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Kvalitet på 
tjenestene
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– Svakhetene er mange og store. Kort fortalt 
fremstår tjenesteytingen tilfeldig og vilkårlig. Det 
kunne ikke vært verre, sier direktør Jan Fredrik 
Andresen. 





Leder eller 
administrator?



Veilederen gjør det le-ere å 
være god!



Jarle Eknes
Daglig leder, Stiftelsen SOR

jarle@stiftelsensor.no

Linn Løvlie Slette
Rådgiver, Stiftelsen SOR

linn@stiftelsensor.no

Cato Brunvand Ellingsen
Spesialrådgiver, Stiftelsen SOR

cato@stiftelsensor.no

Miriam Strømsholm
Seniorrådgiver, Stiftelsen SOR

miriam@stiftelsensor.no
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Er de mennesker, 
de derre funkisene?

Joseph Carey Merrick
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Bruker & borger
Brukermedvirkning & selvbestemmelse

Tjenester & hjem/ bosted







Gode helse- og omsorgstjenester 0l 
personer med utviklingshemming
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Noen avklaringer

Jeg representerte NAKU i arbeidsgruppen som bidro til utarbeidelse av 
veilederen, MEN jobber ikke der lenger og snakker ikke på vegne av NAKU

Jeg snakker om en veileder  fra helsedirektoratet, MEN snakker ikke på 
vegne av helsedirektoratet.
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Formål

Det overordnede målet med denne veilederen 
er å bidra til at personer med 
utviklingshemming og deres familier får leve 
gode liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker 
og behov. Formålet er å bidra til 
kunnskapsbasert praksis, riktige prioriteringer, 
god samhandling og redusert uønsket variasjon 
i kommunene.



CRPD

FNs menneskerettigheter gjelder alle mennesker 
og skal ligge til grunn for arbeidet med 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Denne 
veilederen tar utgangspunkt i de prinsippene 
som menneskerettighetene gir for arbeid med 
personer med utviklingshemming.



«Beslutningsstøtte er en sentral del av å yte 
tjenester til personer med utviklingshemming. 
Helse- og omsorgstjenesten må sammen med 
barnehage og skole, dagtilbud og tilrettelagte 
arbeidsplasser og andre arenaer 
tjenestemottakeren beveger seg på, gjennom 
beslutningsstøtte legge til rette for at 
tjenestemottakerne får utøve selvbestemmelse 
og leve mest mulig i tråd med egne ønsker og 
behov. Virksomhetsleder må sørge for at 
tjenesteyterne har kompetanse på å gi 
beslutningsstøtte.»



Beslutningsstøtte

Beslutningsstøtte er en sentral del av tjenestene til 
personer med utviklingshemming, og må inngå i 
tjenesteyternes kompetanse. 

Beslutningsstøtte skal her forstås som er enhver prosess 
som gjør en person bedre i stand til å ta egne beslutninger 
og/eller å uttrykke sine egne ønsker og behov. Hensikten 
med beslutningsstøtte er å gi informasjon som kan hjelpe 
tjenestemottaker til å ta informerte, verdibaserte 
beslutninger i sitt eget liv. 











Tre viktige poeng: 

• Menneskers rettigheter er 
konstante uavhengig av 
egenskaper

• Et sentralt perspektivskifte 
for tjenester

• Relasjonell forståelse av 
funksjonshemming



Menneskers rettigheter 
er konstante uavhengig 
av egenskaper
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All human beings
are born free and 
equal in dignity
and rights.

Universal Declaration of Human Rights



Hvordan vi forstår
mennesker, påvirker
hvordan vi yter
tjenester!



Ref. Todd Rose, End of the average



Har rett, men får ikke rett!
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Perspekt ivsk i f te
Fra:
En helsefaglig tradisjon basert på en tydelig 
omsorgsideologi. Vi skal ivareta dem som 
trenger å ivaretas. Å gjøre det jeg/ vi 
mener er best for deg. (best interest)

Til
Å gjøre det du mener er best for deg
(will and preferances). 

CRPD legger til grunn at tjenestene og tjenesteyterne skal 
gjøre det tjenestemottakeren selv mener er best ut fra 
dennes egne ønsker og verdier. 

Fra «care for» til «working with»



Jeg gjør det jeg mener er best 
for mine barn.



De er ikke alltid enige 
med meg i hva som er 
best for dem



Så gjør de det de selv mener er 
best...



I minst to uker ble du daglig slått, sparket, skutt, 
skåldet, brennemerket, fratatt drikke og tvunget til å 
spise urin, avføring og sneiper. Den yngste av dine 
overgripere var ei jente på femten. Den eldste en 
kamerat på 26. Så segnet du om, og ble en offentlig 
person. Smilende til oss på bildet vi publiserte igjen og 
igjen. Som offeret i én av de mest grusomme og 
uforståelige tortursakene i nyere norsk historie. 
(Fra Aftenbladet 30. august 13)



Tjenesteyters dilemma?



Ingen har rett til å gå 
til grunne, men alle 
har rett til å få støtte til 
å leve et liv i tråd med 
egne ønsker og 
verdier
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Hvem vil spise Grandis hele tiden hvis en har fått muligheten til å spise på Maaemo?
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Hvem har som eget ønske og verdi å bli torturert og drept i 
stedet for å få gode tjenester og et rikt liv?



Kommunen du jobber i ønsker å 
flytte 3 personer med 

utviklingshemming fra stedet de 
har bodd i 30 år. De mener det er 

lettere å gi gode helse- og 
omsorgstjenester på det nye 

stedet. Personene selv og deres 
verger ønsker ikke å flytte. Hva 

tenker dere om dette dilemmaet? 
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Til: 
Hva kan vi gjøre for 
at du skal kunne ta 
denne avgjørelsen?

Fra: 
Er du i stand til å 
ta denne 
avgjørelsen?





“I do not suffer from my intellectual 
disability and neither do my friends.”

Robert Mar*n



Funksjonshemmende
barrierer

•Utilgjengelige miljøer

•Holdninger

• Lite fleksible
organisasjoner

(Kassah og Kassah 2009)



Kan tjenestebrukers ønsker og 
rettigheter utfordre hensynet til deg 
som ansatt? 

Porno, parfyme og arbeidstid!



Det kan være krevende å etablere god nok
beslutningsstøtte slik at en kan hjelpe alle. Den 

største utfordringen er imidlertid å få fagfolk til å
vri om på sine inngrodde tankemønstre og

begynne å tenke i retning av CRPD. Slikt er ikke
enkelt.

Jens Petter Gitlesen











Vi fikser ikke folk, vi endrer miljøbetingelser



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 



TAKK FOR MEG!


