i liten 
grad at disse rettighetene er knyttet til 
mulighet til informasjon og kompetanse.  
I dag er informasjonen i samfunnet i stor 
grad digitalisert. Har funksjonshemmede 
denne tilgangen?  En Stortingsmelding 
kunne ha problematisert dette forholdet  
og pekt på noen mulige løsninger.  

Løft 9
Stortingsmeldingen På lik linje foreslår åtte 
løft for å sikre rettighetene til utviklings
hemmede, og som det heter i meldingen; 
For at utviklingshemmede skal kunne 
realisere sine rettigheter på alle samfunns
områder kreves det derfor innsats på tvers av 
sektorer. Kompetanse og tilgang til digitale 
verktøy og sosiale kanaler nevnes ikke, selv 
om det kanskje vil være ett av de viktigste 
virkemidlene for å oppnå en større grad av 
selvstendighet og deltakelse i samfunnet.  
I mangel på forslag i meldingen lanserer  
vi derfor et LØFT 9 – som inneholder en 
hårete visjon om at Norge skal bli ledende  
i verden på dette området.

LØFT 9 DIGITALE VERKTØY 
OG KOMPETANSE

Begrunnelse for løft
Norske myndigheter har som mål at 
Norge skal utvikles til ett av de mest 
digitaliserte land i verden. Offentlig 
sektor er under sterk endring med et 
sterkt fokus på digitale tjenester og 
spesielt hvordan digitale verktøy kan 
benyttes i helse og omsorgssektoren.  
En slik utvikling forut set ter at hele  
befolkningen har grunn leggende digitale 
 

ferdigheter og tilgang til digitale verktøy 
som PC, nettbrett og smart telefon. 
Utviklingshemmede er i denne sammen
hengen en sårbar gruppe og vil være helt 
avhengige av at pårørende har ressurser 
og kompetanse til å gi opplæring og 
verktøy. Mens den digitale «revolusjon» 
har ført til økende demokratisk deltakelse 
og tilgang til mer informasjon for den 
enkelte, kan det for utviklingshemmede 
føre til nye barrierer for å delta og forstå 
hvordan beslutninger og beslutnings
prosesser som har stor betydning for 
deres liv, iverksettes.  

9.1 Norge skal bli verdensledende for 
inkludering av utviklingshemmede  
i den digitale endringen i samfunnet
Norge er i dag ett av de fremste landene  
i verden på utviklingen av et demokratisk 
digitalt samfunn, og har samtidig kom
met langt med integrering av funksjons 
hemmede i samfunnet. Målet må være at 
Norge skal bli ledende på dette området 
globalt.  Demokratisk tilgang til digitale 
verktøy for alle grupper i det norske 
samfunnet skal bli et gjenkjennelig og 
sentralt trekk ved den norske modellen.  

9.2 Manglende kunnskap  
og dokumentasjon
I dag mangler vi grunnleggende 
informasjon om hvordan utviklings hem
mede som gruppe bruker digitale verktøy 
og har tilgang til digitale beslut nings
prosesser. Det forslås derfor en kart
legging av dette og gjerne i samarbeid 
med myndigheter/interesseorganisasjoner  
i nærstående land.
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9.3 Styrket forskingsinnsats 
internasjonalt
Med grunnlaget i ny kunnskap om 
målgruppen bør norske myndigheter, 
interesseorganisasjoner og relevant 
nærings liv (hvorfor ikke få med de store 
hightech selskapene som Facebook og 
Google?) sammen lansere et inter
nasjonalt forskningsprogram med formål 
om å utvikle og tilpasse digitale verktøy, 
tjenester og programmer til utviklings
hemmede og til andre grupper som i dag 
har vanskelig med tilgang.

9.4 Grunnopplæring og verktøy for alle
Alle bør få tilbud om grunnopplæring  
i bruk av PC, smarttelefon, nettbrett og 
de viktigste programmene og tjenestene 
(som for eksempel kjøp av billetter, bestil
ling av matvarer, sjekking av konto og 
betaling av regninger mm). Det bør 
innføres en behovs prøvd ordning for kjøp 
av digitale verktøy slik at alle har 
anledning til å skaffe seg disse. Grunn
opplæringen kan legges til bibliotekene i 
kommunene, voksenopplæringen eller i 
noen tilfeller også til boligfellesskap. 

9.5 Sosiale medier. Administrasjon  
av Facebook og opprettelse av egne 
grupper
Sosiale medier som Facebook og oppret
telse av lukkede grupper for personer med 
spesielle og snevre interesser, vil kunne gi 
nye kontakter og vennskap som vil om
fatte langt mer enn hjemstedet eller 
kommunen. For en trygg bruk av sosiale 
medier vil det være behov for opplæring, 
og at en interesse organisasjon eller andre  
 

bør ha et redaktøransvar for hvilke 
innlegg og personer som har tilgang  
på slike områder/sider for utviklings
hemmede. Det utarbeides et konkret 
opplegg for hvordan åpne sosiale medier 
kan tilpasses behovene til utviklings
hemmede og hvordan et slikt redaktør
ansvar kan fungere.

9.6 Voksen opplæring og selvutvikling 
digitalt.
For alle grupper i det norske samfunn, 
men med unntak av utviklingshemmede 
som er ferdig med obligatorisk skolegang, 
satses det på voksenopplæring som et 
virkemiddel til selvutvikling og 
kompetanse heving. Denne manglende 
mulighet for utviklingshemmede til å 
lære noe nytt, kan redusere trivsel og 
inkludering. Opplæring i digitale verktøy 
(som ikke er spill) som laging av film, 
tegning/bilder eller skrivetrening vil 
kunne gi utviklingshemmede nye 
muligheter til å uttrykke seg – og være en 
del av en selvutvikling som de fleste i den 
øvrige norske befolkingen tar som 
selvsagt.

Forskning på utviklingshemning  
og bruk av IKT

Tilgang til nødvendig utstyr
Karde ledet POSEIDONprosjektet1 i 
perioden 20132016. Prosjektet var rettet 
inn mot personer med Down syndrom og 
hadde deltakere fra Norge, Storbritannia 
og Tyskland. Målsetningen med prosjektet 

1) http://www.poseidonproject.org/ 
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var å bidra til at målgruppen skulle bli mer 
selvstendige og bedre inkludert i samfun
net. Prosjektet gjorde bl.a. en undersøkelse 
av hvilket IKTutstyr målgruppen rådde 
over og mestret2. Over 450 personer svarte 

2) http://www.poseidonproject.org/wpcontent/
uploads/2015/12/D2.1Reportonrequirementsrevised
afterpilotwithoutinterviews.pdf 

på den nettbaserte undersøkelsen. I tillegg 
intervjuet prosjektet 30 personer med 
Down syndrom.

Nesten alle kunne bruke TV og DVD
spiller. For alle tre landene under ett fant 
vi at 85 % brukte nettbrett, 82 % brukte 
PC og i underkant av 57 % brukte smart
telefon. Norge isolert skårte bedre enn 

Foto: Nick, Flickr
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dette, 94 % brukte nettbrett og 87 % 
brukte smarttelefon. I tillegg brukte ca.  
80 % av målgruppen i Norge apper på 
nett brettet og smarttelefonen.

Personene som svarte på undersøkelsen 
var i stor grad rekruttert fra interesse
foreninger for Down syndrom, og gjen
nom å svare signaliserte de også en 
interesse for bruk av IKT hos målgruppen. 
Utvalget var nok skjevt. 85 % av utvalget 

bodde hos foreldre, kun 1 % bodde alene. 
Resten bodde i hjem med noe grad av 
tilsyn. I Norge var 50 % over 20 år. I de 
andre landene var 33 % over 20 år.

Bruk av apper
I POSEIDONprosjektet arbeidet vi med 
apper som skulle forenkle hverdagen både 
for målgruppen og deres pårørende. Vi 
fant at mestringsnivået var ganske høyt for 

Foto: Surian Soosay, Flickr
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eksisterende apper. For sosiale medier, 
Facebook og chat, hadde ca. 70 % små 
problemer. Målgruppen hadde noe større 
problemer med apper på smarttelefoner 
enn nettbrett. Dette kan skyldes størrelse 
på skjermen og motorikkutfordringer.
Vi undersøkte også bruk av elæring. 
Majoriteten av de spurte sa at personene 
med Down syndrom hadde brukt 
elæring, og 66 % av de pårørende trodde 
at elæring kunne ha gode effekter i frem
tiden. Resten var usikre.

POSEIDON spurte også hvilke 
områder personene med Down syndrom 
kunne ha størst nytte av å få støtte for. 
Svarene var ganske entydige: mobilitet  
og navigeringshjelp, kalender for å holde 
orden på hverdagen (familiene var ganske 
travle med aktiviteter og kjøring fram og 
tilbake), støtte for å forstå verdien av peng
er og kunne handle fornuftig i butikker.

Det viste seg at google navigasjon og 
kalender var for komplisert å bruke for 
målgruppen. POSEIDON laget derfor 
egne apper, i nært samarbeid med mål
gruppen, for mobilitet og tidsstyring. 

Personalisering
Personalisering av apper er en nøkkel for 
suksess. Personalisering betyr at vi møter 
den enkeltes behov. Personene med 
utviklings  hemning må få en god bruker
opplevelse. Ferdighetene varierer mye i 
målgruppen. POSEIDON utviklet en 
personaliseringsweb hvor pårørende kun
ne personalisere appene i samarbeid med 
primærbrukerne, både i utseende og inn
hold. Vi ga mulighet for at alle appene 
kun ne vise fram egne videoer, talte kom
mandoer og bilder. F.eks. egne bilder langs 

en rute primærbrukeren skulle gå eller  
en video eller bilder som viser hvilke skole
bøker som må pakkes i ranselen for  
i morgen.

Sosiale medier
Personer med utviklingshemning er mer 
utsatt for utnyttelse og misbruk på sosiale 
medier, og utbredelsen av Internett øker 
bare deres sårbarhet. Sosiale medier var 
ikke en del av POISEIDONprosjektet, 
men på grunn av dette var pårørende svært 
tilbakeholdne med å gi sine ungdommer 
og barn tilgang til sosiale medier. Det  
er mange eksempler på at personer med 
utviklings hemning er blitt utsatt for 
svindel og mobbing. Vi så stygge 
eksempler, spesielt fra Tyskland, hvor både 
YouTube og Facebook ble brukt for 
regelrett mobbing. I POSEIDONsam
men heng var det enighet om at interesse
organisasjonene burde tilsette redaktører, 
kanskje på frivillig basis, som kunne 
overvåke lukkede grupper for mål gruppen 
og gi rettledning om hva som passer seg og 
ikke passer seg å vise av bilder og skrive i 
sosiale medier. Nå viser det seg dessverre, 
at særdeles uheldige episoder også skjer 
blant ungdom som burde visst bedre. De 
deler utilbørlig materiale, spesielt i 
Snapchat, med uante skade virkninger for 
både dem selv og venner.

Artikkelen «The use of social media and 
people with intellectual disability: A syste
matic review and thematic analysis»3 av 
Sue Caton and Melanie Chapman fra 

3) https://www.researchgate.net/publication/297720332_
The_use_of_social_media_and_people_with_intellec
tual_disability_A_systematic_review_and_thematic_ana
lysis
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Manchester referrer til 10 studier utført i 
tidsrommet 2000 – 2014. De fant at noen 
personer med utviklingshemning har 
positive erfaringer med bruk av sosiale 
medier med hensyn til å få vennskap og 
utvikle sosial identitet og selvbevissthet 
samt underholdning. De fant også, ikke 
overraskende, at sikkerhet og personvern, 
samt vanskeligheter med å uttrykke seg på 
grunn av manglende språkferdigheter var 
en utfordring. Den spesielle sjargongen og 
uskrevne regler i sosiale medier skapte også 
problemer.

Som konklusjon kan vi si at sosiale medier 
kan utvide perspektivet for personer med 
utviklingshemning, men redaktører  
og pårørendekontroll anbefales på det 
sterkeste. For å gjøre tilgangen til sosiale 
medier tryggere har Karde laget noen 
enkle nettvettsregler for personer med 
utviklingshemning4 og for foreldre  
og foresatte5.

4) http://www.karde.no/wpcontent/uploads/2014/10 
/Nettvettforungdommer_FYLDIG.pdf 
5) http://www.karde.no/wpcontent/uploads/2014/10/
Nettvettforforesatte.pdf

Foto: Surian Soosay, Flickr
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Opplæringsmateriell for IKT for  
personer med utviklingshemning
En av hensiktene med denne artikkelen er 
å stimulere til opplæring i IKT for person
er med utviklingshemning slik at de kan 
greie seg bedre som fullt integrerte i det 
digitaliserte samfunnet. Det er dessverre  
få opplæringsarenaer i dag. Ett hederlig 
unn tak er voksenopplæringen som av og til 
tilrettelegger IKTkurs for mennesker med 
utviklingshemning.

Karde laget i 2012 et undervisnings
opplegg for personer med utviklings
hemning i prosjektet «IKTmestring i 
dagliglivet»6 for NFU finansiert av Extra
stiftelsen. Kurset ble gitt på skoler og som 
kveldskurs. Prosjektets overordnede mål 
var å vise at økte digitale ferdigheter 
fremmer mestring, velvære og sosial 
interaksjon for personer med utviklings
hemning. De aktuelle digitale ferdighetene 
var her bruk av kalenderfunksjonen på 
mobiltelefonen, epost og håndtering av 
digitale bilder (fotografere, overføre, lagre 
og bruke digitale bilder). Vi ønsket også å 
øke foreldrenes forståelse for betydningen 
av IKT, for praktiske ferdigheter i 
informasjons samfunnet, for sosial 
interaks jon og for forståelse av at utstyr 
stadig inneholder flere muligheter. Det ble 
laget skjemaer for vurdering av ferdigheter 
innen de aktuelle områdene. Kurset er 
tilgjengelig på Kardes nettsider. Vi er ikke 
kjent med at noen kjører dette kurset i dag.

Karde har laget et elæringskurs om 
bruk av iPhone7 spesielt beregnet for 
personer med utviklingshemning. 

6) http://www.karde.no/prosjekter/pu/iktmestringidag
liglivet
7) http://www.iphonekurs.no/

Karde har også laget en veileder8 om 
hvordan gode instruksjonsfilmer kan lages 
på en enkel måte. Prosjektets mål var  
å lage en veileder i produksjon av 
instruksjons fi lmer for hjelpere til personer 
med utviklingshemning og andre 
kognitive funksjonsvansker. Hjelpere det 
er snakk om, er bl.a. lærere, assistenter, 
familie, tjenesteytere i boliger og på 
arbeidsplasser og dagaktivitetssentre, 
helsetjenesten, utviklere av hjelpemidler  
og nettsider og filmer eller andre produkter 
beregnet på målgruppen. Andre som 
ønsker å komme i gang med eller bli bedre 
til å lage informative og enkle instruks
jons filmer, også for normalt fungerende 
personer, kan også ha nytte av veilederen.

Dessverre har ingen pr i dag tatt tak i 
disse mulighetene for kursing som Karde 
har laget et grunnlag for. Vi har sjekket 
både nasjonalt og internasjonalt om det 
fins IKTkurs for personer med utviklings
hemning. Vi har ikke greid å identifisere 
slike kurs i Norge, og her er vi ganske sikre 
på at det ikke finnes kurs. De er i hvert fall 
ikke markedsført på en slik måte at det er 
lett å finne informasjon om dem. Vi har 
heller ikke greid å identifisere kurs 
internasjonalt, men der kan vi ikke med 
samme sikkerhet si at de ikke finnes.

8) http://www.karde.no/wpcontent/uploads/2014/10/
Veileder1.pdf
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 Hjelp–jeg er anmeldt!

Hjelp – 
jeg er anmeldt!

Nina Christine Dahl og Bernt Barstad
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«Hjelp  jeg er anmeldt!» er et lettlest hefte 
som beskriver hva som kan skje dersom du 
blir anmeldt. For folk flest er det utfor
drende å forstå hva det innebærer å være 
mistenkt, siktet eller tiltalt. Heftet gir deg 
svar på blant annet dette. Å bli innbragt av 
politiet og satt i varetekt er ofte dramatisk 
for den det gjelder. Mange spørsmål vil 
kunne dukke opp: Hvor lenge må jeg sitte 
her? Hvem kan jeg kontakte? Hva har jeg 
krav på å få vite? Dette vil man kunne få 
svar på i «Hjelp  jeg er anmeldt!». Heftet 
gir også råd til deg som har vansker med  
å lese og skrive, eller forstå /høre muntlig 
tale.

Heftet er det andre heftet i en serie 
hefter utgitt av BeNi DA, som er et lite 
nystartet forlag, med hovedsete i Tromsø 
og filial i Trondheim (eller omvendt). I vår 
kom «Hjelp – hvem skal bestemme?», det 
heftet handler om hvordan Norge er bygd 

opp, hvordan det styres og ikke minst 
hvordan man skal stemme. Selv om vi 
nettopp har hatt valg er heftet nyttig for de 
som vil vite mer om slikt.

Til våren planlegger vi to hefter, et med 
tittelen: «Hjelp – jeg skal ha sex!» og 
«Hjelp – buksa har blitt for trang!».

Det er mulig å abonnere på heftene, da 
blir de sendt fortløpende, med giro. 
Abonnentene løper til de sies opp. Det er 
også mulig å kjøpe heftene enkeltvis, med 
unntak av «Hjelp – hvem skal bestemme?» 
som koster kr 99,, så koster heftene kr. 
139,, i tillegg må vi ta noen kroner i porto. 
Hvis du bestiller mange hefter så er det jo 
kjekt å kunne fortelle at hvert tiende hefte  
i så fall er gratis.

Hvis du er interessert i mer informasjon 
kan du besøke www.beni.no.
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Dissimilis feirer 35-
års jubileum i 2017
–Det umulige gjort mulig

Tekst: Silje Kristine / 
Dissimilis Kompetansesenter silje@dissimilis.no 
Foto: Thomas Torheim
www.dissimilis.no  

I 35 år har Dissimilis jobbet aktivt for at 
mennesker med utviklingshemming og 
andre funksjonsnedsettelser skal ha en plass 
i det kulturelle landskap og i samfunnet som 
likestilte utøvere og mennesker. Med dette 
ønsker organisasjonen å bidra til et rikere 
menneskesyn og et mer åpent og tolerant 
samfunn. 
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Historien om Dissimilis
Historien om Dissimilis startet egentlig 
allerede i 1962, da musikeren Kai Zahl 
fikk sønnen Børge. Gjennom hele sin 
barndom var Børges høyeste ønske å få 
spille i band som sin far. Mulighetene for  
å få utviklet den musikalske interessen var 
imidlertid begrenset på grunn av Børges 
medfødte funksjonsnedsettelse og det 
faktum at han ikke kunne lese noter. Mens 
lærere og andre rundt Børge så begren s
ning er, valgte Kai å ta sønnen på alvor og 
utforske mulighetene. Han utviklet et 
enkelt og fargesprakende system som 
gjorde det mulig for Børge og andre men
nesker med funksjonsnedsettelser å spille 
musikk. Noter og sanger ble kodet med 
farger, det samme ble instrumentene. Flere 
band vokste frem og i 1982 var Dissimilis 
et faktum. Mennesker med utviklings
hemming fikk plutselig mulig heter de ikke 
hadde fått uten Kai Zahls innsats, med 
god hjelp og støtte fra foreldre, pårørende 
og andre interesserte. 

Bandene og musikken utviklet seg, 
og i 1987 skrev Kai og hans kollega Arne 
Furuseth en musikal med sikte på Oslo 
Konserthus. Folk flest hadde liten tro på 
ideen om utviklingshemmede på scenen i 
Oslo Konserthus, men Kai tok ikke nei for 
et nei. Nei ble til tja, tja ble til ja, og 
resultatet ble Dissimilis – en annerledes 
musikal, i Oslo Konserthus, med konge
familien blant publikum. Musikalen ble en 
sensasjon. Ensemblet sprengte alle grenser 
for og nedarvede tanker om hva mennesker 
med utviklingshemming kan klare. 
Sammen fylte de konserthuset ni kvelder 
på rad og fikk publisitet og store oppslag  
i alle landets medier. 

Musikalen markerte starten på en endring 
i oppfattelsen av hvem som kan klare hva. 
Den markerte også starten på en unik reise 
frem mot det Dissimilis vi kjenner i dag, 
en internasjonal organisasjon med over  
10 000 medlemmer over hele verden.

35 år med drømmer
Jubileumsåret 2017 har blitt markert  
på ulike måter gjennom året. Lørdag  
9.september inviterte Dissimilis 
Kompetanse  senter til jubileums fore stil
lingen «35 år med drømmer», en historisk 
festforestilling der publikum ble tatt med 
på en reise gjennom fortid, nåtid og frem
tid. Hele 60 elever fra kompetanse senteret 
stod på scenen i Bærum Kulturhus denne 
kvelden. Gjennom teater, sang og dans 
presenterte aktørene tilbakeblikk fra 
Dissimilis sin unike historie, i kombi nas
jon med nye innslag og smake biter fra 
kommende forestillinger. Dissimilis har  
i alle år hatt god støtte i mange kjente 
artister, og denne gang var det Inge 
Bremnes som bidro med sin nye sang,  
«Ka du håpe på». 

Blant publikum i kulturhuset var 
Dissimilisvennene Kåre Willoch og 
Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog. 
Ordføreren takket på vegne av Bærum 
kommune for 35 år med fantastiske fore
stillinger. «Når teppet går ned i kveld, er 
forestillingen over og den vil aldri bli gjen
tatt helt på samme måten. Det er øye blik
kets kunst, og det er det Dissimilis står 
for», skrev Krogh i sin hilsen i fore stil ling
ens programblad. 

Livskvalitet, mening og verdighet 
35 år har gått siden Kai Zahl grunnla 
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Dissimilis i 1982. Det var ingen som den 
gang kunne ane rekkevidden av det som 
ble satt i gang, at den lille ideen som ble 
født av sønnen Børges musikalske drøm 
skulle vokse langt utover våre landegrenser 
og skape livskvalitet, mening og verdighet 
til tusenvis av mennesker over hele verden. 
«Dissimilis vokste frem fra intet til å bli en 
stor organisasjon. Det er som en 
Askeladden  historie startet av Kai og andre 
som har turt å tenke utenfor boksen», sier 
Dissimilisleder Mathias Eckhoff. «Det 
bryter ned barrierer å få delta på samme 
arenaer som andre, å bli tatt på alvor som 
hele mennesker med de samme følelsene. 
Mange tror Dissimilis representerer 
skranglete musikk med ensfargede 
tskjorter, men det er så mye, mye mer», 
sier Eckhoff videre.  

Eckhoff får støtte av ordføreren, som 
setter Dissimilis i en særstilling i norsk 
kulturliv; talentfulle og 100% seg selv. 
«Troen på viktigheten av mangfold og at 
alle skal bli gitt muligheten for å kunne 
utfolde seg i det store kunstneriske rommet 
har vært visjonen og ledetråden som har 
gjort at Dissimilis har brutt barrierer og 
skapt vekst og utvikling», sier Krogh.  

Dissimilis i dag
Dissimilis har i dag medlemsgrupper og 
aktivitet over hele verden. Hele 18 land er 
representert i Dissimilis sitt nettverk og 
antall medlemmer på verdensbasis er over 
10 000. I Norge er det i dag 90 Dissimilis
grupper. Aktivitetene er forankret i et 
verdisyn hvor mangfold og kvalitet står 
sentralt, samtidig som organisasjonen skal 
tørre å være utfordrende og nyskapende. 
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Aktivitetene driftes gjennom de tre 
leddene Dissimilis kompetansesenter, 
Dissimilis Norge og Dissimilis World. 
Dissimilis Norge er en interesse
organisasjon for medlemsgrupper i Norge, 
mens Dissimilis World representerer det 
internasjonale nettverket for medlemmer 
og samarbeidspartnere. Dissimilis 
Nasjonale Kompetansesenter er et 
regionalt aktivitetssenter og et nasjonalt 
utviklings og ressurssenter for metoder 
innen tilrettelagt opplæring. 

Dissimilis representerer et unikt tilrette
lagt kulturtilbud, som utover deltakelse og 
opplæring i kulturelle aktiviteter, fremmer 
sosial tilhørighet, verdighet og livskvalitet. 
Gjennom musikk, dans og teater får elever 
over hele verden tilgang til og utvikler sine 
ressurser og som likestilte utøvere får elev
ene opplevelser av mestring og verdighet 
– en berikelse for den enkelte og for sam
funnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

formål

1. Bidra til økt livskvalitet og respekt for 
mennesker med utviklingshemming og 
andre funksjonsnedsettelser.

2. Inkludere og synliggjøre mennesker 
med utviklingshemming og andre 
funksjonsnedsettelser i det kulturelle 
landskap og ivareta deres rettigheter til 
et aktivt kulturliv.

3. Tilrettelegge for vekst og utvikling for 
hver enkelt elev, både menneskelig og 
kunstnerisk.

aktiviteter

1. Utvikle og formidle kompetanse og 
metoder nasjonalt og internasjonalt.

2. Tilrettelagt undervisning innen sang, 
musikk, dans og teater.

3. Arrangere og tilrettelegge for 
spilleoppdrag, forestillinger og 
konserter. 
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Røyken
Eiendom AS

Spikkestadv 90
3440 RØYKEN
Tlf. 31 29 79 50

KB Elektro AS
Holmlundvegen 2
2312 OTTESTAD
Tlf. 916 90 440

Brække
Eiendom AS

Tollbug 115
3041 DRAMMEN
Tlf. 32 81 66 00

Villa Skaar AS
Nordhellinga 2
3410 SYLLING
Tlf. 32 24 32 50

ANONYM
STØTTE

Langestrand
Fysioterapi

Vestreg. 28
3251 LARVIK

Tlf. 33 18 11 22

Johansen
Skogsdrift A/S
Vestsidevegen 269

2411 ELVERUM
Tlf. 995 27 327

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Kiropraktisk
Klinikk
Nordbøgt 6

4006 STAVANGER
Tlf. 51 89 60 550585 OSLO

Tlf. 22 79 58 80

E. V.
Tak & Bygg AS

Tunvollveien 46
3057 SOLBERGELVA

Tlf. 477 57 473

Eiker
Husbygg AS

Strandveien 5
3050 MJØNDALEN

Tlf. 906 87 311

Husebybadet
Saupstadringen 13
7078 SAUPSTAD
Tlf. 72 54 80 75

Myhres Bygg
& Kalkulasjon
Påskefjellveien 7

1658 TORP
Tlf. 905 57 987

Sollid Invest
Mossekollen 17

0752 OSLO
Tlf. 908 71 447

Tingvoll
Fjordhotell

Sanden 37
6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 10 00

Klippotequet L
Farmandstredet
Jens Müllers gate 3
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

Viuno AS
Nedre Tomtegate 2-4

1651 SELLEBAKK
Tlf. 69 35 76 70

Nøsted Self
Storage AS
Svelvikveien 61
3039 DRAMMEN
Tlf. 32 80 27 00

Fiskernes
Agnforsyning SA

Hansjordnesg. 9
9009 TROMSØ
Tlf. 77 60 01 50
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Vi støtter arbeidet i forhold til
mennesker med psykisk

utviklingshemming i kommunen.
Slik at de får bedre

levevilkår og livskvalitet.

voss.kommune.no

Vestnes
kommune

vestnes.kommune.no

Sande
kommune

sande.kommune.no

Eidskog
kommune

Oppvekst og Læring
 eidskog.kommune.no

Austevoll
kommune

austevoll.kommune.no

Skedsmogata 3 A
2000 LILLESTRØM

Tlf. 08 899
www.ragnsells.no

Strandgata 58
8445 MELBU

Tlf. 76 11 86 00
www.hadselasvo.no

Ta vernepleierutdanningi Nord-Norge!

Da er UIT Norges Arktiske Universitet stedet for deg:

Godt læringsmiljø, Høy trivselsfaktor, Gode ordninger for
utenlandsopphold (Afrika, Russland, USA, Norden og Europa).
Ca 1100 studenter.
Fantastisk og sentral beligghenhet ved byens havnepromenade.

Nærmere info.:
Seksjonsleder Kirsti Koppen.
kirsti.koppen@hih.no  el. opptak@hih.no

Tlf. 77 05 81 00 - www.hih.no

Kiwi Vik
Vik Senter

3530 RØYSE
Tlf. 32 15 92 00

trysil.kommune.no

Klart det er mulig!
Ta kontakt - vi gir nærmere informasjon om mulighetene

for utviklingshemmede ungdom å ta en fagutdanning!

Opplæringsavdelingen Fagopplæringskontoret
Agnes Mowinckelsgate 5, 5008 BERGEN

Tlf. 55 23 90 00 - www.hordaland.no

Eros AS
Grønhaugvegen 5
6092 FOSNAVÅG
Tlf. 70 08 82 32

Mjånes
Partrederiet

9531 KVALFJORD
Tlf. 948 95 578

Lillehammer
Elektro AS
Tomtegata 6

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 65 00

NK Elektriske AS
Svangstrandv. 2 B

3410 SYLLING
Tlf. 32 84 66 00

Tannlege
Tor Frost Nielsen

Strandg. 19
5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Bardølsgård
Installasjon AS

Jokstad
3350 PRESTFOSS

Tlf. 952 53 877

Kiwi Bølevegen
Bølevegen 12
3724 SKIEN

Tlf. 35 59 30 74

Kviavegen 99
4367 NÆRBØ
Tlf. 477 76 020

Gamlev 6, 3550 GOL
Tlf. 32 02 99 61

Karde AS
Irisveien 14
0870 OSLO

Tlf. 908 44 023
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Ragna Rindals Dagsenter
Hans Nielsen Hauges gate 44 A

0481 OSLO
Tlf. 23 40 08 00 - www.rrd.no

Hydro Aluminium
Rolled Products AS
Weidemanns gate 8

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 44 10
www.Hydro.com

Boveiledertjenesten Løken
Klokkerudveien 3, 1960 LØKEN

Tlf. 67 20 51 80

Jobberiet AS
Stasjonsveien 27

1940 BJØRKELANGEN
Tlf. 63 85 38 00 - www.jobberiet.no

2302 HAMAR
02 999 - www.sparebank1.no

Arbeidssenter for funksjonshemmede
Hestehaven 1, 4520 Lindesnes

Gunn Høyland - Tlf. 38 25 73 70 - kunde@treogtekstil.no

Kapellv. 6, 0487 OSLO
Tlf. 22 79 73 00 - www.kapellveien.no

Østre Aker vei 255, 0976 OSLO
Tlf. 22 90 75 00 - www.tf.no

Lødingen Arbeidssenter AS
Rådhusvegen 8

8410 LØDINGEN
Tlf. 76 93 34 90

Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no

Setra v 16 C, 0786 OSLO
Tlf. 22 70 34 50 - www.hdb.no

Nordlysvegen 229, 9020 TROMSDALEN
Tlf. 77 64 72 50 - www.troms-fryseterminal.no

Hedalm Anebyhus AS Hovedkontor
2344 ILSENG - Tlf. 62 58 00 00 - www.hedalm-anebyhus.no

Transport
og verksted
Ola Bergum
Granhelveien
2847 KOLBU

Tlf. 901 54 236

Tinn Energi AS
Storgata 4

3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 09 00

Slemmestad
Optikk AS

Rortunet
3470 SLEMMESTAD

Tlf. 31 28 29 54
Hadelandsveien 841

3520 JEVNAKER
Tlf. 32 11 44 80

Hveem
Elektro AS
2848 SKREIA

Tlf. 61 16 65 90

Kotsøy, 7387 SINGSÅS
Tlf. 72 43 60 60

Price Lagerbutikk AS
Nybruveien 7, 3055 KROKSTADELVA
Tlf. 32 23 10 80 - www.lagerbutikk.no
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