
USHT - fagnettverksamling
18 januar 2023

Digitalt innlegg  

Sadeta Demic & Anita Gjermestad



Introduksjon

• Hvem er personer med alvorlig utviklingshemming? 

• Hva er det som særlig kjennetegner beslutningsstøtte og alvorlig 
utviklingshemming?

• Kort presentasjon av det faglige rammeverket «listen to those rarely heard»

• Tjenesteyternes erfaringer med beslutningsstøtte i møte med personer med 
alvorlig utviklingshemming 



Beslutningsstøtte 

Beslutningsstøtte defineres som «enhver 
prosess som gjør personen i stand til å 
fatte egne beslutninger og/eller å uttrykke 
sin egen vilje og preferanser»

(Helsedirektoratet, 2021, s. 23). 



Hvem er personer med 
alvorlig 
utviklingshemming?

• Alvorlig nedsatte kognitive og kommunikative 
funksjoner (ICD-10)

• Uttrykker og formidler seg I hovedsak med non-
verbal og kroppslige kommunikasjonsformer 

• Kroppsspråk, lyder, mimikk, emosjonelle 
uttrykk, gester, øyne, personlige tegn etc

• Noen kan bruke enkle ASK –hjelpemidler 

• Helsemessige, motoriske og sansemesssige
tilleggsutfordringer som bidrar til å komplisere 
kommunikasjon og uttrykk for ønsker, vilje 
preferanser og valg.



Fort.
• Er avhengig av nærpersoner og tjenesteytere 

som kjenner deres kommunikasjons- og 
ytringsformer godt. 

• God og optimal kommunikasjon, og 
beslutningsstøtte, forutsetter nærpersoner som 
tolker og skaper mening i den enkelte person 
sine unike uttrykk og kommunikasjon i 
hverdagslivets ulike situasjoner.

• Ofte kan ett og samme kommunikative uttrykk 
ha ulik betydning i ulike situasjoner.

• Fagpersonene må lære av og lytte til andre 
ansatte, pårørende/familie som kjenner den 
enkelte godt (historisk kunnskap).

• Fagpersoner bør ha kompetanse på førspråklige 
kommunikasjonsformer og kroppslig 
kommunikasjon.

(Watson, 2016; Demic & Gjermestad, 2021)



Medborgere som kan 
uttrykke ønske, vilje og  
preferanser. 

• Til tross alvorlig nedsatte kognitive og 
kommunikative funksjoner er personer med 
alvorlig utviklingshemming medborgere med rett 
til støtte til å ta beslutninger i hverdagslivet. 

• Alle mennesker også personer med alvorlig 
utviklingshemming kan uttrykke vilje, ønsker og  
preferanser. 

• Men, denne gruppen blir møtt med fordommer 
og devaluerende holdninger om at de ikke har 
kapasitet til å tenke, kommunisere, medvirke, ta 
valg eller bidra i beslutninger i eget liv.

• Manglende anerkjennelse av kroppslig 
kommunikasjon

(CRPD; Watson, 2016; Gjermestad, 2020)



Beslutningsstøtte 
«The hard cases»
• På grunn av de alvorlig nedsatte kognitive og 

kommunikative funksjonene omtales personer med 
alvorlig utviklingshemming i forskning og teori om 
beslutningsstøtte som «the hard cases». 

• Hvorfor krevende for tjenesteytere:
• Beslutningsstøtte er innvevd i hele hverdagslivet og 

omsorgsarbeidet

• Behov for inngående og nær kunnskap til den enkelte over tid 

• Stor usikkerhet preger tjenesteyternes meningsskaping og 
tolkning av den enkeltes ikke – språklige kommunikasjonsformer. 

• Dette tolkningsarbeidet og usikkerheten erfares som et  krevende 
og stort ansvar 

• Må sette til side egne fordommer, verdier og kunnskap – lytte til 
og målbære den andres ønsker, viljer og preferanser. 

• Tjenesteyteres responsivitet er den viktigste 
indikatoren på god beslutningsstøtte sammen med 
personer med alvorlig utviklingshemming.

(Watson, 2011; 2016; Demic & Gjermestad 2021)



Hvordan legge til 
rette for 
beslutningsstøtte 
for personer med 
alvorlig 
utviklingshemming? 

“Listen to those rarely heard”

(Watson & Joseph, 2011)



Faglig rammeverk til beslutningsstøtte 
sammen med personer med alvorlig 
utviklingshemming 

• Å identifisere og kartlegge små og store 
beslutninger sammen i hverdagslivet til den 
enkelte. 

• Å lytte og bygge kunnskap sammen.

• Å utforske muligheter og mulige tolkninger 
sammen.

• Ta beslutninger og handle utfra disse sammen.

• Viktigheten av å dokumentere sammen i hele 
prosessen.

(Watson & Joseph 2011, senere moderert av Watson et al 2017, 
s.1025, oversatt av Gjermestad & Skarsaune, 2021, s. 59)  

Dokumentere



Å stå i det uvisse(Demic& Gjermestad, 2021)) 

Viktigheten av kroppslig kommunikasjon og kunnskap om den andre

• Å bli kjent ved å sanse hverandres kropp tar tid!

«Hun viser det med ansiktsuttrykk. Hun viser det med rynker og fjeset, lyder, smil … at hun er 
avslappet eller at hun er stresset. Så det er lettere å lese henne etter hvert, på hva hun liker av 
aktiviteter, og hva hun ikke liker.»

• Pårørendes kunnskap er viktig for å bli kjent

« Jeg var hos en bruker som ikke kan snakke. Da jeg satte på en Jim Reeves-plate, begynte hun å

gråte. Også kom en annen ansatt som sa: Du må ikke sette på den der, den er jo helt forferdelig.

Så spurte jeg moren hennes om hun visste hva dette kunne bety. Moren svarte: Det er så rart at

du sier dette. Det er den første platen hun fikk i og hørte på i barndommen sin, og da plutselig

mintes hun det, musikken vekket gamle og gode minner fra barndommen.»



Å stå i det uvisse(Demic& Gjermestad, 2021)) 

Beslutningsstøtte realiseres i hverdagen

• Små enkle ting i hverdagen som betyr noe

• Noen ganger springer han rett ut på terrassen, eller om det er kjempedårlig vær og han vil sitte i 
hengekøya si. Jeg tenkte: Ja vel, da henter jeg en jakke og et teppe, så får han bare sitte der så 
lenge han vil. Det er sånne ting som han bare gjør. Han viser veldig tydelig hva han vil.

• Å tilpasse informasjon til deres uttrykksmåter og unike språk

• Hun er uten språk og frivillig bevegelse. Når hun for eksempel skal få pep-maske, så sier jeg at 
hun skal få pep, og så stryker jeg henne på kinnet for å kommunisere at det er noe som skal skje. 
I hvert fall tenker jeg at da lager jeg tegn som hun kan oppfatte, at nå skjer dette her. Som med 
tannbørsten, så tar jeg den under nesen hennes. Nå skal du pusse tennene. Så får hun lukte –
det blir en måte å tilpasse kommunikasjon på.

• Å tåle usikkerhet i det daglige omsorgsarbeidet

• Vi har en beboer som noen ganger kan gi uttrykk i form av høye lyder, hvis hun ikke trives med 
noe. Der må vi også se på grunn, hvorfor hun lager lyd. Hun kan være sulten, tørst, hun kan ha 
vondt i magen. Hun kan ikke peke for å forklare. Det kan være lyder som irriterer, det kan være 
vondt i hodet eller en sko som har en krøllete sokk. Man må (liksom) gå gjennom hele personen.



Å stå i det uvisse (Demic& Gjermestad, 2021)) 

Rutiner og strukturer utfordrer beslutningsstøtte

«Sånn som det diskoteket; hvis det er brukere som plutselig ikke vil 
være med, så er det ikke personale nok til å være hjemme med den i 
tillegg til å være sammen med de andre. Hvis vi ser at beboeren ikke vil, 
så er det fryktelig vanskelig. Da er det den andre som også må være 
hjemme. Og så kan det være at den andre synes at det hadde være 
kjempekjekt å være med på diskoteket.»

«Jeg husker før i tiden; dagsplanen skal ha vært utført. Det måtte være 
en veldig god grunn til at det ikke var gjort. Det går utover beboerens 
valg at jeg må utføre hele dagsplan. Det kan ta så mye tid at du faktisk 
ikke har tid til å være med den beboeren. Hvis du tenker konkret på 
medbestemmelse, så er det fare noen ganger for at vi kanskje vet hva 
beboerne faktisk vil til tider, kontra tiltak som står på dem. Hva skal telle 
mest?»



Å stå i det uvisse
(Demic & 
Gjermestad, 
2021)

• Studien bidrar med teoretisk tydeliggjøring og 
kunnskap om at beslutningsstøttepraksiser er 
kroppslig fundert og realiseres i det daglige 
omsorgsarbeidet sammen med personer med 
alvorlig utviklingshemming. 

• Studien tydeliggjør at beslutningsstøtte og 
tilrettelegging for selvbestemmelse kan forstås som 
det samme, og at begge deler er forankret i 
kroppslige erfaringer, kommunikasjon og dannelsen 
av felles språk. 

• Studien peker på at tilrettelegging for 
beslutningsstøtte i hverdagslivet for denne gruppen 
er preget av stor usikkerhet og uvisshet.



Beslutningsstøtte i 
kommunale botilbud 
for personer med 
utviklingshemming

En kvantitativ spørreundersøkelse som ble 
gjennomført høsten 2021



“Beslutningsstøtte
- et livslangt
puslespill”

• Den enkelte person med alvorlig
utviklingshemming sine unike og
særegne kommunikative uttrykk
for ønsker, vilje og preferanser i  
hverdagslivets utallige
situasjoner – utgjør små brikker i 
det store puslespillet.

(Watson, 2016) 



Dilemma i beslutningsstøttearbeidet 

• Utfordringer

• Tid til refleksjoner i fagfellesskapet og sammen med nærpersoner som kjenner den 
enkelte godt

• Hvem sine stemmer lytter man til?
• Tone ned egne verdier, holdninger og bli klar over egne fordommer. 

• Beslutningsstøtte versus beslutningskompetanse!

• Kroppslig vs. kognitive/rasjonelle kunnskapsformer 
• Oppøve evne til å lytte med egen kropp og lytte til andres kroppslig uttrykk.
• Kunnskap om førspråklige, ukonvensjonelle og kroppslige kommunikasjonsformer
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