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Ny kunnskapsoppsummering

• Senter for omsorgsforskning:

• Beslutningsstøtte for personer med utviklingshemming

• https://omsorgsforskning.brage.unit.no/omsorgsforskning-
xmlui/handle/11250/2997370

https://omsorgsforskning.brage.unit.no/omsorgsforskning-xmlui/handle/11250/2997370


Rett til beslutningstøtte

Artikkel 12, punkt 3, i FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker 
med nedsatt funksjonsevne (CRPD) krever at mennesker med nedsatt 
funksjonsevne får den støtte de trenger for å kunne gi uttrykk for 
ønsker og behov og ta egne beslutninger. (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 

2013)



Mine forskningsspørsmål

• 1. Hvordan forstås begrepet beslutningsstøtte?

• 2. Hvordan beskrives beslutningstøtteprosesser?

• 3. Hvordan erfares beslutningsstøtte? 

• 4. Hvilke forhold i det nære omsorgsmiljøet kan fremme eller hemme 
beslutningstøtteprosesser?

• 5. Hvilke holdninger har tjenesteyterne til beslutningsstøtte?

• 6. Hvordan påvirker organisatoriske og samfunnsmessige rammer       
beslutningsprosesser? 

• 7. Forslag til hvordan kommuner kan ta i bruk kunnskapen som kommer 
fram i oppsummeringen



Hvordan forstås begrepet beslutningsstøtte?

• Begrepet «supported decision-making» ble utviklet i Canada tidlig på 
1990-tallet som et alternativ til vergemål. 

• En protest mot en medisinsk forståelse av beslutningskompetansen.

• Vektlegger en relasjonell forståelse av samspillet mellom individet og 
miljøet.

• Formell og uformell beslutningsstøtte.



CRPD artikkel 12 punkt 2 og 3 

• Punkt 2 : «Partene skal erkjenne at mennesker med nedsatt 
funksjonsevne har rettslig handleevne på lik linje med andre, på alle 
livets områder» 

• Rettslig handleevne innebærer evnen til å kunne ta valg, inngå som 
part i avtaler og bli holdt rettslig ansvarlig. 

• Punkt 3 lyder: «Partene skal treffe hensiktsmessige tiltak for å gi 
mennesker med nedsatt funksjonsevne tilgang til den støtte de kan 
trenge for å kunne utøve sin rettslige handleevne» (Barne-, likestillings- og

• inkluderingsdepartementet, 2013, s. 9).



Beslutningsstøtte i relasjon til andre begreper

• Selvbestemmelse

• Brukerstyring

• Brukermedvirkning

• Brukerstøtte

• Samvalg

• Kjenner tjenesteytere til begrepet beslutningsstøtte?



Sentrale begreper knyttet til beslutningsstøtte

• Retten til beslutningsstøtte skal respektere vedkommende persons:

• Vilje 

• Preferanser  

• Rettigheter, 
(Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2013)

Hva når det er motstrid mellom personens vilje og preferanser, hva skal 
en da støtte?



Hva innebærer beslutningsstøtteprosesser?

Å få hjelp til å velge handler om å:

• Få hjelp til å overskue alternativer 

• Få hjelp til å vurdere fordeler og ulemper ved ulike alternativer, 

• Få hjelp til å velge det beste alternativet på det gitte tidspunktet 

• Få hjelp til å realisere beslutningen



Hva sier veilederen om beslutningsstøtte?
Kap 3 Personsentrerte og individuelt tilrettelagt tjenester. Punkt 1 Kommunen skal legge til rette for at 
personen får utøve selvbestemmelsesrett. 

• Beslutningsstøtte skal her forstås som enhver prosess som gjør en person 
bedre i stand til å ta egne beslutninger og/eller å uttrykke sine egne ønsker 
og behov. 

• Starte tidlig med opplæring i valgferdigheter.
• Foreldre må være ekstra oppmerksomme.
• Noen vil trenge ekstra støtte hele livet.
• Virksomhetsleder må sørge for at tjenesteyterne har kompetanse på å gi 

beslutningsstøtte.
• Virksomhetsledere må sørge for at beslutningsstøtte blir gitt åpent og etisk 

forsvarlig. Tjenesteytere skal ikke gripe inn på skjulte måter, ved for 
eksempel å avlede eller manipulere.

• Konkrete tips til gjennomføring.



Hvor finner en plikten til å realisere beslutningene?
Kap 3 Personsentrerte og individuelt tilrettelagt tjenester. Punkt 2 Kommunen skal sørge for individuell 
tilrettelegging av tjenester til personer med utviklingshemming

• I utformingen av den enkeltes tjenester skal det legges til rette ut fra 
individuelle forutsetninger som alder, kognitive evner, kultur- og 
språkbakgrunn, etnisitet, deltakelse i trossamfunn, kjønnsidentitet og 
erfaringer. 

• Tilbudet må ellers ta utgangspunkt i tjenestemottakers mål, ressurser, 
interesser, ønsker og individuelle behov. 

• Tjenestene skal legge til rette for mestring av de aktiviteter som er 
viktige for den enkelte i dagliglivet.


