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Dette nummeret åpner friskt –men også nedslående- med 
fokus på hva som hemmer familiene til de med utviklings-
hemming. Andreas Wiese forteller om hvordan de stort sett 
har fått god hjelp av hjelpeapparatet, men også om hvordan 
de har slitt med å få bydelen til å planlegge et godt tilbud når 
datteren skal flytte hjemmefra. Dette fortalte han om på 
SOR konferansen «Bra i livet». Den ble holdt høsten 2016, 
men etter det forteller Wiese, ser det ut til å ha løst seg med 
voksenbolig til Frida. En ny ansatt tok saken, lyttet og skar 
igjennom: Nå har vi igjen tro på at vi skal få til en god 
løsning forteller Wiese. Han mener det igjen viser at lover  
og regler ikke er nok. Det viser hvor viktig individene er  
i systemet: de som er positive, tar ansvar, og er løsnings-
orienterte.

Vi deler den refleksjonen.
Spesialprest Rune Rasmussen har skrevet artikkelen  

Fra ekskludering og integrering til inkludering, tilhørighet  
og delaktighet.

Trine Lise Bakken skriver om videreutdanning i psykisk 
lidelse og utviklingshemming. I tillegg har hun skrevet en 
bokanmeldelse av boken Atferdsproblemer i skolen. Og ikke 
nok med det; med på kjøpet får du også en glimrende 
artikkel hun har skrevet om validerende samhandling  
i miljø terapi.

Og slik holder vi på. Det er god grunn til å fornye 
abonnementet i 2018. 

Jarle Eknes
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Familiene – hva hemmer 
egentlig dem?
Jeg er her fordi jeg ikke er kvalifisert. Fordi jeg 

ikke er utdannet. Fordi jeg fram til 1998 ikke  

var spesielt interessert i det området dere er 

interesserte i. Jeg var veldig saklig og rasjonell 

på slike ting. Og synes at det hele var veldig 

enkelt. Og så fikk jeg i juni 1998 en datter som 

definitivt var annerledes enn de fleste,  

og definitivt annerledes enn hva jeg hadde  

for ventet meg. Det er min eneste kvalifikasjon  

i denne samtalen. Hun heter Frida. 

Tekst: Jarle Eknes, je@sorpost.no  

Slik åpnet Andreas Wiese sitt innlegg på SORkonferansen 
«Bra i livet». Frida har en ukjent kromosom feil som hun 
kanskje er alene om. Hun er døvblindfødt og har en dyp 
funksjonshemming å slite med. Men helsen er god. Hun 
beveger seg rundt, og hun kan til noen grad kommunisere 
med tegn. 
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Fokus på familiene
Wiese har på forhånd blitt bedt om å lese 
den på dette tidspunktet ferske NOUen 
«På lik linje».

Den hadde han lest med stor glede, 
fortalte han, men det var enkelte ting han 
savnet. Ting han synes man skulle lagt 
større vekt på. NOUen er god på de 
individuelle rettighetene til hvert enkelt 
menneske. Men det er et mellomsjikt 
mellom menneske og samfunnet som 
kunne vært bedre diskutert, og det er 
familien. Familiens rettigheter, familiens 
utfordringer og situasjon i klem mellom 
systemene og det mennesket de prøver  
å gjøre det beste for.

Søsken
Dette innbefatter også rettighetene til 
søsknene til disse barna. Barna som 
oppdager at de har blitt pålagt å leve liv 
hvor de må ta store hensyn til et menneske 
i familien, større hensyn enn noen av 
vennene deres må ta. Og som vi vet, barns 
lojalitet til sine foreldre er rimelig grense-
løs. Det er først når de begynner å bli 
voksne at du får høre den andre historien. 
Underveis er de grenseløst lojale og 
positive. De vet å ikke kreve for mye, fordi 
mamma og pappa er så opptatt. Det sam-
funnet som kan rette opp alle urettferdig-
heter i verden finnes ikke, men vi kan 
finne og identifisere de de urimelige og 

Andreas Wiese. Foto: Jarle Eknes.
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urettferdige tingene og se hvor mye vi kan 
gjøre med dem. Det finnes mulige tiltak 
som burde være der for søsken som han 
ikke kan se at finnes i dag.

Omfattende behov
Wiese synes Fridas rettigheter stort sett  
er godt ivaretatt i NOUen. Men en disku
sjon av familiens rettigheter savnes. Når  
et barn har dyp utviklingshemming er det 
bare et individuelt anliggende. Det er en 
familieprosess. Da Frida ble 18 år og det 
skulle oppnevnes verge, fikk de beskjed fra 
Fylkesmannen om at de ville foretrekke at 
én av foreldrene ble verge. Det var ikke vel
dig godt begrunnet, utover at de mente det 
var best slik. Men både Andreas og Line 
ønsket å være verge for Frida. For dem var 
det helt naturlig. Og etter en liten runde 
fikk de lov til det. 

Barnehage
Da hun var liten fikk de Frida inn i en 
barnehage. Hun fikk en spesialpedagog 
som var strålende flink og godt faglig 
kvalifisert. Men når noe andre ansatte i 
barnehagen var syke, var det Fridas ressurs 
som kunne brukes på de andre barna. Det 
var avdelingen som ble forsterket, ikke 
Frida. Det var en god barnehage, det var 
bare litt for få ressurser. Når det ble knapt, 
var det lettest å låne fra Frida – og hun 
kunne jo ikke protestere.

Skole
Etter hvert begynte Frida på Skådalen 
skole for døvblindfødte. En statlig spesial
skole som Frida har vært på siden. Der har 
hun gått på førskole, på barneskole, på 
ungdoms skole og nå på videregående skole. 
Han tror man må være foreldre for å fatte 
hvilken gevinst det er at et barn med så 
store behov å få lov til å være på samme 
sted fra start til slutt. Vel å merke når det 
stedet er bra. Det har ikke vært noen 
overgangs problemer mellom barnehage og 
skole. Det har ikke vært noen nye lærere å 
lære opp mellom barneskole og ungdoms
skole. Det har ikke vært en ny situasjon, 
nye hus, nye steder å venne seg til når man 
går fra ungdomsskole til videregående 
skole. Det har vært det samme miljøet hele 
veien. Tenk over hvilken trygghet og 
stabilitet det gir. 

Integrering
Wiese er veldig for integrering. Men hvis 
integreringsbegrepet skal ha mening må 
det også være klart at integrering har sine 
grenser. Har du et barn som Frida, mener 
han det er mye viktigere at hun blir 
integrert med sine egne sanser enn å skulle 
bli «integrert» på en skole med andre barn 
som ikke har lignende problemer. Og hvis 
det lykkes å integrere henne med hennes 
egne sanser, så ville han satt pris på om 
hun så hadde blitt integrert med sin 
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familie, og så kanskje med de andre barna 
som ligner henne. Det er dette som er 
hennes behov for integrering. For mange 
andre vil selvsagt integrering i normal-
skolen være det riktige. Men hvordan arter 
den integreringen seg?

Han nevner som en digresjon at han 
besøkte en skole hvor det var en dobbel 
skolegård, med nettinggjerder rundt. I den 
første nettinggården var det barn som 
lekte, og i den andre var det noen med 
rullestoler og litt forskjellige utfordringer. 
Så spurte han hva dét var og pekte på den 
andre skolegården. – Å, sa den ansatte, det 
er de integrerte det. Wiese mistenker at det 
er litt for mye av den typen integrering 
som foregår. 

Men han har også snakket med en mor 
som hadde gått på en skole hvor alt var 
gjort riktig. Og jenta hennes hadde fått 
være med på fotballaget og ble invitert til 
alle bursdager hvor alt var helt nydelig, 
tvers gjennom hele ungdomsskolen. Og så 
var plutselig ungdomsskolen over, og alle 
vennene til jenta forsvant. I det øyeblikket 
miljøet forsvant, så forsvant også kontakt-
ene. Jenta lurte på hvor det ble av alle 
vennene hennes. Det er viktig å tenke 
helhetlig og langsiktig for å lage god 
integrering. Det må bygges opp kontakter 
og miljøer slik at man har kontakt med 
dem det er rimelig å ha kontakt med i 
resten av livet, slik at man kan bli venner 

for livet, også om man er litt annerledes 
enn de som løper videre til videregående 
skole og utdanner seg til å jobbe, for 
eksempel i helsesektoren. 

Avlastning
Wiese forteller at de var så heldige at de ble 
overtalt til å ta imot avlastning før de gikk 
i foreldrefella. Det er fella som lukker seg 
når du begynner å tro at du er det eneste 
mennesket i verden som kan ta ordentlig 
hånd om barnet ditt. Det må være et felles 
prosjekt fra så tidlig som mulig. Og det 
fikk de til. Og de fikk også til å leve med at 
hun skulle bo noe av tida, og så stadig mer 
av tida, i en barnebolig. Det har vært en 
utmerket bolig.

Kompetanse
NOUen forteller om at det er lav 
utdanning, for få kvalifiserte mennesker i 
avlastningsboligene. Han tror det er riktig, 
og tror det er en god idé at det foreslås 
kurs. Men av og til glemmer man at den 
aller viktigste utdanningen og opplæringen 
foregår på disse stedene, i disse rommene, 
mellom de menneskene som jobber der. 
Det er uhyre viktig å få til gode, positive 
miljøer slik at man gjør hverandre 2% 
bedre hele tiden. Det siste er viktigere og 
bedre enn om alle skal være borte på kurs 
slik at noen studenter som aldri har hatt 
Frida før skal være sammen med Frida, 
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mens de andre er ute på kurs. Han er slett 
ikke imot kurs, men det er viktig å huske 
at den viktigste læringen er den som fore-
går hver eneste dag rundt hvert eneste barn 
i et positivt og ambisiøst miljø - og at alt 
annet er bygget opp rundt den kompetans-
en er veldig bra. Kultur er noe som sitter i 
veggene og institusjonskultur kan spise 
planer til frokost. Institusjons kultur kan 
spise kurs til lunsj, og den kan spise 
strategier og honnørord og alt det der til 
middag. Kulturen er så sterk at viktigste 
man kan gjøre er å pleie den, dyrke den,  
og gjøre den litt bedre hele tiden.

Overganger
Overganger fra bolig til avlastningsbolig, 
fra avlastningsbolig til skole, ja bare fra ute 
til inne og alle andre overganger er uhyre 
viktig for en jente som Frida. Det gjør at 
det også blir veldig sårbart. Hvis man for 
eksempel setter transporten ut på anbud 
for å få et godt tilbud, slik at det for 
eksempel en dag kommer en sjåfør i en ny 
bil som ingen har sett før, som kommer for 
å hente en Frida som han aldri har truffet 
før, for så å skulle kjøre henne hjem – alt 
fordi den leverandøren fordi leverte det 
billigste anbudet. Og det som skjedde hos 
oss var at bilen kjørte av sted med Frida. 
Og den neste timen vet ingen hvor Frida 
er, for hun kommer ikke hjem til oss. Frida 
er borte, og ingen vet riktig hvem som 

kjører, for de hadde ikke fått opp  
system ene ennå. Dette har skjedd.  
Det er ikke bra.

Overgangen til voksenlivet
Foreldrene prøvde å komme i gang med 
planlegging av voksenbolig til Frida i god 
tid før hun ble voksen. De startet allerede 
da hun var tretten år, for de visste at slikt 
tar tid. Lite har imidlertid skjedd. Det har 
vært en grov trenering av saken, og Wiese 
ønsker å snart få det møtet med kommun-
en han ba om for 5 år siden. 

Hvorfor går slikt så feil? Det er kanskje 
fordi bolig ikke er en lovbestemt rettighet? 
spør han. 

Han understreker at det har vært en 
fantastisk barnebolig, en fantastisk skole, 
de har fått fantastisk oppfølging på syke -
hus og ved alle helseinstitusjoner, leger og 
fastlege. Folk har bøyd seg i alle retninger 
og hjulpet dem på alle måter. Derfor  
var det så overraskende for dem når det 
plutse lig låste seg ett sted: Samarbeidet  
om over gangen til det stedet hun skal bo 
som voksen.

Gode løsninger
I forrige bydel de bodde var det en ansvar-
lig som alltid avsluttet møtene med «Er det 
noe mer dere trenger? Er dere sikker på at 
det ikke er noe annet vi skal gjøre?». Han 
tror ikke deres nåværende bydel kommer 
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til å løse bosituasjonen fem øre billigere 
enn den hvor de var hjelpsomme. Ressurs-
ene som kreves er akkurat de samme, det 
er det samme som må gjøres. Han siterer 
en tidligere rektor på skolen Frida går på, 
som sa «Det fins to måter å løse dette på: 
Det er enten dyrt og godt, eller dyrt og 
dårlig, for billig finnes ikke». Og det er 
egentlig en veldig grei oppsummering  
av problemstillingen.

Etterord
Det ser nå, etter SOR-konferansen, ut til  
å løse seg med voksenbolig til Frida. En ny 
ansatt tok saken, lyttet og skar igjennom: 
Nå har vi igjen tro på at vi skal få til en 
god løsning forteller Wiese. Han mener 
det igjen viser at lover og regler ikke er 
nok. Det viser hvor viktig individene er  
i systemet: de som er positive, tar ansvar,  
og er løsningsorienterte.

Foto: Anne Worner, Flickr
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Videreutdanning i  
psykisk lidelse og utvi-
klingshemning
Trine Lise Bakken, PhD, Cand.san, RN. 1. amanuensis ved HIOA, 
Leder Regional kompetansetjeneste psykiatri, utviklings
hemning / autisme, Oslo universitetssykehus. uxtlba@oushf.no
Elise Weiberg, Høgskolelektor, Cand.paed.spec, systemisk 
familie terapeut, Høgskolen i Oslo og Akershus.  
elise.weiberg@hioa.no

I 2011 startet det første kullet på videreutdanning i Psykisk 
lidelse og utviklingshemning ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus (HIOA). Videreutdanningen tilhører fakultet for 
helsefag, institutt for Atferdsvitenskap. Høsten 2017 startet 
det 7. kullet med studenter. 
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Bakgrunnen for planlegging og oppstart 
for denne studiemuligheten er at kunnskap 
om psykisk helse hos mennesker med 
utviklings hemning har økt kraftig siden 
slutten av 1990-tallet. Kunnskapen har 

imidlertid hatt en begrenset påvirkning  
på behandlingstilbudet til pasienter med 
utviklingshemning /autisme og psykisk 
tilleggslidelse. Dette skyldes flere faktorer, 
men en viktig faktor er at denne pasient-
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gruppen har hatt begrenset tilgang  
til tjenester i ordinært psykisk helsevern. 
Like ledes har spesialisthelsetjenestene  
for mennesker med funksjonshemning; 
habiliterings tjenestene, hatt få fagfolk  
med kompetanse innen utredning og 
behandling, deriblant psykisk helsearbeid. 

Utdanningen sikter seg spesielt inn  
på kunnskap og kompetanse som er nød-
vendig for å bli en faglig kompetent miljø-
terapeut i arbeid med brukere med psykisk 
lidelse og utviklingshemning. Det er to 
om råder som peker seg ut: forståelse av 
hvordan væremåte hos brukere påvirkes av 
symptomer på psykisk lidelse, samt sam-
handlings ferdigheter hos miljø terapeuten.

Målgruppen for dette studietilbudet  
er ansatte som yter tjenester og/eller miljø-
terapeutiske tiltak til personer med 
utviklings hemning og psykisk lidelse  
i pleie- og omsorgstjenestene. Program-
planen for videreutdanningen er utarbeidet 
i samarbeid mellom HIOA og Oslo 
universitetssykehus, regional seksjon 
psykiatri, utviklingshemning / autisme.

Formålet med studiet er å utdanne bruker
orienterte og reflekterte yrkesutøvere som har 
kunnskap og generell kompetanse i å bistå 
personer med utviklingshemning og psykisk 
lidelse. Yrkesutøverne skal bidra til et 
helhetlig og tverrfaglig tilbud tilpasset den 
enkelte bruker samt identifisere lidelser/
sykdom slik at personer med utviklings
hemning også får tilbud om behandling. 

HIOA sin hjemmeside om formålet  
med utdanningen

Foto: Anne Worner, Flickr
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Det er god grunn til å satse på en slik 
videreutdanning. Nasjonale og inter-
nasjonale studier viser at både barn og 
voksne med utviklingshemming er mer 
utsatt for å utvikle psykisk lidelse og 
atferds  forstyrrelse enn befolkningen 
generelt. Likevel er personer med ut vik-
lings  hemming og psykisk lidelse under-
representert når det gjelder utredning, 
behandling, forskning og faglig opp merks-
omhet både i Norge og inter nasjonalt. 
Denne gruppen var heller ikke en særlig 
påaktet gruppe i forbindelse med satsing på 
psykisk helse gjennom Opp trappings planen 
for psykisk helse. Mangel på kunnskap hos 
tjenesteytere både i de kommunale 
tjenestene og i spesialist helse tjenesten,  
kan blant annet medføre at symptomer på 
psykisk lidelse misoppfattes og tilskrives 
personens funksjonshemning. Dette er en 
viktig del av forklaringen på under-
rapportering og under diagnostisering av 
psykisk lidelse blant utviklingshemmede.

Psykisk lidelse hos utviklingshemmede 
generelt har blitt mer fokusert i løpet av de 
siste tiårene. I dag er det enighet om at 
mennesker med utviklingshemning utvik-
ler de samme psykiske lidelsene som andre. 
En gruppe pasienter som er særlig sårbar for 
å utvikle store og sammensatte vansker ved 
psykisk lidelse, er personer med utviklings-
hemning og neuro psykiatriske tilleggs-
tilstander som autisme spektrum forstyr-
relser (ASD), ADHD, Tourettes syndrom 
etc. Spesielt personer med ASD er kjent for 
å utvikle omfattende vansker forbundet 
med psykisk lidelse. Disse vanskene kan gi 
seg utslag i såkalt utfordrende atferd. Slik 
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atferd har tradisjonelt blitt sett på som 
problematferd og ikke som symptom på 
psykiske vansker. Det er derfor et stort 
behov at fagpersoner som har kontakt med 
personer med utviklingshemning og 
tilleggsvansker, er i stand til å gjenkjenne 
tegn på psykiske vansker og samhandle 
terapeutisk med den enkelte bruker.

Til nå har det vært flest vernepleiere som 
har søkt seg til videreutdanning i psykisk 
lidelse og utviklingshemning. Dette er 
gledelig fordi vernepleiere gjennom sin 
grunnutdanning har god kunnskap om 
utviklingshemning og andre kognitive 
funksjonshemninger som autisme, ADHD 
etc. Det er likevel plass til mange andre 
grupper på utdanningen. Utdanningen  
tar ett år og består av syv samlinger hver 
på tre hele dager. I tillegg skal studentene 
gjen nom føre et utviklingsarbeid på egen 
arbeids plass. Med utgangspunkt i gjen-
nom førte praktiske delmål, får studentene 
gruppeveiledning på utført arbeid 3 timer 
hver samling. Utviklings arbeidet munner 
ut i en fagartikkel som utgjør avsluttende 
eksamen.

Mellom samlingene er det lagt opp til  
å lese pensum. Tema som det undervises i 
omfatter først og frem lidelsene og hvordan 
de fremtrer hos brukere med utviklings-
hemning; psykoser, stemningslidelser, 
angstlidelser, herunder tvangslidelse  
og traume, og personlighetsforstyrrelse. 
Studentene lærer seg videre det terapeut-
iske aspektet ved daglig samhandling  
og oppfølging. Også lovverket knyttet  
til psykisk helse blir gjennomgått. 

Ta gjerne kontakt med en av oss som har 
skrevet denne presentasjonen. Lenke til 
HIOA der det er mer informasjon er: 
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/
Psykisk-lidelse-og-utviklingshemning

Videre lesning
Bakken, T.L. og Sageng, H. (2016). Mental Health 

Nursing of Adults With Intellectual Disabilities 
and Mental Illness: A Review of Empirical 
Studies 1994–2013. Archives of Psychiatric 
Nursing, 30(2), 286-291.  

Bakken, T.L. og Wigaard, E. (2015). Sensoriske 
dysfunksjoner og kognitiv overbelastning hos 
mennesker med utviklingshemning. SOR 
Rapport, 4, 15-31.

Bakken, T.L. og Sageng, H. (2013). Spesialisert 
psykiatrisk døgnbehandling for personer med 
utviklingshemning – den kliniske hverdagen. 
SOR Rapport. 3, 44-53.

Hovden, T. og Bakken, T.L. (2015) 
Utviklingshemming, autisme og schizofreni:  
En pasienthistorie om kommunale tjenester. 
Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 3, 239-248.
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Atferdsproblemer  
i skolen
Anmelder: Trine Lise Bakken, PhD, Cand.san, RN.

Atferdsproblemer i skolen er en liten bok på 150  
sider om et svært viktig tema. Elven skriver kortfattet 
og forståelig om et vanskelig tema. Det er mange  
gode eksempler.

Fagbokforlaget  
Forfattere: Bo Hejlskov Elven

(Oversetter) Ane Sjøbu
ISBN: 9788245021158

Utgitt: 2017
Utgave: 1
Sider: 150
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Boken på 150 sider inneholder 14 kapitler 
samt studiemateriell. Kapitlene er korte  
og gir mange praktiske og gode eksempler. 
Boken gir gode innspill til hvordan takle 
utageringer hos barn på en måte som 
potensielt gjør at situasjoner ikke eskalerer. 

Boken synes særlig relevant med tanke 
på elever som i den daglige samhandlingen 
ofte har et snevert handlingsrepertoar.  
Det kan gjelde elever med autisme  - 
spekter forstyrrelse, utviklingshemning, 
ADHD eller psykiske vansker. For slike 
elever kan lavaffektiv samhandling være  
en konflikt dempende strategi der andre 
metoder ikke virker eller tvert imot bidrar 
til økt konflikt nivå. 

I kapittel 2 gir forfatteren gode forklar-
inger på hvorfor barn og ungdom i skole-
situasjoner opplever en del situasjoner  
for vanskelige å løse på en god måte. 
Både kapittel 2 og 3 som gir kunnskap  
om hvorfor atferdsvansker oppstår, er blant 
bokens beste. De vanskelige begrepene 
«forståelse» og «mening» er godt forklart. 

Boken gir mange praktiske eksempler 
på hvordan atferdsvansker i skole situasjon-
er kan forebygges og reduseres. Forfatteren 
legger vekt på samspill mellom lærer og 
elev, noe de mange eksemplene også viser. 
Forfatteren stiller spørsmål om skolen 
stiller for store krav til elevers mestring  
av vanskelige situasjoner og komplekse 
sam men henger. Også her er boken god 
med tanke på elever med kognitive 
funksjons nedsettelser som utviklings-
hemning eller autisme. 

Bokens svakhet er at den noen steder 
gjør akkurat det den ønsker at lærere ikke 
skal gjøre, nemlig å devaluere andre.  
Min over 35 år lange erfaring i psykisk 

helsevern og samarbeid med lærere er at de 
stort sett er kompetente og ønsker å gjøre 
en så god jobb som mulig. Som alle andre 
yrkes grupper. Da er det lite pedagogisk og 
komme med følgende passus: «Dessverre 
treffer jeg altfor ofte pedagoger på 
skolene… De forstår ikke at det er skolens 
og deres oppgave å sørge for at elevene 
lærer det de skal, for å nå målene og  
klare seg videre i livet…» (s. 99).  
For å si det på en annen måte, det er 
uheldig å snakke ned hoved målgruppen 
for bokens budskap. 

Det er samlet informasjon om relevant 
litteratur sist i boken. Denne leseren savner 
referering underveis og nettsider og filmer 
eller andre produkter beregnet på mål-
gruppen. Andre som ønsker å komme  
i gang med eller bli bedre til å lage infor-
mative 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 IKT-kurs 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.
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Fra ekskludering og  
integrering til inklude-
ring, tilhørighet og  
delaktighet
Spesialprest Inkluderende kirkeliv Rune Rasmussen, Agder  
og Telemark bispedømme rune.prest@gmail.com

Vel tilbake fra The 7th Summer Institute on 
Theology and Disability1 vil jeg dele noe av  
det som gjorde sterkest inntrykk på meg. Dette 
er på ingen måte et referat fra konferansen, men 
mere observasjoner som utfordret meg i løpet  
av dagene i California. 

1) Avholdt på Azusa Pacific University i California. Arrangert i samarbeid med Fuller Theological 
Seminary, Juli 2017. Dette er kanskje det mest sentrale årlig samlingsted for teologer og praktikere 
innenfor feltet Disability and Theology.
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Konferansen utfordret mitt syn på hva 
funksjonshemming er og hjalp meg sette 
ord på noen modeller for å forstå men
nesker med funksjonshemmings bidrag  
i den menneskelige mosaikk. I denne 
artik kelen vil jeg først presentere noen av 
model lene for forståelse av funksjon  
 hem ming gjennom tidene både i kirke  
og samfunn. 

Videre vil jeg kort presentere noe av 
Den norske kirkens tenkning om 
mangfold og tilhørighet i det som kalles 
HELvisjonen. For så å beskrive noe av 
veien fra ekskludering til integrering og 
inkludering. Jeg ønsker å utfordre både 
meg selv, kirken og samfunnet på et forsatt 
sterkt behov for at alle mennesker skal 
kjenne tilhørighet og kunne være delaktige 
både i kirke og samfunn.

Alle som er avhengige av kommunale 
helse og omsorgstjenester skal få 
tilrettelegging og bistand for å kunne 
utøve sin tro og sitt livssyn. I praksis 
betyr dette at helse og sosialtjenesten 
må sette seg inn i den enkeltes livs
historie og bakgrunn, og være aktive i 
forhold til å ta kontakt og samarbeide 
med aktuelle tros og livssynssamfunn. 
Se rundskriv I6/2009 Rett til egen tros- 
og livsynsutøvelse. Hvis du vil lese mer 
om dette så kan du gå til nettsiden 
www.deltakelse.no der du kan finne 
heftet: Deltakelse og tilhørighet – 
Inkludering av mennesker med utviklings-
hemming i tros- og livssyns samfunn. 
Heftet er anbefalt av, blant andre; 
Samarbeidsrådet for tros og 
livssynsutøvelse.

Funksjonshemming
La meg først begynne ved å stille spørsmål 
med hva vi mener med funksjonshemming 
eller mennesker med funksjonshemming 
som vi gjerne sier? Vårt fokus på et slikt 
stempel på et menneske virker begrensen
de. Jeg vil gjerne understreke at vi mennes
ker er så mye mer enn vår funksjons
hemming. Når vi ser nærmere på begrepet 
«funksjonshemming» blir det uklart hva vi 
mener med denne merke lappen. Gjelder en 
slik merkelapp bare noen eller alle? Beskri
ver funksjons hemming forskjellene mel
lom mennesker eller betegner den et avvik 
fra en gitt norm? En slik merkelapp gir i 
alle fall ikke en klar beskrivelse av hva et 
menneske er og hvordan det hører til  
i den menneske lige mosaikk. Gjennom  
tidene har mennesker med funksjons
hemminger vært betraktet fra forskjellige 
vinkler. Ganske kort vil jeg først presentere 
noen av modellene rundt forståelsen av 
funksjons hemminger.

Veldedighetsmodellen ser den 
funksjons hemmede som fange i sin egen 
funksjonshemming og derfor gjenstand for 
andres hjelp. Den funksjonshemmede 
trenger vår barmhjertighet og hjelp. Vi må 
erkjenne at denne modellen i stor grad har 
ligget til grunn for handikappomsorg i det 
førorganiserte samfunn, og ofte nedset
tende har blitt forbundet med kristen 
diakoni, mange ganger med rette. I dag er 
dette en modell de fleste reflekterte miljøer 
tar avstand fra, men som enkeltmennesker 
fortsatt av og til møter både i kirke og  
i hjelpeapparat.  

Den medisinske modellen fokuserer  
på de svakheter og mangler individet har 
ut fra en såkalt normal norm. Fokus blir  
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å beskrive og rehabilitere individet inn  
i samfunnet, skolen og kirken. Den medi-
sinske modell er fokusert på diagnos er  
og behandling av dette. Vesentlige sider 
ved det å være mennesker sammen faller 
utenfor i en slik medisinsk-fokusert 
tenkning. 

Den sosiale modell ser på funksjons-
hemming som en sosialt undertrykket 
gruppe og fokuserer ikke på individets 
funksjonshinder eller utviklingshemming. 
Fokus vendes mot sosialpolitiske, struktur-
elle og økonomisk linjer og på uteluk-
kingen av mennesker med særlige omsorgs-
behov. Forståelsen av funksjonshemming 

løftes fra individet til de hinder og 
holdning er som samfunn og kirke trenger 
å endre i forhold til funksjonshemmede. 
Den sosiale modell har i kristen sammen-
heng klare paralleller i ulike frigjørings-
teologiske retninger, kvinneteologi og 
barneteologi. Allikevel, funksjonsned-
settelse defineres ikke ved/av urettferdighet 
og undertrykkelse, men må sees ut fra 
supplerende perspektiver og modeller.

En rettighetsbasert modell er i dag  
rådende i vår norske sammenheng. Basert 
på FN dokumenter, nedfelt i vårt eget  
lovverk, fremstår i dag mange behov som  
rettigheter er bygd på, på den sosiale  

Foto: Teresa Alexander-Arab, Flickr
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modellen. Samfunnet legger i dag til rette 
for deltagelse basert på rettigheter. Lover 
og forskrifter skal sikre disse rettigheter, 
ikke som veldedighet, men som individuel-
le rettigheter. I denne modellen skal den 
enkelte, så langt som mulig, selv inklude-
res i valg og selv delta i prosesser som gjel-
der eget liv.

Disse modellene i kirken 
I kirken gjør vi oss til stadighet bruk av 
disse modellene. Kirken gir spesial-
pedagogisk støtte til konfirmanter i 
mindre grupper. For eksempel tilbys 
skyssordninger til samlinger i kirkens regi. 
På samme måter er kirken med på å 
utfordre et samfunn som ikke gir tilgang 
til alle på toget, eller som stenger folk ute 
fra lokalskolen. Kirken kan også snakke 
om sosial frigjøring knyttet til under-
trykking og sosial urettferdighet. Samtidig 
er ikke alle rettigheter selvsagte i kirken 
heller. Gir kirken for eksempel alle lik 
mulighet til deltagelse i trosopplæring og 
tilskudd og hjelp til transport med mer? 
Oftest må vi med skam konstatere at 
kirken snarere kommer etter enn viser vei.   

For en kirke bør det likevel være flere 
perspektiver som oppleves som grunn leg-
gende viktige. Spørsmål om mening, 
felleskap og hensikt med livet overstiger 
det de foregående modellene kan romme. 
Derfor tar HEL-modellen et annet 
utgangs punkt. Alle mennesker er en res-
surs. Et felleskap som ikke tar alle men-
neskers bidrag på alvor blir et fattig ere 
samfunn og en fattigere kirke. Kirken har 
et kall til å være en arena der mennesker 
kan finne sin plass og være et helt men-
neske. På den måten kan vi si at kirkens 

Herre kaller oss til å se på hver andre  
som ressurser og vise dette i praksis.  

Fokuset i de ulike modellene er  
altså forskjellig:
• Den medisinske modellen ser på 

diagnoser i forhold til «normalitet».
• Den sosiale modellen tenker sosial  

fri gjøring fra de svake og under - 
tryktes side. 

• Rettighetsmodellen hjelper oss til gode 
ordninger, ikke basert på barm hjertig-
het, men inkludering og rettigheter 
basert på gode sosiale ordninger.

• Hel-modellen taler tydelig om 
menneske verd, fellesskapsverdier  
og bygging av inkluderende  
kristent fellesskap der mennesker 
opplever tilhørighet.

HELvisjonen
HEL-bevegelsen i kirken har arrangert fire 
landsomfattende konferanser med tema 
inkludering i kirke og samfunn. Kirkens 
biskopper har gjennom dette blitt utfor-
dret til å sette ord på sin forståelse av 
funksjons hemming og lengsel etter inklu-
dering ved å holde foredrag og delta i ulike 
debatter. På den måten har kirkens ledere 
forhåpenlig vis blitt mere bevisste på utfor-
dringene som ligger foran oss. Flere kirke-
møtevedtak ligger også til grunn for 
kirkens tenkning om inkludering og 
likeverd. HEL-modellen setter fokus et 
annet sted. Den ser på alles deltagelse som 
nødvendig og viktig hvis vi skal være en 
hel kirke og et helt samfunn. Den åpner 
dørene for noe av den lengselen jeg vil 
beskrive i det følgende; etter større tilhø-
righet og en naturlig delaktighet i samfun-
nets- og kirkens daglige liv. Visjonen 
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fokuser er også klart på menneskers 
åndelige behov som en naturlig del  
av menneskelivet.

Åndelig behov
I vårt sekulære samfunn forsøkes hele 
tiden menneskers åndelige behov å bli 
fortrengt til det enkelte menneskets private 
sfære. Privatiseringen av troens område i 
vår kultur skaper et stadig trangere rom for 
religiøs utfoldelse i vårt samfunn. Mot en 
slik utvikling kan vi ikke annet enn å 
fremholde at religion og kristen tro også er 
en sterk fellesskapserfaring og en dybde/
worldview beskrivelse av en kultur. Å 
forsøke å privatisere og individualisere 
troen og religionens område kan muligens 
være en god metode for å undertrykke tro  
i et sekulært samfunn. Like fullt vil det 
religiøse fellesskapsbehovet være et sterkt 
behov som må finne sin vei hos enkelt-
mennesker og skape arenaer for tro. 

Den åndelige siden ved livet kan 
defineres på denne måten: «Et åndelig liv 
er en dynamisk og naturlig del av men-
neske livet der menneskeheten søker 
mening og hensikt i noe utover seg selv. 
Dette søkes levd ut i familien, felleskapet, 
menigheten, nærmiljøet, samfunnet og  
i naturen som en erfaring av det hellige. 
Den åndelige delen av livet kommer til 
uttrykk i tro, verdier, tradisjoner og 
trosutøvelse» (Puchalski et al., 2014).

Den åndelige siden blir ofte oversett  
i omsorgen for det hele menneske. For at  
et menneske skal leve et fullverdig liv og 
trives må helse- og omsorgssektoren se  
at tro er en viktig side ved personlighets-
utviklingen. Helhetlig omsorg omfatter 
også den åndelige og eksistensielle siden Foto: Teresa Alexander-Arab, Flickr
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ved livet. Å ta med de åndelige sider ved 
livet dreier seg om å etablere et trygt 
omsorgsfundament for omsorgs- og 
helsetjenester. På samme måte må kirken 
være villig til å snakke sant om livet,  
og i praktisk diakoni hjelpe og lytte til 
mennesker der de er. Veien har vært lang 
fram til at kirke og samfunn har innsett 
betydningen av alle menneskers bidrag  
i fellesskapet og fortsatt gjenstår mye for 
likeverdig deltagelse og fellesskap. 

Fra integrering til inkludering
Fra ønske om å holde mennesker med 
utviklingshemming borte fra samfunnet, 
ble integrering internasjonalt det bærende 
prinsipp for sosiale programmer fra 1960 
årene. Slik ble også utviklingen i Norge. 
Tanken om å integrere mennesker med 
ulike lærevansker vektla retten til skole-
gang og spesialpedagogisk støtte. Når 
ansvarsreformen (HVPU reformen) ble 
vedtatt i 1991 var en fortsatt mest opptatt 
av integrering. Men i gjennomføringen av 
reformen innså en relativt raskt at ordet 
integrering var et for passivt begrep, både i 
forhold til reformen og i spesialpedagogisk 
arbeid generelt. En begynte isteden å 
snakke om inkludering. Dette var på 
mange måter et tydelig skifte, og et 
konstant arbeidsprogram for skole, 
samfunn og kirke (Kirkerådet, 2012) som 
også har adoptert denne måten å snakke 
på. Gradvis har en forstått at veien fra 
segregering og ekskludering til integrering 
og inkludering er lang og krevende. 
Mange er de som på papiret både er 
integrert og inkludert sitter ensomme og 
relativt isolert tilbake. Dessverre er det 
også slik at kirken har langt mindre å rose 

seg over i disse prosessene enn skole og 
bofellesskap for mennesker med ulike 
støttebehov. På tross av dette utfordres 
kirken og menighetene til å tenke 
inkludering og å legge til rette for dette  
på en enda tydeligere måte.

Inkludering
I norsk sammenheng snakker vi om 
inkludering som det ytterste mål for vårt 
arbeid for, av og sammen med mennesker 
som trenger tilrettelegging. I løpet av 
dagene på denne konferansen ble denne 
målsetningen for vårt inkluderingsarbeid 
utfordret. Det ble tydeliggjort at begrepet 
«integrering» refererer mere til en politisk 
virkelighet og målsetning enn til de dypere 
mål for et kristent fellesskap. Utfordringen 
kirken står overfor i møte med mennesker 
med utviklingshemming fanges bare delvis 
opp av inkluderingsperspektivene slik de 
beskrives i samfunnet (se over). Antagelig 
ligger det i kirkens budskap og egenart 
kimer til dypere perspektiv båret av verdier 
som tilhørighet og delaktighet for alle. 
Disse perspektivene klinger også med i 
inkluderingsbegrepet, men konferansen 
ønsket å utfordre disse sidene ved vår 
forståelse av inkludering og tegne 
perspektiver for vår egen selvforståelse i 
forhold til inkluderingsbegrepet. La oss se 
nærmere på noen av disse perspektivene.

«Tykk og tynn» møte med mennesker
Antropologen Clifford Geertz (1973) 
introduserte begrepene «tynn» og «tykk» 
for å beskrive forbindelseslinjer og dybder i 
kultur og samhandling. I vår sammenheng 
kan vi kanskje bruke disse begrepene på 
denne måten. En «tynn» integrering er en 
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formal integrering av rettigheter og ytre 
forhold som ikke tar personenes 
samhandlingsarenaer på alvor. En «tykk» 
beskrivelse av integrering og et menneskes 
behov inkluderer ikke bare rettighetene  
og det lovbestemte, men hele mennesket  
i forhold til lover og rettigheter, mellom-

menneskelige relasjoner og tilhørighet  
i en kultur og et fellesskap. 

En slik beskrivelse av inkluderings-
ansvaret som inkluderer også de «tykke» 
perspektiver peker mot begrepet «tilhørig-
het» som et bedre ord enn «inkludering». 
Vårt mål som kirke må alltid være  

Foto: Waiting for the world, Flickr

 FEBRUAR 2018  – 31  



å se hele mennesket og bidra til at det 
enkelte menneskes behov blir møtt i 
kirkens fellesskap. 

Eksempel på «tynne» former for inklu-
dering i menighetsarbeidet kan være 
invitasjoner til deltagelse, men ingen som 
henvender seg til personen når personen 
dukker opp. En person kan være inkludert, 
men allikevel ikke erfare tilhørighet. John 
Swinton (2012) uttrykker det på denne 
måten: «Hun er inkludert, men tilhører 
ikke fellesskapet. Hun er en ‹tynn› person 
som andre oppfatter som funksjons-
hemmet, og selv om de er villige til å 
inkludere henne i fellesskapet har de ingen 
ønsker om å ‹tykne› sin forståelse av henne 
eller invitere til å tilhøre sammen med dem 
eller overfor dem.»
Swinton (2012) konkluderer med at 
inkludering er et første skritt i en prosess 
mot en beste praksis som vi er kalt til å 
følge som kirke og menigheter. Målet for 
en kirke må nødvendigvis settes høyere 
enn for et samfunn. Som samfunn er vi 
opptatt av inkludering av mennesker med 
utviklingshemming, og det er viktig, men 
kirken må sikte høyere mot å skape 
tilhørighet for alle. Inkludering er bare 
første del i oppdraget med å skape 
tilhørighet. Swinton sier: «En lov kan 
endre strukturer, men kan ikke endre 
hjertene. Loven kan legge til rette for 
inkludering, men kan ikke hjelpe 
mennesker til å kjenne tilhørighet.» 

Tilhørighet
Kanskje det er på tide også her hos oss å gå 
lenger og dypere fra fokus på inkludering 
til å snakke åpent og ærlig sammen om 
hvordan vi kan skape tilhørighet for alle 

mennesker i våre menigheter. Slagordet 
«To Belong You have to be Missed» følger 
tanken om hva tilhørighet har. Den reiser 
spørsmålet om hva et inkluderingsarbeid 
er og kanskje enda mere om hva vi tenker 
om tilhørighet i menighetslivet i vårt land 
generelt. For å være inkludert trenger du 
bare være tilstede, men for å tilhøre må du 
være savnet.

Noen at de aspektene som følger tanken 
om at inkludering bare er et begynnende 
mål for vårt arbeid fanges opp av aspektene 
på tilhørighet. Dette ser vi i figuren under. 
Tilhørighet er et dypt menneskelig behov. 
Men dypeste sett peker tilhørighet også 
mot vårt felleskap og identitet i Jesus 
Kristus. Det er Han som bryter grenser og 
kaller oss alle inn i et dypt felleskap med 
den treenige Gud.2

2) Illustrasjon bearbeidet fra Erik Carter sitt foredrag: 
«From Barriers to Belonging: Pursuing New Pathways for 
Congregations»
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Utfordringen vår i forhold til mennesker 
som trenger inkludering er å skape 
grenseoverskridende felleskap der vi evner 
å ta hvert enkelt menneske på alvor. 
Kirkens HEL-tenkning er en utfordring 
og en hjelp til egenerkjennelse for kirken 
først. Det er en erkjennelse av at selv når  
vi fokuserer på å skape inkluderende 
menighet kan det enda være en lang vei  
til å nå målet om tilhørighet og delaktig-
het. En slik prosess fra å fokusere på 
inkludering til å løfte blikket mot å skape 
tilhørighet vil kreve en besinnelse på  
at kirkens kall går utover å gi rettigheter  
og inkludere. 

Utfordringen er å skape felleskap der vi 
alle kan høre til og være oss selv. Veien fra 
ensomhet via inkludering til tilhørighet 
beskrives og leves i utallige felleskap 
verden over som et vitnesbyrd om det 
kommende Guds rike. Her kommer vårt 
arbeid inn. Vi er kalt til å leve sammen, 
også med mennesker med ulike funksjons-
nedsettelser for å gi et vitnesbyrd om Kristi 
kropp i verden.

Som Dietrich Bonhoeffer (1954) uttrykker 
det: «Kristent felleskap er ikke et ideal  
som vi skal realisere, men heller en realitet 
skapt av Gud i Jesus Kristus som vi skal 
praktisere. Jo tydeligere vi lærer å kjenne 
grunnlaget, styrken og løftet våre felleskap 
har i Jesus Kristus, med større ro kan vi  
få tenke med håp på våre fellesskap.»

I HEL-tenkningen er vi stadig på jakt 
etter områder som viser at vi alle som 
mennesker er like verdifulle for kirkefelles-
skapene våre og for den verden vi tilhører. 
Et samfunn som tenker at rettigheter er 
nok, uten å strekke ut hender mot hver-
andre gjør ikke kirker og samfunn HELE. 

Vi trenger en bedre fundamentering av 
HEL-visjonen i kirken og i våre menig heter. 
Vi trenger å stille de radikale spørsmålene 
og bidra til å avsløre all urettferdighet både 
i kirke og samfunn. For i kirken er vi gitt 
Guds rikes nye verdier å leve av, forvalte og 
strekke oss etter. Og vi lever i et dirrende 
«nå» på samme måten som vi lengter etter 
en endelig forløsning der alle mennesker 
kan være det de er fullt ut for Jesu skyld. 
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Tilhørighet og tjeneste i menigheten
I stor grad har menighetenes arbeid vært 
en tjeneste til eller blant mennesker med 
ulike funksjonshinder. Sjeldnere har 
kanskje gudstjenester og grupper blant 
funksjonshemmede vært sammen med 
disse, og enda sjeldnere har vi latt 
mennesker med funksjonshemminger selv 
stå for tjenesten. Snakker vi inkludering 
snakker vi om en mere ensidig bevegelse 
fra oss til dem. Snakker vi tilhørighet  
er vi fundamentalt sett på samme linje. 
Like undrende, like søkende, og vi er  
alle bidragsytere.

Personlig refleksjon
Tankene om å bringe vårt inkluderings-
arbeid mot et sentrum der tilhørighet er 
målet for integreringen har utfordret meg. 
Alt for ofte har jeg slått meg til ro når 
inkludering og ytre rammer er på plass. 

Spørsmålene om tilhørighet utfordrer  
i grunn menighetstenkningen i Norge 
generelt. 

Skaper vi menigheter som ikke bare har 
et ideal, men vitner og speiler den en 
realitet som er gitt oss i Jesus Kristus her 
og nå? Er det nok for oss at mennesker 
fortsatt står på avstand og er gitt 
rettigheter og kan kjenne seg inkludert? 
Kirkens rolle i å gi mening, skape 
fellesskap og sette retning og mål for 
menneskelivet er ikke mindre enn 
tidligere, kanskje tvert imot. Hva vil det 
bety hvis vi fikk byttet ut «inkluderings» 
målsetningen, med en «tilhørighets» 
tenkning? Vil et slikt lite paradigmeskift 
bety noe for meg, mitt arbeid og  
mine drømmer? Ville kirken i det hele  
bli annerledes? 

Vondt er av alle andre
bli trakka på og trengd.
Men vondare å veta
at du er utestengd.
Det er så mangt i livet
du ventar deg og vil.
Men meir enn det å vera,
er det å høyre til.
Jan-Magnus Bruheim
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Validerende samhand-
ling i miljøterapi
Trine Lise Bakken, forsker PhD og psykiatrisk sykepleier
Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning / autisme,  
Oslo universitetssykehus HF uxtlba@oushf.no

Mennesker med psykiske helseplager er generelt 
mer sensitive for sårende og korrigerende 
kommentarer og samhandling enn psykisk 
stabile personer. Dette gjelder også for 
mennesker med utviklingshemning. I denne 
artikkelen vil det bli gjennomgått prinsipper  
for validerende samhandling i møte med 
mennesker med utviklingshemning som også 
har psykisk lidelse eller psykiske plager. Det blir 
presentert eksempler på hvordan profesjonelle 
samhandlingspartnere kan samhandle på en 
god måte.
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Innledning
Virksomme faktorer innen miljø
behandling har vært studert og beskrevet  
i mer enn fem tiår. Det er først og fremst 
relasjoner mellom pasient og terapeut som 
er studert og beskrevet og som ser ut til å 
være den viktigste faktoren for å fremme 
psykisk vekst og symptomlindring hos 
mennesker med psykisk lidelse. Dette 
gjelder ikke bare for behandling i 
individua l terapi, som samtaler hos 
psykolog, men også innen miljøbehandling 
(Travelbee, 1966). For å oppnå et godt 
generelt behandlingsmiljø for enheter som 
behandler mennesker med psykisk lidelse 
er det særlig faktorene emosjonell støtte, 
god struktur, engasjement hos de ansatte, 
autonomi og validering som er funnet  
å være virksomt (Gunderson, 1968; 
Bratheland mfl., 1998).

Validering eller gyldiggjøring er en 
sentral faktor i miljøbehandling overfor 
mennesker med alvorlig psykisk lidelse 
(Gunderson, 1978). Validering er en måte 
å samhandle på som er utviklet særlig 
innen psykodynamisk miljøbehandling 
(ibid.). Psykodynamisk miljøbehandling  
er særlig opptatt det «indre livet» til 
pasient ene og prosesser som modning, 
selv respekt og symptomlindring er viet 
særlig oppmerksomhet. Validering knyttes 
særlig til å bekrefte overfor pasienten at 
hans eller hennes opplevelse er relevant  
i sammen hengen. Det kan være en 
opplevelse, en følelse, væremåte generelt 
eller atferd knyttet til spesifikke 
situasjoner. Validering kan defineres som 
en handling hvor terapeuten kommuniser er 
at det pasienten gjør eller sier gir mening. 
Praktisk kan det dreie seg om å gi uttrykk 

for at for eksempel utfordrende atferd  
er en del av symptombildet når pasienten 
er deprimert eller psykotisk. Validering  
er en tydelig gjøring og en konkret måte å 
formidle en aksept på, å vise at pasientens 
emosjonelle tilstand blir forstått og har en 
reell verdi. Man gyldiggjør pasientens syn 
og respek te rer pasienten som menneske.  
I en videre forstand handler validering om 
å anerkjen ne den andre som person. Dette 
kan være en krevende øvelse når pasienten 
i liten grad kommuniserer med ord 
grunnet både utviklingshemning og  
den psykiske tilleggslidelsen.

Validerende samhandling  
i psykisk helsearbeid
Forskning viser at en aksepterende og 
anerkjennende væremåte er bra for men
nesker med psykisk lidelse. Omvendt vil 
kritikk, fiendtlighet og emosjonell over
involvering hos fagpersoner være uheldig 
(MacFarlane mfl., 2003; Crowley mfl., 
2008). Validering eller validerende sam
handl ing er en av bærebjelkene i psykisk 
helsearbeid (Bakken mfl., 2014; 2017).

Kommunikasjon bygger på gjensidig
het. Når tjenesteytere kommuniserer med 
brukere, baseres dialogen på fortløpende 
observasjoner av hvordan personen har det 
både med hensyn på følelser og om han 
eller hun har symptomer på psykisk lidelse. 
Når personen er både utviklingshemmet 
og psykisk syk, er det en utfordring å 
tilrettelegge for at dialogen opprettholdes. 
Slik profesjonell kommunikasjon forut
setter at miljøterapeuten evner å tolke sine 
observasjoner inn i en meningsfull ramme 
og tilrettelegge samhandlingen for 
symptomlindring hos klienten. Men først 

 FEBRUAR 2018  – 37  



og fremst er en relasjon til personen man 
skal hjelpe en forutsetning. Forskning 
innen psykiatri gjennom mer enn hundre 
år viser at relasjonen som oppstår mellom 
pasient og hjelper er en nødvendig 
forutsetning for symptomlindring hos 
pasienten. Kommunikasjon og sam
handling påvirker denne relasjonen. 
Valider ende samhandling er derfor også  
en bærebjelke i relasjonsbygging innen 
psykisk helsevern (Vatne og Hoem, 2007).

En nøkkelfaktor innen validering er at 
miljøterapeutene forstår og knytter atferd 
som aggresjon og symptomer på psykisk 
lidelse som for eksempel usammenheng
ende snakk eller fatigue (kraftløshet) til 
den psykiske lidelsen, og ikke til vond vilje 

eller latskap. Dette er spesielt viktig overfor 
pasienter med utviklingshemning og sam
tidig psykisk lidelse. Regulering av følelser 
er generelt nedsatt hos mennesker med 
utviklingshemning, noe som forverres  
ved samtidig psykisk lidelse. Dette vil 
kunne medføre frekvent utfordrende atferd 
i perioder hvor pasienten har høyt 
symptom    trykk. Slik væremåte kan bli 
tolket som «bare» atferdsvansker og ikke 
som et symp tom på psykisk lidelse (Jopp og 
Keys, 2001). 

Validering forutsetter at hver enkelt 
miljøterapeut søker å opptre empatisk og 
tolerant. For pasienter med for eksempel 
posttraumatisk stressyndrom (PTSD) og 
utviklingshemning er det særlig viktig at 

Foto: Leo Hidalgo, Flickr
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samhandlingen ikke blir preget av instruk
ser og krav, men i større grad av hjelp når 
pasienten signaliserer uvilje mot en aktivit
et eller oppgave (Bakken mfl., 2008). 
Bakken og kolleger (2014) beskriver 
validering som den mest generelle inter
vens jonen knyttet til fem pasienter med 
PTSD og samtidig moderat eller alvorlig 
grad av utviklingshemming. Eksempler på 
validering kan være at små tegn på av vik
ende atferd overses, at pasienten blir trodd 
når historier om vold eller overgrep blir 
formidlet, at pasienten får ros, om enn  
for sik tig, i forbindelse med oppgav løsning, 
å akseptere at pasienten har behov for 
«alene  t id» og å akseptere følelser som skam 
hos pasienten (ibid.).

Pionerer innen bruk av  
validerende samhandling
Den tyske sosionomen Naomi Feil flyttet 
til USA som barn og vokste opp på et 
aldershjem drevet av foreldrene. Hun 
utdannet seg som sosionom. På 1960tallet 
startet hun arbeidet med å utvikle 
psykologisk validering som metode. Hun 
var den første som brukte validering som 
begrep knyttet til mellommenneskelig 
samhandling. Feil utviklet metoden fordi 
hun hadde dårlig erfaring med realitets
orientering og grensetting i omsorg for 
eldre med demenssykdom. Feil erfarte  
at korrigering av feiloppfatninger hos den 
aldersdemente ofte endte i konflikt om 
fakta. Hun begynte istedenfor å bekrefte 

Foto: Andrey, Flickr
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den følelsesmessige verdien og gyldigheten 
av den dementes virkelighetsoppfatning, 
samtidig som hun ikke bekreftet eller 
avkreftet feiloppfatninger. Dermed opp-
levde den aldersdemente å bli tatt på alvor, 
å bli sett, hørt og akseptert. Metoden kalte 
Feil Validation Therapy (Feil, 1993). Teori-
en er fra flere hold kritisert for ikke å bygge 
på empirisk forskning. Klinisk erfaring i 

mer enn 50 år innen psykiatri og demens-
omsorg har imidlertid bekreftet at Feils 
kliniske metode er svært effektiv knyttet  
til symptomlindring ved psykisk lidelse. 
Hovedformålet med validering er ikke at 
pasienten kommer tilbake til virkeligheten, 
men en positiv sideeffekt kan være at pasi-
ent en forholder seg til andre men nes ker  
og deler deres felles virkelighet her og nå. 

Foto: Francois Bester, Flickr
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En sykepleierstudent i sykehjemspraksis 
hilser på «Elisabet» på 92 år. Hun har 
Alzheimers sykdom og spør ofte etter 
mormoren sin. Denne dagen er hun 
stille og stirrer ut i avdelingens 
oppholds rom som er delt i tre soner; 
dagligstue, spise stue i midten og kjøkken 
i den andre enden. «Der er mormors 
kjøkken» sier Elisabeth med varme i 
stemmen og peker mot kjøkken
avdelingen. Student en kunne korrigert 
og sagt noen sånt som «Elisabeth – du 
er 92 år og nå bor du her på Solgløtt. 
Mormoren din er nok død for mange år 
siden. Men vi skal ta godt vare på deg 
her». Han valgte i stedet for å ta 
utgangs punkt i Elisabeths følelser og 
svarte «Det høres ut som du er veldig 
glad i mormor» «Ja» svarte Elisabeth 
«Hun er veldig snill mot meg». Så 
fulgte en hyggelig samtale hvor 
Elisabeth fortalte om mormor som 
baker og ofte er sammen med Elisabeth. 
Det ble god stemning. Elisabeth fikk en 
fin og rolig ettermiddag.

Joyce Travelbee var psykiatrisk sykepleier, 
forfatter og en pioner innen psykisk 
helsearbeid. Allerede på 1960-tallet skrev 
hun om relasjonen som et hovedaspekt 
innen psykisk helsearbeid (Travelbee, 
1966). Travelbee var tidlig ute med 
pasient perspektivet som utgangspunkt for 
samhandlingen. For henne var en av 
sykepleieroppgavene å finne mening i 
pasientens symptomer i samarbeid med 
pasienten. Travelbee brukte ikke begrepet 
validering, men innholdet i teorien hennes 

omfatter akseptasjon og anerkjennelse, 
som er hovedinnholdet i begrepet 
validering (Linehan, 1997; Bakken et al, 
2017). Travelbee var tidlig ute med å  
understreke viktigheten av at miljø-
terapeuten selv er et instrument for å 
kjenne på følelsene pasienten uttrykker 
(Travelbee, 1966).

Marsha Linehan er en amerikansk 
psykolog og forfatter. Hun er kjent for å ha 
utviklet dialektisk atferdsterapi (DAT) – 
en terapiform som kombinerer individual- 
og gruppeterapi med ferdighetstrening 
(Linehan, 1997). Linehans kjernebegrep er 
akseptasjon. Hun er påvirket av Zen-
buddismens budskap om å akseptere seg 
selv og sin livsskjebne. Linehan har selv 
levd med psykiske vansker, hun ble 
diagnostisert med schizofreni i tenårene  
og mener selv hun har emosjonell ustabil 
personlighetsforstyrrelse. Hun har brukt 
erfaringer fra sitt eget liv i utviklingen av 
DAT. Opprinnelige utviklet hun metoden 
for å behandle kvinner med emosjonell 
ustabil personlighetsforstyrrelse. Selv om 
DAT opprinnelig ble utviklet for å 
behandle personlighetsforstyrrelse, brukes 
metoden nå for å behandle flere typer 
psykisk lidelse hvor pasienten utvikler 
uhensiktsmessig atferd for å regulere  
den psykiske smerten: selvskading,  
selv mordstanker og selvmordsforsøk,  
og rusmiddel bruk.

Validerende samhandling og  
psykisk helsearbeid for pasienter  
med utviklingshemning
Det er generelt forsket veldig lite på miljø-
behandling overfor mennesker med 
utviklingshemning og samtidig psykisk 
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lidelse. Den sparsomme forskningen som 
finnes på klinisk psykisk helsearbeid viser 
imidlertid entydig at metoder utviklet for 
pasienter i den generelle befolkningen også 
passer for personer med utviklings-
hemning, bare metodene er tilpasset grad 
av utviklingshemning og den enkeltes 
personlige kommunikasjonsstil (Bakken 
og Sageng, 2016). 

I en artikkel publisert i 2017 fikk ti 
erfarne miljøterapeuter, tre psykologer og 
en psykiater i oppgave å gi tre eksempler på 
validerende samhandling i sin egen 
kliniske praksis (Bakken mfl., 2017). De 
til sammen 42 eksemplene omfattet mange 
ulike situasjoner. Forskerne bak studien 
analyserte innholdet i eksemplene og delte 
eksemplene inn i de to hovedkategoriene 
akseptasjon og bekreftelse. Disse to hoved-
kategoriene ble inndelt i til sammen ni 
underkategorier. Se tabell under.
Både miljøterapeutene og individual-

terapeutene brukte mange av de samme 
måtene å validere pasientene på. 
Kategoriene unngå korrigering, instruks 
og realitetsorientering ble bare brukt av 
miljøterapeuter, noe som er naturlig fordi 
det er miljøterapeutene som samhandler 
med pasientene om oppgaveløsning 
gjennom dagen. Under følger noen 
eksempler fra studien. 

Validerende samhandling  
– Akseptasjon
«Per» har lett utviklingshemning, autisme, 
depresjon og mulig en psykose. Han var 
verbalt utagerende med fornærmende 
påstander og trusler da miljøterapeuten 
kom inn til pasienten på hans rom. 
Miljøterapeutens kjennskap til Per tilsa  
at han uttrykte angst og sorg på denne 
måten. Miljøterapeuten satt seg ned i en 
stol hos Per og sa ingenting mens pasienten 
fortsatte å komme med trusler og ufint 

Hovedkategorier Kategorier
Akseptasjon Tilpasse samhandling til symptombelastning

Tilpasse forventning om oppgaveløsning til 
symptombelastning
Unngå korrigering
Unngå instruks
Unngå realitetsorientering

Bekreftelse Bekrefte følelser
Bekrefte individualitet gjennom stykeom-
råder
Bekrefte ønsker eller valg
Bekrefte positiv atferd
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prat. Per spurte etter noen minutter om 
hvorfor miljøterapeuten ikke sa noe til det 
han har sagt. Miljøterapeuten svarte «Jeg 
lar deg få prate nå fordi jeg skjønner at du 
har mye på hjertet og trenger å få pratet 

om det». Per fortsatte å prate og dreide 
etter hvert «monologen» i mer 
reflekterende retning og ble etter hvert 
roligere i språk og kroppsholdning. Han 
spurte ved et par anledninger om hva 

Foto: Pedro Ribeiro, Flickr
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miljøterapeuten syntes om pasientens 
uttalelser rett etter en trussel – for 
eksempel sa han «Jeg skal drepe dattera di. 
Hva tenker du om det?» Miljøterapeuten 
svarte «Jeg hører hva du sier og jeg skjønner 
at du har mye å tenke på». Etter hvert ble 
Per mer avslappet, noe som kan tolkes som 

at miljøterapeuten «holdt ut» pasientens 
symptomtrykk som en akseptasjon av Pers 
psykiske smerte som en realitet. 

«Mona» har moderat utviklings-
hemning og posttraumatisk stresslidelse 
(PTSD). Hun har erfart mye bruk av makt 
og tvang gjennom flere tiår. I denne 

Foto: Johnny Silvercloud, Flickr
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situasjonen trengte hun hjelp til å vaske seg 
og å skifte klær. Hun hadde en vanskelig 
dag og motsatte seg hjelp. Situasjonen 
virket fastlåst og Mona viste tegn på angst. 
Miljøterapeuten spurte henne om hun ville 
bli lest høyt for, noe som erfaringsmessig 
var angstdempenede for Mona. Hun ble 
lest høyt for en halv time. Mona blir spurt 
om hun var klar for stell og skift. Mona 
tviholdt på buksen og sier nei. Miljø-
terapeuten sier «da skjønner jeg at du ikke 
er klar ennå» og leser en halv time til.  
Mona er da klar og samarbeidet greit om 
stell og skift. 

«Anne Lise» har lett – moderat 
utviklings hemning, autisme og schizo-
freni. Hun hadde vrangforestillinger om  
at noen var inne på soverommet hennes og 
hun nektet å gå inn på rommet for å legge 
seg de første kveldene hun var innlagt i 
psykiatrisk avdeling. Det hadde ingen 
hensikt å realitetsorientere. Det hadde vært 
prøvd svært forsiktig, men Anne Lise 
hadde blitt svært redd og oppkavet. Mona 
hadde i denne situasjonen vært våken over 
ett døgn. Hun ble møtt med vennlighet og 
forståelse for sin opplevelse av frykt. Det 
ble laget trygge rammer for at hun skulle 
få sove. Hun ble tilbudt sakkosekk og var 
sammen med personalet om natten – noe 
som gjorde at hun slappet av. Dette 
foregikk over en lengre periode over flere 
uker til vrangforestillingene bleknet av. 
Hun klarte da å sove i egen seng igjen.

«Espen» har lett utviklingshemning, 
autisme og en alvorlig depresjon. Han satt 
med bena på bordet i stua da en ansatt 
kom til og så dette, men så også at Espen 
var sammen med en miljøterapeut og 
kommenterte det ikke. Miljøterapeuten sa 

ikke noe til pasienten da han hadde fått 
flere korrigeringer den vakten og ikke var 
mottakelig for mer. Etter en liten stund tar 
Espen bena ned fra bordet.

 «Sverre» som har Aspergers syndrom, 
angst- og tvangslidelse ønsket hjelp til å 
leve med sin Aspergerdiagnose og til å 
håndtere sin angst- og tvangslidelse. Sverre 
opplevde at angstsymptomene begrenser 
livsutfoldelsen. Tvangssymptomene viste 
seg særlig i forbindelse med håndvask. 
Kognitiv terapi hadde tidligere blitt forsøkt 
uten bedring av tilstanden. De første 
gangene sammen med «Sverre» i hånd-
vask situasjoner valgte miljøterapeuten  
å forholde seg passiv med anerkjennende 
kommentarer. Etter en tid uten særlig 
resultat valgte hun en mer praktisk 
tilnærming. Hun valgte å stå rolig ved 
siden av Sverre, gjøre håndvaskbevegelser, 
og å avgrense håndvaskingen ved å si at «nå 
er det nok». Dette viste seg å fungere. Etter 
noen ganger sa han «Det er sånn jeg vil ha 
det». Noen ganger kunne han spørre «er 
det nok nå?», noe som ble besvart 
bekreftende. 

I de fem eksemplene over aksepterer 
miljøterapeutene pasientenes symptom-
belastning på forskjellige måter. I 
eksemplet med Mona bruker miljø-
terapeuten god tid og reduserer forvent-
ningen om at Mona skal vaske seg og 
skifte klær og bruker heller en times tid  
på høytlesning. I eksemplet med Sverre 
unngår miljøterapeuten instruks og finner 
en måte som passer bedre for Sverre.  
I samhandling med Espen unngår 
miljøterapeuten å korrigere selv om det er 
en regel i avdelingen å ikke sitte med bena 
på bordet. Hos Anne Lise som hadde 
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vrangforestillinger ble det forståelsesfullt 
reagert på hennes sterke frykt for å sove  
på pasientrommet. 

Validerende samhandling  
– Bekreftelse
«Stine» har alvorlig utviklingshemning, 
autisme, ADHD og stemningslidelse.  
Hun kom gående mot miljøterapeuten  
og tok hendene hennes samtidig som hun 

laget klappebevegelser. Miljøterapeuten 
klappet i hendene som svar på Stines 
klapping. Stine smilte og laget god-lyder. 

«Karoline» har moderat utviklings-
hemning, autisme, depresjon og en 
angstlidelse. Hun hadde nettopp fått vite 
at hennes far var død. Hun hadde i lang 
tid avvist å snakke i telefon, også med 
moren som bor langt unna sykehuset. 
Psykologen spurte Karoline om hun ville 

Foto: Matus Laslofi, Flickr
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snakke med mor, hun ristet på hodet. 
Psykologen foreslo da at Karoline kunne 
være med på kontoret og høre på at 
psykologen snakket med mor, noe 
Karoline aksepterte. Telefonsamtalen var 
på høyttaler. Karoline lyttet på hva 
psykologen og mor sa. Mor snakket til 
Karoline som kom med små bekreftende 
eller avkreftende lyder. Psykologen 
«oversatt» dette for mor ved å beskrive 
pasientens ansiktsuttrykk og responser. 
Mor foreslo at Karoline skulle få komme 
til henne på ferie. Karoline lyste opp i stort 
smil. Psykologen formidlet hennes ansikts-
uttrykk videre til mor. Karoline var rolig 
og tilsynelatende tilfreds over å ha fått 
snakke med mor ved samtalens slutt. Psy-
kologen bekreftet de følelsene hun hadde 
sett hos Karoline under samtalen. Karoline 
nikket da underveis og virket fornøyd. 

«Arne» har moderat utviklingshemning, 
autisme og en bipolar lidelse. Han var ute 
og gikk tur sammen med en miljøterapeut 
og psykologen sin. Arne begynte å snakke 
om en av sine spesialinteresser – sykehus 
– og psykologen deltok aktivt i samtalen. 
Arne gav tydelig positiv respons på dette, 
smilte og begynte å stille spørsmål om 
psykologen kjente ulike helsepersonell han 
tidligere hadde møtt. Psykologen utvidet 
temaet noe ved å beskrive sykehus Arne 
snakket om slik at det ble tydelig for Arne 
at psykologen også hadde vært der. 
Pasienten stoppet da opp og smilte tydelig 
mot psykologen.

I de to første eksemplene bekreftes 
følelser hos pasienter som kommuniserer 
sparsomt verbalt. Slik kommunikasjon kan 
være vanskelig. Det er derfor viktig å samle 
informasjon om den enkelte pasients  

eller brukers personlige kommunikasjons-
stil før møte mellom fagpersoner  
og hoved personen.

Pasienter med utviklingshemning og 
samtidig psykisk lidelse har i varierende 
grad vansker med emosjonsregulering. 
Validering gjennom å bekrefte pasientens 
emosjonelle status – redd, sint, fortvilet, 
etc, i stedet for irettesetting, korrigering 
eller realitetsorientering, har vist seg å være 
symptomlindrende også for pasienter med 
utviklingshemning, noe som er vist i 
eksemplene over. 

I det siste eksemplet bruker psykologen 
en av pasientens styrkeområder for  
å validere. 

Styrkeområder eller spesialinteresser  
blir gjerne forbundet med autisme og er 
som regel en kilde til gode opplevelser for 
den som har interessen (Kaland, 2010; 
Mercier mfl., 2010). Spesialinteresser kan 
ha avgjørende betydning for læring og 
sosial samhandling. Forskning støtter at 
mennesker med utviklingshemning kan  
ha stor nytte av sine spesielle interesser,  
og at disse er ressurser ikke bare er bra for 
personen selv, men også for omgivelsene.

Forskning viser at et nyere og mer 
positivt syn på spesielle interesser hos 
mennesker med funksjonshemning vinner 
frem (Keeling mfl., 2003; Mercier mfl., 
2010; Koegel mfl., 2013). Hvis ikke 
interessene representerer fare for personen 
selv eller andre, vil begrepet «styrke-
område» være mer passende enn spesial-
interesse. Særinteresse er et begrep som har 
en negativ klang og som i 2018 fremstår 
som umoderne (Kaland, 2010). Bruk av 
styrkeområder hos mennesker med 
utviklingshemning kan påvirke hverdagen 
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på en positiv måte og øke livskvaliteten. 
For mennesker med både utvikling og 
autisme kreves i de fleste tilfellene at 
tjenesteytere og familien i samarbeid med 
personen selv tilrettelegger for og aktivt 
støtter bruk av styrkeområder.

Å bruke styrkeområder validerende 
krever nødvendigvis ikke samhandling 
verbalt. Å bruke styrkeområder konkret  
lar seg gjøre også når personen i liten grad 
kommuniserer med ord. Å vise at man 
setter pris på personens interesseområder 
ved å invitere til samhandling som  
inklu der er interessene er en konkret måte  
å si ’Du er OK’ på. I miljøterapeutisk  
sam handling kan initiativ tatt av miljø  - 
tera peut  er tolkes inn i en validerende 
ramme når initiativene omfatter pasientens 
styrke områder. Et eksempel kan illustrere 
hvordan.

For noen år siden ble en dame i førti
årene innlagt i psykiatrisk avdeling. 
Hun hadde moderat – alvorlig 
utviklingshemning. Det ble etter hvert 
avdekket en psykotisk lidelse. Pasienten 
virket engstelig og klarte i liten grad å 
regulere følelser og atferd. Hun hadde 
med seg tegnefilmer som hun selv tok 
initiativ til å se på. Det var vanskelig å 
finne andre områder hvor miljø
terapeutene kunne samhandle 
validerende utover å reagere positivt på 
henvendelser fra pasientene. Det ble 
tatt kontakt med ansatte i kommunen 
og det kom fram at pasienten hadde et 
sanghefte med sanger hun likte ekstra 
godt. Noen av sangene var tradisjonelle 
og nesten ingen av de ansatte i avdel
ing en kunne dem. Etter en kort periode 

med sangøvelse begynte miljø terapeut
ene å ta initiativ til å synge sammen 
med pasienten. Hun responderte svært 
positivt og roet seg fint ned i sangst
under sammen med de ansatte.

Presentasjon og bruk av styrkeområder  
ble viet et eget temanummer SOR Rapport 
i juniutgaven i 2016.

Oppsummering
Det å beherske validerende samhandling  
er en kjerneoppgave innen psykisk helse-
arbeid. Det gjelder også når pasienten har 
en psykisk utviklingshemning. Det å 
kunne akseptere pasientens lidelse og også 
kunne formidle denne akseptasjonen til 
pasienter som kommuniserer lite med ord 
eller bruker en svært personlig kommuni-
kasjons stil, er vanskelig. 

Informasjon om kommunikasjonsstil, 
styrkeområder og generelt hva pasienten 
liker, er flink til og er opptatt av, er 
nødvendig å samle inn for profesjonelle 
samhandlingspartnere.

Takk
Takk til gode kolleger i regional seksjon 
psykiatri, utviklingshemning / autisme for 
eksemplene i forbindelse med studien som 
det refereres til i denne artikkelen.
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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

Kiwi Bølevegen
Bølevegen 12
3724 SKIEN

Tlf. 35 59 30 74

Strandgata 58
8445 MELBU

Tlf. 76 11 86 00
www.hadselasvo.no

Jobberiet AS
Stasjonsveien 27

1940 BJØRKELANGEN
Tlf. 63 85 38 00

Ryghgata 6, 3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80 - www.eikervekst.no

Tonstad Bakeri AS
4440 TONSTAD - Tlf. 38 37 01 22
 http://tonstadbakeri.blogspot.no

Facebook: Tonstad Bakeri - Instagram:
@tonstadbakeri

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

2302 HAMAR - 915 07 040 - www.sparebank1.no
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Coop Bygg-Mix
Tofte

Østre Strandvei 48
3482 TOFTE

Tlf. 32 79 42 49

Buer AS
Trippestadveien 44

1814 ASKIM
Tlf. 69 88 86 30

8743 INDRE KVARØY
Tlf. 75 09 19 50

Ragna Rindals Dagsenter
Hans Nielsen Hauges gate 44 A

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

Hauge, 5281 VALESTRANDSFOSSEN
Tlf. 56 19 38 00 - www.oproas.no

Johan R. Sunde AS
6037 EIDSNES

Tlf. 70 19 07 03 - www.jrsunde.no

Boveiledertjenesten Løken
Klokkerudveien 3, 1960 LØKEN

Tlf. 67 20 51 80

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

Rosenkrantzgata 11, 3018 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80 - www.medibuskerud.no

Gamlebyen
Psykomotorisk Fysioterapi

Voldportg. 73
1632 GAMLE FREDRIKSTAD

Tlf. 69 32 10 11

H. Clausen AS
Gaupev. 21

1914 YTRE ENEBAKK
Tlf. 64 92 37 30 - www.h-shop.no
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Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med psykisk utviklingshemming i kommunen.
Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet.

Agdenes
kommune

agdenes.kommune.no

Ullensaker
kommune

ullensaker.kommune.no

Vestnes
kommune

vestnes.kommune.no stange.kommune.no

voss.kommune.no

Herøy
kommune

avd Psykisk helsearbeid
 heroy-no.kommune.no

haram.kommune.no

royken.kommune.no

Sande
kommune

sande-mr.kommune.no

gaular.kommune.no

Aurskog-Høland
kommune

aurskog-holand.kommune.no
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Joker Bulandet
6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Myhres Bygg
& Kalkulasjon
Påskefjellveien 7

1658 TORP
Tlf. 905 57 987

Holmestrand
Fjellsprenging AS

 Lørdalsv 19 A
3092 SUNDBYFOSS

Tlf. 977 70 798

Hokksund
Båt og Camping

Stryken
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 42 42

0585 OSLO
Tlf. 22 79 58 80

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

Husebybadet
Saupstadringen 13
7078 SAUPSTAD
Tlf. 72 54 80 75

 Arborv. 3
8690 HATTFJELLDAL

Tlf. 75 18 40 23
www.orjedalmaskin.no

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Andreas Bottolfs
Verksted AS
Vikersundgata 27

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

Pingvin Klima AS
Grensesvingen 9

0661 OSLO
Tlf. 22 65 04 15

Øyaveien 25
6524 FREI

Tlf. 71 52 86 53

Røyken
Eiendom AS

Spikkestadv 90
3440 RØYKEN
Tlf. 31 29 79 50

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

K. Halstensen AS
5399 BEKKJARVIK

Tlf. 55 08 40 00

Stavåsen
7200 KYRKSÆTERØRA

Tlf. 948 34 929

Modum Regnskap
og Data AS
Rådyrv 2 A

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 86 03

0263 OSLO
Tlf. 23 27 13 00

AB Maskin
Akslastien 3

7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 61 05

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Kjell Arne Schjørn AS
Anne Mourudsv 17

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 36 47

Brække
Eiendom AS

Tollbug 115
3041 DRAMMEN
Tlf. 32 81 66 00

Rue
Transport AS

Opsalvegen 147
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Røros Aut.
Trafikkskole

Tollefs Bredals vei 11
7374 RØROS

Tlf. 909 96 043

Kotsøy
7387 SINGSÅS
Tlf. 72 43 60 60

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

Markv. 46, 9510 ALTA
Tlf. 78 45 09 00

Byggmester
Jonny Skaug & Sønn AS

 Bjørkely
1789 BERG I ØSTFOLD

Tlf. 928 26 558

Fimreite
Bergboring AS

Fimreite
6856 SOGNDAL
Tlf. 465 81 000

Båt & Motor
Senteret AS

Langgrunn
3186 HORTEN
Tlf. 33 04 30 00

Aaserud
Møbler A/S

Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN

Tlf. 69 16 66 60

Tannlege
Tor Frost Nielsen

Strandg. 19
5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Partrederiet
Mjånes

9531 KVALFJORD
Tlf. 948 95 578

ANONYM
STØTTE

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

Tinn Energi AS
Storgata 4

3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 09 00

Karde AS
Irisveien 14
0870 OSLO

Tlf. 908 44 023

Storg. 20, 2815 GJØVIK
Tlf. 61 18 90 90

Monrad Lassemo
Fjerdingøy

7873 HARRAN
Tlf. 74 33 01 68
Mobil 952 41 059

Bardølsgård
Installasjon ANS

Jokstad
3350 PRESTFOSS

Tlf. 952 53 877

1710 SARPSBORG
Tlf. 69 15 39 00
www.prozo.no

Hveem
Elektro AS
 2848 SKREIA

Tlf. 61 16 65 90

Gullhagen, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 50 - www.aalhytta.no
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Forusparken 28
4031 STAVANGER

Tlf. 51 85 99 00
t-aasen.no Sortland

Entreprenør AS
Markveien 18

8402 SORTLAND
Tlf. 951 94 950
www.s-ent.no

Sola Strand Hotel
- Nordsjøvegen

Axel Lundsvei 27
4055 SOLA

Tlf. 51 94 30 00
sola-strandhotel.no

Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no

Guri Kunna videregående skole
Skolegata 14
7240 HITRA

Tlf. 72 81 13 60 - www.gurikunna.vgs.no Nordlysvegen 229, 9020 TROMSDALEN
Tlf. 77 64 72 50 - www.troms-fryseterminal.no

Fruene
Haugestad AS
Haugestadbakken 7

3404 LIER
Tlf. 32 84 58 58

Malermester

3019 DRAMMEN
Tlf. 32 83 56 50
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