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…om meg 
Jobbet for personer med utviklingshemning hele mitt voksne liv:  
•  Støttekontakt-Trener håndball/ fotball-Sivilarbeider 
•  Assistent/ miljøarbeider 
•  Vernepleier i avlastning og barnehabilitering 
•  Tillitsvalgt for folk som jobber for personer med 

utviklingshemning 
•  Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning 
•  Rådgiver Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og 

unge 

Men her akkurat nå: 
•  Foredragsholder 
•  Blogger/ skribent 
•  Inkluderingsagent 
 
PS! Jeg er ikke praktiker lenger. Jeg sitter på kontor! Det er dere 
som vet hvordan virkeligheten er! 



Jeg jobber for 
personer med 
utviklingshemning… 
  
og jeg er stolt av det! 

…om stolthet 



We are not in the education business, 
we are not in the rehabilitation 
business or the social work business, 
we are each of us in the dignity 
business! 
  
Michael Wehmayer, NAKU konferanse, Oslo 
sommeren 2013  

…om verdighet 



… om neste timene 

-‐  Skal	  jeg	  snakke	  om	  ulike	  forhold	  som	  alle	  på	  en	  eller	  annen	  
måte	  handler	  om	  selvbestemmelse.	  

-‐  Kanskje	  er	  det	  en	  rød	  tråd,	  men	  det	  trenger	  ikke	  være	  det.	  
-‐  PoliDkken	  for	  personer	  med	  utviklingshemning	  
-‐  Hvilke	  konsekvenser	  gir	  denne	  poliDkken	  for	  oss	  og	  den	  

enkelte?	  
-‐  Hva	  er	  selvbestemmelse?	  
-‐  Faktorer	  knyIet	  Dl	  verdighet	  



…om politikken  

Hvilke politiske 
føringer jobber du 
etter i din 
arbeidshverdag? 



I 1985 fastslo en offentlig 
utredning (NOU 1985:34) at "
”livssituasjonen og levekårene 
for psykisk utviklingshemmede 
i institusjonene 
medmenneskelig, sosialt og 
kulturelt er uakseptable”."
 "
Utredningen dannet grunnlaget for 
Stortingets vedtak om å avvikle 
institusjonene og å overføre 
ansvaret for omsorgen for 
utviklingshemmede til 
kommunene. 

Fremdeles den viktigste føringen…reformen 



”Vedtak om reform signaliserer et perspektivskifte, en grunnleggende 
forandring som ikke bare berører organisasjonens arbeidsmåte, men også 
dens mål og samfunnsmessige rolle” Sandvin, 96"
!
Idealer og ambisjoner:"
- Normalisering"
- Integrering"
- Selvbestemmelse"
- Individuelt tilpassede tjenester"
- Skille mellom tjenester og bolig"
"
Personer med utviklingshemning skal så langt som mulig kunne leve og bo 
selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre. 

… mer om reformen 







•  Likestilling og 
likeverd 

•  Selvbestemmelse 
•  Deltakelse og 

integrering 

Idealer og ambisjoner: 
- Normalisering 
- Integrering 
- Selvbestemmelse 
- Individuelt tilpassede 
tjenester 
- Skille mellom tjenester 
og bolig 

Før og nå? 



FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker 
med nedsatt funksjonsevne  

 

Konvensjonens formål er ”å fremme, verne om og sikre 
mennesker med nedsatt funksjonsevne full og likeverdig rett til å 
nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, og å 
fremme respekten for deres iboende verdighet.” 
 
Selv om konvensjonen ikke gir nye rettigheter, gir den et tydelig 
signal om at mennesker med nedsatt funksjonsevne har de 
samme rettighetene som alle andre, og at dette er noe statene 
har en plikt til å sikre.  
 
Vi har en internasjonal forpliktelse til å jobbe for inkludering, 
deltakelse, selvbestemmelse og anti-diskriminering. 
 
 
 

http://naku.no/node/943 





Rundskriv kap. 9/ 4a 
 

Generelle etiske betraktninger kan for noen virke lite rettledende i 
forhold til utvikling og utøvelse av offentlige tjenester. Direktoratet vil 
imidlertid understreke at et bevisst forhold til grunnleggende rettigheter 
er særlig viktig når det gjelder de spørsmålene som dette rundskrivet 
omhandler. På den ene siden dreier det seg om handlinger og 
væremåter hos enkeltpersoner som kan begrunne innskrenkninger i 
deres utøvelse av alminnelig selvbestemmelse. På den annen side kan 
det nettopp være omgivelsenes og tjenesteapparatets manglende evne 
til å se og tilrettelegge for å ivareta grunnleggende rettigheter som bidrar 
til handlinger og/eller passivitet som kan være til fare for 
tjenestemottakeren selv eller omgivelsene. 
 



Alt henger sammen med alt 
•  Selvbestemmelse	  
•  Brukermedvirkning	  
•  Inkludering	  
•  Menneskeverd	  
•  MenneskereLgheter	  
•  Etc.	  

”I	  det	  øyeblikket	  du	  tar	  fra	  noen	  selvbestemmelsen	  så	  tar	  en	  noe	  
av	  menneskeverdet”	  Bernt,	  SOR	  Rapport	  





Mirakelspørsmålet 

Når du våkner opp i morgen i det 
inkluderende mangfoldige 
samfunnet, hva er det første du 
ser? 









Chester Finn: 
 ”Du må være forandringen” 



Om menneskelig variasjon 







Hvordan forstår du funksjonshemming? 



Selvbestemmelse 

Hva er det? 



I rundskrivet  
 Rett til selvbestemmelse  

•  Å få bestemme over sitt eget liv er en av de viktigste forutsetningene for en positiv utvikling og 
identitet. Alle tiltak ma ̊ utformes og gjennomføres så langt råd er i samarbeid med den det angår. 
Utviklingshemningen kan for noen gjøre det vanskelig å foreta valg eller fullt ut overskue 
konsekvensene av forskjellige alternativer. Det er en viktig utfordring for tjenesteyterne å legge 
forholdene til rette slik at tjenestemottakerne så langt som mulig kan foreta valg ut fra egne 
forutsetninger.  

 
Rett til å treffe egne valg  
•  Den enkelte ma ̊ ha muligheten til å treffe egne valg, få prøve og feile. Dette gjelder selv om en slik 

rett resulterer i atferd eller handlinger som for omverdenen kan fortone seg som uheldig for den 
enkelte. Retten til å treffe valg tilsier at den enkelte gis valgmuligheter. Situasjonen ma ̊ forklares pa ̊ 
en forståelig måte, slik at vedkommende så langt råd er settes i stand til å forsta ̊ konsekvensene av 
valgene.  

 
Rett til å være seg selv  
•  Enhver har krav pa ̊ respekt og rett til å være seg selv. Dette innebærer ogsa ̊ en rett til å være 

annerledes. Utforming av tjenester kan ikke ha som siktemål å gjøre enkeltpersoner like eller 
tilpasset en “normal” framtreden. Det ma ̊ være rom for at tjenestemottakeren kan ha en avvikende 
atferd eller atferd som er uakseptabel for folk flest. Siktemålet ma ̊ være å gi gode livsbetingelser pa ̊ 
tjenestemottakerens egne premisser.  

	  



Om selvbestemmelse i 
Frihet og likeverd 
Retten til å bestemme over eget liv er et 
grunnleggende menneskerettslig prinsipp. 
 
Det er store utfordringer knyttet til grensen mellom 
selvbestemmelse og ivaretakelse. 
 
I forbindelse med utforming av og mottak av offentlige 
tjenester må den enkeltes rett til å medvirke ved 
utformingen av tjenestene ses i sammenheng med at 
det offentlige har en plikt til å anvende offentlige 
ressurser på en forsvarlig og hensiktsmessig måte i 
tråd med politiske føringer. Det må tilstrebes at 
tjenestemottaker i så stor grad som mulig får 
anledning til å være med å bestemme hvordan 
tjenestene skal utformes innenfor gitte økonomiske, 
administrative og juridiske rammer. 



Ulike perspektiv på 
selvbestemmelse 

•  Politisk perspektiv 
•  Filosofisk perspektiv 
•  Etisk perspektiv 
•  Vernepleiefaglig perspektiv 
•  Juridisk perspektiv 
•  Hverdagslig perspektiv 



Et juridisk perspektiv 
Lov	  om	  kommunale	  helse-‐	  og	  omsorgstjenester	  m.m.	  (helse-‐	  og	  omsorgstjenesteloven):

	  	  
-‐  sikre	  at	  den	  enkelte	  får	  mulighet	  Dl	  å	  leve	  og	  bo	  selvstendig	  og	  Dl	  å	  ha	  en	  akDv	  og	  

meningsfylt	  Dlværelse	  i	  fellesskap	  med	  andre,	  
-‐  sikre	  at	  tjenesteDlbudet	  DlreIelegges	  med	  respekt	  for	  den	  enkeltes	  integritet	  og	  

verdighet…	  
	  
•  §	  3-‐10.	  Pasienters	  og	  brukeres	  innflytelse	  og	  samarbeid	  med	  frivillige	  organisasjoner	  
-‐  Kommunen	  skal	  sørge	  for	  at	  representanter	  for	  pasienter	  og	  brukere	  blir	  hørt	  ved	  

uQormingen	  av	  kommunens	  helse-‐	  og	  omsorgstjeneste.	  
-‐  Kommunen	  skal	  sørge	  for	  at	  virksomheter	  som	  yter	  helse-‐	  og	  omsorgstjenester	  

omfaIet	  av	  loven	  her,	  etablerer	  systemer	  for	  innhenDng	  av	  pasienters	  og	  brukeres	  
erfaringer	  og	  synspunkter.	  

-‐  Helse-‐	  og	  omsorgstjenesten	  skal	  legge	  Dl	  reIe	  for	  samarbeid	  med	  brukergruppenes	  
organisasjoner	  og	  med	  frivillige	  organisasjoner	  som	  arbeider	  med	  de	  samme	  
oppgaver	  som	  helse-‐	  og	  omsorgstjenesten. 	  	  
	  	  



Hvem/ hva er det som bestemmer 
(i) din hverdag? 

Står	  opp-‐	  Hvorfor?	   Skriver	  foredrag	   Lager	  middag	  

Spiser	  sjokolade	  
selv	  om	  jeg	  ikke	  
skulle	  gjøre	  det	  
på	  en	  Drsdag	  

DaIer	  på	  6	  skriker	  
når	  hun	  skal	  legge	  
seg,	  jeg	  får	  ikke	  
laget	  foredrag	  

positive forventninger og erfaringer 

klokken 

1. Barna mine 
2. Meg selv 
3. Kona mi 
4. Arbeidsgiver Lommeboken 

Fjernsynet 



Positiv og negativ forsterkning 

Hvorfor vasker du opp? 
 
- For å slippe unna kjeft fra konen? 
- Eller for at du da på alle måter får det hyggelig 



Selvbestemmelse 

Selvbestemmelse er å ha kontroll over valg og 
beslutninger som har betydning i livet, ikke en 
absolutt kontroll, men muligheten til å være den 
som ”forårsaker” valg og beslutninger  

Deci 1980; se NAKU 

Selvbestemmelse innebærer holdninger og 
ferdigheter som kreves for å handle som den 
som ”forårsaker”/ treffe valg uten uønsket 
påvirkning eller innblanding fra andre  

Wehmeyer se NAKU    

Fra naku.no 



Om å få ting til å skje 

Å ha selvbestemmelse er ikke en funksjon av hvor 
mye man kan gjøre for seg selv, med egne 
handlinger, men snarere en funksjon av hvor mye 
man er i stand til å få ting til å hende i livet sitt.  

 
 

(Wehmeyer 1998 se NAKU) 

Fra naku.no 



To ”grøfter” 

Å frata noen retten til å bestemme selv fordi man mener 
man selv er bedre i stand til å treffe valg på hans/ 
hennes vegne (paternalisme) 

Å påtvinge noen å bestemme selv, som ikke vil eller kan 
bestemme selv. Særlig om vedkommende befinner seg i 
en tilstand av ”absolutt avhengighet“. 

Fra naku.no 



Hverdagslig dilemma… 

«Jeg har jobbet i en såkalt "bolig" for mennesker med 
bistandsbehov. En dag gikk jeg og en kollega på tur med en av 
de som bor der. Han er multihandikappet, han kan knapt 
bevege på seg, han kan ikke kommunisere. På denne 
spaserturen møtte jeg tilfeldigvis en nær venn. Jeg introduserte 
alle for hverandre, av naturlige årsaker. Men da fikk jeg 
plutselig veldig kjeft av min kollega for å ha røpet navnet til 
rullestolbrukeren. Det var taushetsbelagte opplysninger, fikk 
jeg beskjed om - mannen i rullestol hadde ikke gitt samtykke. 
Hva tenker dere andre om det?» Hentet fra Facebook 



Et viktig skille 

Brukermedvirkning på systemnivå 

Selvbestemmelse på individnivå 



Kan alle bestemme selv? 

”Ingen betviler at det er viktig å ha større grad av 
personlig autonomi, selvbestemmelse, og det å ha 
flere valg og kontroll over ens eget liv. Men da er det 
også viktig å huske at de fleste av oss har mottatt 
støtte og assistanse i å lære hvordan vi gjør valg, hva 
som må vurderes, og har lært måter å veie 
alternativene og mulige konsekvenser.  Personer som 
har vært under andres kontroll i oppveksten og i 
voksen alder, og som har vært ekskludert fra 
alminnelige livserfaringer, vet ganske enkelt ikke 
hvordan man bestemmer” 

Kristiansen, Sóder og Tøssebro 2000,  



Selvbestemmelse må læres 



Undersøkelser om 
selvbestemmelse 

Ellingsen og Kittelsaa (2010) intervjuet 17 
personer med utviklingshemming om bla 
selvbestemmelse, og finner at: 

§   alle tenderer i retning av å velge det 
trygge, og svarer at ”det tørr jeg ikke” på 
spørsmål om ”går du ut om kveldene”. 

§  de spør gjerne andre til råds før de tar 
sine valg 



Undersøkelser om selvbestemmelse 

Levekårsundersøkelsene gjennomført av  
Söderström og Tøssebro  (2011). 

De ser et fall i betydningen av 
selvbestemmelse, med en nesten dobling i 
organisatoriske begrunnelser for manglende 
selvbestemmelse.  
 



Tjenesteyters dilemma? 





Hva	  vil	  det	  si	  å	  være	  profesjonell?	  
	  

Fagkompetanse	  på	  området	  man	  jobber	  med	  –	  holder	  ikke	  med	  sunn	  fornuV	  og	  
vanlig	  barneoppdragelse.	  
	  
Skal	  en	  miljøarbeider	  kalle	  seg	  profesjonell,	  må	  han	  /	  hun	  kunne	  beherske	  arbeidsredskaper	  som	  sier	  at	  
det	  ikke	  er	  vilkårlighet	  eller	  gammel	  vane	  som	  ligger	  >l	  grunn	  for	  arbeidet	  hun	  gjør	  (	  Linde	  og	  Nordlund,	  
2003	  )	  
	  	  

Må	  kjenne	  ?l	  aktuelt	  lovverk	  
	  
Gode	  holdninger	  og	  verdier	  
	  
Største	  uFordringen	  for	  faglig	  forsvarlige	  tjenester	  er	  privat	  praksis! 	  	  

	  
	  






