
DETTE MÅ JEG KUNNE
gode tjenester til personer med  

utviklingshemming





DETTE MÅ JEG KUNNE
gode tjenester til personer med 

utviklingshemming

Forlaget Aldring og helse 2016



© Forlaget Aldring og helse / Helsedirektoratet, 2016
Layout: Eek Design og strategi / BK Grafisk, Tove Aasrum
Trykk: BK Grafisk
Forsidebilde og tegninger: Klipp og lim, Frank Furseth
Illustrasjonsfoto: Sigmund Woie Aarhaug (hvis ikke annet er oppgitt)

ISBN 978-82-8061-261-8
ISBN 978-82-8061-262-5 (digital versjon)

Dette heftet er utarbeidet av Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet. 

De fire personene som beskrives er eksempler laget på bakgrunn av mennesker vi har 
møtt i arbeid med personer med utviklingshemming og er følgelig ikke «virkelige»  
personer. Historiene som fortelles har ingen sammenheng med personene på 
 illustrasjonsfotoene. 

Heftet kan bestilles fra:

Forlaget Aldring og helse
Postboks 2136, 3103 Tønsberg
Tlf: 33 34 19 50
E-post: post@aldringoghelse.no
www.aldringoghelse.no

2



Opplæring av vikarer og ufaglærte som skal arbeide i kortere perioder i tjenesteyting til personer 
med utviklingshemming, er en viktig oppgave for kommunene. Mange kommuner har utviklet egne 
opplæringer, men gir signaler om at de ønsker et fast studiemateriale som sikrer et minimum av 
teoretiske kunnskaper. 

«Dette må jeg kunne – gode tjenester til personer med utviklingshemming» er en del av det nasjonale 
kompetansetiltaket «Mitt livs ABC», utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 
på oppdrag fra Helsedirektoratet. Formålet med tiltaket er å styrke kompetansen i tjenestene til 
personer med utviklingshemming, særlig hos ufaglærte. «Mitt livs ABC» er forankret i Stortings
melding 45 (2012 – 2013) Frihet og likeverd, der regjeringen foreslo å etablere «Mitt livs ABC»,  
etter modell av Demensomsorgens ABC.

«Dette må jeg kunne – gode tjenester til personer med utviklingshemming» har hentet mange  
ideer fra et tilsvarende studiehefte utarbeidet for vikarer og korttidsansatte i generell eldreomsorg, 
«Dette må jeg kunne – introduksjon til helse og omsorgsarbeid». Også dette heftet ble utarbeidet på 
oppdrag fra Helsedirektoratet. Heftet har blitt godt mottatt i kommunene og fra 2012 har over 
8000 brukt hefte i opplæring.

Vi takker spesialsykepleier, MSc, Lise M. Øverland og spesialpedagog Liv Paulsen som har utarbeidet 
heftet. Takk til fotograf Sigmund Woie Aarhaug som har tatt de fleste av bildene i heftet, og takk  
til beboere, arbeidstakere og ansatte ved virksomheter i Stokke kommune, som har stilt opp som 
modeller for illustrasjonsfoto. Takk til Helsedirektoratet for oppdraget og samarbeidet om 
 utviklingen av heftet.

Vi håper «Dette må jeg kunne – gode tjenester til personer med utviklingshemming» vil bli et nyttig 
verktøy i opplæringen.

Tønsberg/Oslo, mai 2016

Kari Midtbø Kristiansen
Daglig leder
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Forord
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Innledning 

Å yte tjenester til personer med utviklingshemming er meningsfylt og viktig. 
Du får mulighet til å arbeide med mennesker i ulike livssituasjoner, i ulik alder 
og på ulike arenaer. Som tjenesteyter til personer med utviklingshemming kan 
du møte mennesker hjemme, i barnehagen, på skole, på jobb, på dagtilbud, i 
fritidsaktiviteter eller i avlastningstilbud. 

Hensikten med tjenestene er å legge til rette for at alle skal bli i stand til å leve 
et så godt liv som mulig. Tjenestene skal stimulere og bygge opp under men-
neskers egen evne til selvstendighet og deltakelse i livet sitt. Kommunene har 
ansvaret for tjenestetilbudene til alle mennesker som har behov for bistand uten 
hensyn til alder eller diagnose.

«Dette må jeg kunne – gode tjenester til personer med utviklingshemming» gir et 
minimum av faglig basiskunnskap for tjenesteytere. «Dette må jeg kunne» er 
tiltenkt nyansatte, sommervikarer, helgevikarer og støttekontakter.   

Som nyansatt tar det tid før du mestrer jobben. Det tar tid å bli kjent med 
personene med utviklingshemming og bli trygg på arbeidsoppgavene dine.  
Du må være tålmodig. 

Det forventes at du utfører arbeidet du har fått opplæring i, på en forsvarlig og 
omsorgsfull måte. Du har ansvar for å si fra når du opplever at du ikke har gode 
nok ferdigheter til å mestre en situasjon. Vær aldri redd for å spørre kollegaer 
om hjelp og råd når du er usikker. At personen med utviklingshemming får det 
så godt som mulig, er det viktigste i arbeidet du skal utføre.

Benevnelser
Det brukes ulike benevnelser om mottakere av tjenester. Det har ofte å gjøre 
med hvor tjenestene mottas, og med hvilke tjenester det gjelder. På sykehus og 
hos lege, tannlege og fysioterapeut er man pasient, og på jobb er man arbeids-
taker. På skolen er man elev, mens man gjerne kalles beboer på sykehjem og i 
bofelleskap eller boliger for personer med utviklingshemming. I dette heftet 
velger vi å bruke én felles benevnelse, tjenestemottaker, på de som mottar tjenester.

De som yter tjenester til personer med utviklingshemming, har også forskjellige 
benevnelser. Det kan være miljøterapeut, miljøarbeider, arbeidsleder, assistent, 
lærer, spesialpedagog, støttekontakt eller avlaster. Miljøterapeuter er oftest 
verne pleiere, sosionomer, barnevernspedagoger eller sykepleiere. 
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Miljøarbeidere er gjerne helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere eller hjelpepleiere. 
Vi velger fellesbenevnelsen tjenesteyter på de som er ansatt for å yte tjenester til 
personer med utviklingshemming, uavhengig av utdannelse og tjenestested.
 

Fagstoffet 
Fagstoffet i «Dette må jeg kunne – gode tjenester til personer med utviklings-
hemming» er hentet fra hoveddelen i «Mitt livs ABC – Nasjonalt kompetansetiltak 
for tjenesteytere til personer med utviklingshemming» og fra heftet «Dette må jeg 
kunne – introduksjon til helse og omsorgsarbeid». 

Det er spørsmål underveis i teksten. Der er det lurt å stoppe opp og tenke 
igjennom det du har lest. Etter at du har lest heftet, kan du være med på en 
quiz som du finner på www.mittlivsabc.no.

På www.mittlivsabc.no vil du fra høsten 2016 kunne finne heftet lest inn  
som lydbok. Lydfilene kan lastes ned og lyttes til som støtte til det skriftlige 
materialet. 
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Hva er utviklingshemming? 
DEL 1
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Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer 
utviklingshemming slik:  

Psykisk utviklingshemming er en tilstand av 
forsinket eller mangelfull utvikling av evner og 
funksjonsnivå, som spesielt er kjennetegnet ved 
hemming av ferdigheter som manifesterer seg i 
utviklingsperioden, ferdigheter som bidrar til 
det generelle intelligensnivået, for eksempel 
kognitive, språklige, motoriske og sosiale. 
Utviklingshemming kan forekomme med eller 
uten andre psykiske og somatiske lidelser. 
(ICD-10, revidert 2015)

I denne definisjonen, og i diagnosen, blir begrepet 
psykisk utviklingshemming benyttet. Der en ikke 
sikter direkte til diagnosen, har det blitt mer 
vanlig å utelate «psykisk», og bare benytte 
begrepet utviklingshemming. Grunnen til dette 
er at utviklingshemming ikke er en psykisk 
sykdom, men en kognitiv svikt som skyldes 
andre, for eksempel hjerneorganiske, forhold. 

Det er tre kriterier for å få diagnosen psykisk 
utviklingshemming:
• Redusert kognitiv funksjon
• Mangelfull tilpasningsevne
• Tilstanden viser seg før personen  

har fylt 18 år

Årsaker
Utviklingshemming kan ha mange årsaker og 
kan oppstå både før fødsel, ved fødsel og etter 
fødsel: 
• Kromosomfeil, som for eksempel Downs 

syndrom
• Stoffskiftesykdom, som for eksempel at mor 

har hatt lavt stoffskifte i svangerskapet
• Infeksjoner og sykdommer under svanger-

skapet, som for eksempel røde hunder
• Fødselsskader, som for eksempel ved for 

tidlig fødsel og oksygenmangel 

Hva er utviklingshemming? 
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Disse behovene henger sammen og påvirker 
hverandre. Det betyr for eksempel at når du 
hjelper en person med å dusje, dekker det et 
fysisk behov for en ren kropp. Samtidig må du ta 
hensyn til hvordan du i den situasjonen ivare tar 
de psykiske behovene til tjenestemottakeren. 
Føler han eller hun seg trygg? Bistår du på en 
slik måte at personen greier å følge med og delta 
i det tempoet du legger opp til? Hvordan 
påvirker du personens sosiale behov; føler han 
eller hun seg anerkjent og respektert? Og tar du 
hensyn til eventuelle åndelige eller kulturelle 
behov personen har i denne situasjonen?

Også seksualitet er et grunnleggende behov  
for mennesker, som henger sammen med de 
behovene som er nevnt ovenfor. Et begrep som 
ofte benyttes er «seksualvennlig miljø». Det 
innebærer først og fremst å legge til rette for et 
miljø som inviterer tjenestemottakere til å lufte 
både undringer og utfordringer knyttet til 
seksualitet, og gir dem muligheter til privatliv.

Hvordan du som tjenesteyter på en god måte 
kan bidra til at de personene du skal gi tjenester 
til får ivaretatt sine grunnleggende behov, er det 
som er tema i dette heftet.

Grader av utviklingshemming  
– ulike behov
Diagnosen psykisk utviklingshemming deles inn 
i lett, moderat, alvorlig og dyp grad av utvklings-
hemming. Hvilken grad av utvik lingshemming 
en person har, er av stor betydning for hva han 
eller hun har behov for av tjenester.

Lett utviklingshemming
Personer med lett utviklingshemming vil 
trenge lengre tid enn personer med normal 
kognitiv fungering på å lære og utvikle ulike 
funksjoner. De f leste mestrer dagligtale, og 
kan delta i samtaler. Mange tilegner seg språk 
noe sent.

De f leste klarer seg selv når det gjelder 
egenomsorg og dagliglivets praktiske oppgaver 
i hjemmet. De vil kunne lære å lese og skrive 

• Skader etter fødsel, som for eksempel 
hjernehinnebetennelse eller skader ved 
ulykker.

Hos omtrent 20 prosent av alle som har 
diagnosen psykisk utviklingshemming, er 
årsaken ukjent. 

Kognitiv:
Det som har med erkjennelse, oppfatning og 
tenkning å gjøre.     
  (Store norske leksikon)

Grunnleggende behov  
hos mennesker 
Alle mennesker har behov for å få dekket sine 
grunnleggende behov for å oppleve at de har 
god livskvalitet. Personer som ikke selv klarer å 
ivareta behovene sine, trenger bistand til det. 
Utfordringen din som tjenesteyter er todelt:  
Du må vite hva hver enkelt person med utvik-
lingshemming trenger hjelp til, og du må kunne 
gi hjelpen på den måten som er best for nettopp 
denne personen. Dette vil du finne informasjon 
om i tjenestebeskrivelser, eller bli fortalt av 
veileder.

Det er vanlig å dele grunnleggende behov inn i 
fysiske, psykiske, sosiale og åndelige eller kulturelle 
behov:
• Fysiske behov – som hører kroppen til, for 

eksempel mat, drikke, aktivitet, hvile, søvn 
og personlig stell

• Psykiske behov – som er knyttet til følelser og 
tankevirksomhet, for eksempel behovet for å 
føle seg trygg, å kunne gi uttrykk for sorg, 
glede og redsel, å kunne lære og å utvikle 
seg, bestemme selv og ta egne valg.

• Sosiale behov – som er knyttet til behovet for 
å være sammen med andre mennesker, føle 
tilhørighet og føle seg anerkjent og respek-
tert

• Åndelige eller kulturelle behov – som er knyttet 
til å finne en mening med livet, å kunne 
engasjere seg og å ha åndelige, kulturelle og 
kunstneriske opplevelser i hverdagen.
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Kan du prøve å forklare med dine egne ord 
hva utviklingshemming er?

Korte møter med fire personer 
med utviklingshemming
I dette heftet vil du møte fire personer med 
utviklingshemming. De er i forskjellige faser i 
livet sitt. De har ulik grad av utviklingshem-
ming, og de har forskjellige tilleggsvansker. 
Det er forskjellige årsaker til at de har en 
utviklingshemming. Livssituasjonen deres er 
eksempler på hvordan det kan være å leve med 
utviklingshemming.

Salima 
Salima forteller at hun liker seg godt på skolen. 
Hun er 10 år og elev på 4. trinn på skolen der 
hun bor. Salima har en elektrisk rullestol som 
hun kjører selv.
Det beste Salima vet er å bade i varmtvanns
basseng. Hver uke er Salima og en av hennes 
klassekamerater i varmtvannsbasseng i gym
timen. Det går på rundgang blant klasse
kameratene hvem som får være med i bassenget.  
Salima bor sammen med foreldrene sine og en 
lillebror. Foreldrene har avlastning hver fjerde 
uke, da bor Salima i en barnebolig.
Salima forstår alt som blir sagt, men hun 
strever med å snakke, det tar tid før hun får 
sagt ordene. For dem som ikke kjenner henne så 
godt, er det vanskelig å forstå det hun sier. 
Salima ble født svært tidlig, og lungene hennes 
var ikke ferdig utviklet da hun ble født. Hjernen 
hennes fikk for lite oksygen, og det førte til 
hjerne skade. Salima har en lett til moderat grad 
av utviklingshemming, og hun har cerebral 
parese (CP).

og greie enkel regning, men helt nye og sam-
mensatte oppgaver vil være vanskeligere. 
Mange voksne er i stand til å ha gode rela-
sjoner, og de kan delta aktivt i samfunn og 
arbeidsliv. 

Moderat utviklingshemming
Personer med moderat utviklingshemming 
forstår seg selv og sine omgivelser ut fra egne 
erfaringer og konkrete opplevelser. De kan 
vanligvis utføre enkelt manuelt arbeid så lenge 
oppgavene er godt tilrettelagte, men har ofte 
vanskelig for å generalisere. Det vil si at det 
kan være vanskelig å overføre kunnskap og 
ferdigheter fra situasjonen de er innlært i, til  
en annen situasjon.

Noen lærer seg å lese, skrive og telle, men 
forståelsen kan være vanskelig. Språkferdig-
heter vil utvikles langsommere og være 
 begrenset, og tid kan være vanskelig å forstå  
og forholde seg til. De trenger hjelp eller tilsyn 
ved dagligdagse oppgaver og sosiale og øko-
nomiske gjøremål. 

Alvorlig utviklingshemming
Personer med alvorlig utviklingshemming 
trenger tilsyn og bistand gjennom hele døgnet. 
Språkferdighetene er sterkt redusert og gjør 
kommunikasjonen vanskelig. Mange kan 
hjelpe til i rutinesituasjoner. Mange har store 
motoriske vansker; det gjør at de har vansker 
med å forf lytte seg, spise selv, stelle seg og kle 
på seg. Mange har heller ikke kontroll over 
tarm og blære.

Dyp utviklingshemming
Personer med dyp utviklingshemming har liten 
eller ingen evne til å ivareta egne behov, og 
trenger tilsyn og bistand hele døgnet. De er 
som regel i stand til å delta i enkle former for 
ikke-verbal kommunikasjon. De f leste har 
ingen eller svært begrenset evne til å forf lytte 
seg, og de har liten eller ingen kontroll over 
vannlating og avføring. Vanlige tilleggsvansker 
er epilepsi, autisme og svekket syn og hørsel.
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både for Kari, foreldrene og søsknene, at hun 
flyttet til en sentralinstitusjon
Kari flyttet fra sentralinstitusjon til en egen 
leilighet i et bofellesskap sammen med fem andre 
for 23 år side. Hun vil ikke snakke om tiden 
hun bodde på institusjon, men forteller g jerne 
fra tiden etter at hun flyttet. Kari bor fremdeles 
i samme leilighet. Hun var tidligere på dagsenter 
fire dager i uka, men nå er helsa så dårlig at 
hun har sluttet. 
Karis foreldre er døde. Hun har to eldre søsken, 
men har ikke kontakt med dem. Kari hadde 
tidligere en primærkontakt hun var spesielt 
knyttet til. Nå er primærkontakten Karis 
støttekontakt og de går ofte på konserter og på 
kafe sammen.  
Kari har Downs syndrom og hun har en 
moderat til alvorlig grad av utviklings
hemming.

Hva innebærer det å leve med en 
utviklingshemming?
Personer med utviklingshemming kan ha 
mange utfordringer knyttet til:
• å uttrykke seg selv og å forstå andre
• oppmerksomhet og hukommelse
• innlæring av kunnskaper og ferdigheter
• tolkning og forståelse av omgivelsene
• planlegging og problemløsing
• regulering av følelser og atferd
• uforutsette hendelser.

Disse utfordringene kaller vi med en samlebe-
tegnelse kognitiv svikt. En kognitiv svikt fører 
med seg utfordringer når helt vanlige oppgaver 
i livet skal løses. Dette gjør at mange med 
utviklingshemming blir slitne og ikke makter å 
leve opp til omgivelsenes forventninger og krav.

For deg som yter tjenester til personer med 
utviklingshemming, er det viktig å forstå at 
årsaken til vanskene er en skade eller mangel-
full utvikling som påvirker hjernens funksjon. 
Dette fører til redusert evne til å oppfatte, 
vurdere og bearbeide, lagre og hente frem igjen 
informasjon og å handle. Kognisjon omfatter 
hele denne prosessen. 

Kristian 
Kristian er 27 år. Det beste han vet er å lytte til 
musikk. Han smiler når musikken settes på.
Kristian flyttet til egen leilighet i et bofellesskap 
for tre år siden. Han er på dagsenter fire dager i 
uka. 
Foreldrene hans og broren på 18 år, besøker 
Kristian ofte. Kristian er jevnlig hjemme hos 
familien på besøk. 
Kristian kan ikke snakke, men kommuniserer 
ved hjelp av lyder og mimikk. Han sitter i 
rullestol. Det blir brukt heis når han skal flyttes 
mellom for eksempel senga og rullestolen. 
Kristian må ha hjelp til all egenomsorg. Han  
er inkontinent, det vil si uten kontroll på urin 
og avføring
Kristian fikk store hjerneskader etter at han 
holdt på å drukne da han var tre år. Han har 
en dyp utviklingshemming.

Bård 
Bård er 47 år. Han bor egen leilighet. Bård 
jobber på en vernet bedrift som produserer 
keramikk. Han er dyktig i jobben sin. Kera
mikken han lager, blir solgt på den lokale 
Husfliden. 
Bårds foreldre er døde, men han har god kontakt 
med en yngre bror og han har mange venner. 
Bård treffer vennene sine både på klubben hver 
uke og de er sammen på helgene. Han er spesielt 
glad i å danse, men har også mange andre 
fritidsinteresser som film og musikk.
Årsaken til at Bård er utviklingshemmet, er 
ukjent. Han har en lett grad av utviklings
hemming. 

Kari 
Kari er 60 år. Det beste hun vet, er å være med 
på kjøkkenet og å være ute i all slags vær. Hun 
smiler når regntøyet hennes finnes fram og hun 
forstår at det blir en tur ut i regnet. Det samme 
smilet kommer når hun er på kjøkkenet og det 
lukter god mat. Dessuten er Kari glad i musikk, 
spesielt jazz.
Da Kari var to år, anbefalte overlegen på 
barneavdelingen Karis foreldre at de burde 
glemme henne og konsentrere seg om sine to 
friske barn. Overlegen sa at det var det best 
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undervurdert. Fysisk funksjonshemming, som 
for eksempel CP, kan gjøre at vi undervurderer 
den kognitive funksjonsevnen til fysisk funk-
sjonshemmede. 

Når nye tjenesteytere treffer Salima i avlast
ningsboligen, har de lett for å spørre primær
kontakten hennes om hva Salima skal ha på 
brødskiva. Salima kan selv svare selv om hun 
trenger litt tid.

Tjenesteytere må ha kunnskap om hva hver 
enkelt person med utviklingshemming klarer, 
og hva han eller hun ikke klarer både når det 
gjelder kognitiv og praktisk funksjonsevne.

Tenk over hvorfor det er viktig å kjenne til 
hvilke kognitive ferdigheter en person har.

Det kan være vanskelig for personer med 
utviklingshemming å oppfatte sanseinntrykk, 
det en ser, hører, lukter, smaker eller berører, 
det å oppfatte f lere sanseinntrykk samtidig, og 
det å velge ut de sanseinntrykkene som er viktige 
i en situasjon. Derfor er det for eksempel ofte 
viktig å kunne gjøre én ting om gangen og få 
én beskjed om gangen i stedet for f lere sam-
tidig.  

Dersom arbeidslederen der Bård jobber, ber ham 
om å hente en pakke med glasurpulver på 
lageret og samtidig ta med seg to tørkeruller, blir 
Bård usikker. Han kommer tilbake bare med 
glasurpulveret.

Individuelle forskjeller
Hos personer med utviklingshemming varierer 
de kognitive vanskene fra person til person. Noen 
kan for eksempel ha store problemer med å 
forstå tall, mens andre kan ha store problemer 
med å forstå tiden. Derfor kan personer med 
utviklingshemming både bli overvurdert og 
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Bårds bror har flere ganger invitert Bård med 
på fotballkamp. Det synes Bård er hyggelig. 
Men de siste gangene har det vært mange av 
brorens kamerater på kampene – da snakker 
Bårds bror med kameratene sine, de ler og 
spøker. Nå sier Bård at han ikke vil være med 
på fotballkamp mer. Han forstår ikke hva alle 
ler av.

Tenk over hva som kan skje hvis du  
ikke forstår hva en person med utviklings-
hemming prøver å formidle.

Redusert evne til å uttrykke seg selv 
og å forstå andre
Personer med utviklingshemming har i ulik 
grad vansker med å formidle egne behov og 
egne meninger. De kan også ha utfordringer 
med å forstå hva andre sier og uttrykker. 

Mange trenger lengre tid på å danne seg en 
mening og gi en passende tilbakemelding. 
Dette kan skape frustrasjon og kan igjen føre 
til atferd som omgivelsene opplever som 
uforståelig og enkelte ganger utfordrende. 

Kristian er hver uke på aromaterapi. Før de 
reiser til aromaterapeuten, får Kristian lukte på 
en flaske med lavendelolje. Etter 3–4 minutter 
slår Kristian seg selv på brystet. I starten forsto 
ikke tjenesteyterne at Kristian brukte tid på å 
forstå at det betydde aromaterapi, og de lurte på 
om han slo seg fordi han ikke ville ha aroma
terapi. Det ble tatt et videoopptak av situa
sjonen som viste at Kristian ble helt stille – han 
tenkte, og så kom slaget mens han smilte. 

Nedsatt kognitiv funksjon medfører utfordringer 
med å tolke og forstå situasjoner en kommer opp 
i. Det kan føre til at omgivelsene oppleves som et 
uforståelig kaos. 

Nedsatt eller manglende språk og formidlings-
evne gir utfordringer med å uttrykke ønsker og 
behov en har. Det kan være vanskelig å for-
midle at noe er ubehagelig eller smertefullt. 
For personer med utviklingshemming er det 
ofte vanskelig å oppfatte og forstå andre 
menneskers følelser, tenkning og språkbruk. 
Ironi og mimikk kan det også være vanskelig å 
forstå meningen med. Dette, sammen med 
ikke å forstå de uskrevne reglene om hvordan 
vi forholder oss til hverandre, kan gjøre sosiale 
sammenhenger krevende. Det kan være 
vanskelig å forstå hvordan man skal oppføre 
seg på skolen, i butikken, på jobb, sammen 
med venner og familie og sammen med 
 mennesker en ikke kjenner. For noen kan  
dette resultere i at de trekker seg ut av sosiale 
sammenhenger, eller at andre mennesker 
fjerner seg fra sammenhenger der personer 
med utviklingshemming er. 
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Tenk over hva grunnen kan være til at en 
tjenestemottaker kan klare en oppgave en 
dag, men ikke neste dag.

Oppmerksomhet og hukommelse
Personer med utviklingshemming kan ha 
utfordringer både når det gjelder å lære seg 
ferdigheter og kunnskaper og å anvende det de 
har lært tidligere. Eksempler kan være gjøre-
mål som innkjøp, rengjøring, gå i banken, 
bestille time til lege eller frisør, gå til lege eller 
frisør eller holde oversikt over egen økonomi. 

Personer med utviklingshemming kan ofte ha 
dårlige strategier både for innlæring og for å 
huske ting de har lært. Det er likevel stor 
variasjon når det gjelder hvordan læring og 
hukommelse fungerer. Noen kan ha vansker 
med å få med seg muntlig informasjon. Det er 
vanskelig å få med seg alt som sies, og det er 
heller ikke lett å kjenne igjen ord og uttrykk. 

I boligen hvor Salima har avlastning, viser de 
bilder av hjem eller skole når hun blir hentet, i 
tillegg til at de forteller med ord hvor hun skal. 
Da blir Salima sikker på hvor taxien kjører. 
Tidligere var hun urolig når hun ble hentet.

Andre kan ha større utfordringer med å tolke 
og forstå inntrykk og informasjon via synet. 

Personer med utviklingshemming blir lettere 
distrahert. Det kan føre til mindre konsentra-
sjon om oppgaver de skal gjøre.

Mange med utviklingshemming har også 
utfordringer med å skille nyttig fra unyttig 
informasjon. Derfor må kommunikasjonen 
tilpasses ut fra de forutsetningene hver enkelt 
har. Forenklet språk, begrenset mengde 
informasjon og omgivelser som ikke distra-
herer, er faktorer som kan hjelpe hver enkelt 
med å forstå og huske. 

For mange er det vanskelig å overføre innlærte 
ferdigheter til nye situasjoner. Det betyr at de 
samme ferdighetene må læres i f lere aktuelle 
situasjoner. Om en person med utviklingshem-
ming har lært å sette på kaffetrakteren i sitt 
eget hjem, er det ikke sikkert at ferdigheten 
automatisk overføres til å kunne sette på 
sammen type kaffetrakter på arbeidsplassen. 
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Et varierende funksjonsnivå er krevende både 
for personen det gjelder, og for deg som yter 
tjenester. Varierende behov gjør det vanske-
ligere å tilpasse bistanden. 

For at hjernen skal kunne takle all informa-
sjonen den får, bearbeider den impulsene som 
kommer inn. Hjernen filtrerer bort det vi ikke 
trenger å forholde oss til, og justerer inntryk-
kene slik at de kobles sammen med noe vi kan 
fra før. Dette kalles persepsjon. Sist, men ikke 
minst, automatiseres det vi har lært slik at vi 
ikke trenger å bruke krefter på det. Et eksempel 
er det å kle på seg. Men for mange med utvik-
lingshemming automatiseres ikke ferdigheter i 
like stor grad, og de må fortsette å bruke 
krefter på oppgaver andre gjør uten å måtte 
tenke over det.

Hjernen vår fungerer også slik at vi gradvis kan 
venne oss til lyder og lysinntrykk. Dette kalles 
å habituere. Personer med utviklingshemming 
strever ofte med å habituere. I tillegg er 
vansker med habituering en del av den normale 
aldringen av hjernen vår. 

Kari har alltid likt å dra på tur med Hurtig
ruta til Tromsø. Hun sov tidligere godt i lugaren 
sin. Men på de to siste turene til Tromsø har 
Kari nesten ikke sovet, og hun han vært sliten 
og uopplagt om dagen. De ansatte lurer på om 
grunnen til at Kari ikke sover, er at hun ikke 
lenger klarer å venne seg til vibrasjonene og 
lydene fra båten. Den neste turen går til et 
hotell på fjellet, og Kari sover godt og nyter 
dagene.  

Som alle andre, trenger personer med utvik-
lingshemming å oppleve et godt liv gjennom 
aktiviteter og sosialt samvær. Samtidig er de 
ofte mer sårbare for stress. Stress er en negativ 
og ubehagelig følelse. Stressbelastninger kan 
være lyder, tidspress, endring av rutiner, at det 
er mange mennesker på et lite område, eller 
endrede planer. 

Stress kan føre til atferd som passivitet, sinne 
og uro. Stress kan også gi fysiske plager som 
hodepine og mageproblemer. 

Emosjonsregulering
Emosjoner betyr følelser. Emosjonsregulering 
er evnen til å regulere de følelsene som utløses 
når vi blir sinte, misunnelige, lei oss eller 
stresset. Like vanskelig kan det være å regulere 
glede og forventning. Kognitive utfordringer 
øker risikoen for skjev eller manglende utvik-
ling av evne til emosjonsregulering. Det kan 
være vanskelig å regulere eller styre hva som 
utløser ulike følelser, intensiteten eller styrken i 
følelsene og varigheten av følelsene.

Kari liker DDE, og hun har gledet seg lenge til 
å gå på konsert. Kari og tjenesteyterne har 
snakket mye om den. Når dagen for konserten 
kommer, vil ikke Kari gå. Hun sitter bare inne i 
leiligheten sin og sier nei, nei, nei og vondt i 
magen!

Kari blir så overveldet av glede og forventning 
at hun ikke klarer å takle følelsene sine. De 
følelsene som i utgangspunktet var positive, 
blir negative, og hun takler ikke situasjonen. 

Hva er emosjonsregulering?

Kognitiv overbelastning 
Personer med utviklingshemming har redusert 
evne til å forstå og vurdere situasjoner i daglig-
livet. Dette skaper stress og minsker mulig-
hetene til mestring. 

Selv «vanlige hverdagsgjøremål» som personen 
kan utføre, fortsetter ofte å være krevende. I 
tillegg varierer dagsformen. Noen dager får en 
til gjøremål, andre dager ikke.

Bård kjøper lunsj i kantina på jobben. Når det 
er kø bak Bård, klarer han ikke å bestemme seg 
for hva han vil ha. Kontaktpersonen har laget 
avtale med kantinepersonalet at Bård får 
komme 5 minutter før andre arbeidstakere slik 
at han unngår det største rushet.
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Sensorisk overfølsomhet
Noen personer med utviklingshemming har 
sensorisk overfølsomhet. Det betyr at de er 
ekstra følsomme for impulser som tas inn via 
lukt, syn, lyd, berøring og balanse. Sanseinn-
trykkene oppleves annerledes for dem enn for 
andre. 

Bård plages av sømmer og merkelapper i klær 
som berører huden hans. De ansatte klipper av 
alle merkelapper og er sammen med Bård når 
han skal handle nye klær, slik at han ikke kjøper 
klær med sømmer som kan irritere. 

Årsaken til sensorisk overfølsomhet er ukjent. 

Tenk over hva som fører til kognitiv over-
belastning hos deg selv, og hvordan du 
reagerer i en sånn situasjon.

Mange personer med utviklingshemming har 
også redusert utholdenhet og konsentrasjon.

Salima blir stresset om det er mange som 
snakker til henne på en gang, og hun ikke får 
tid til å svare. Da får hun vondt i magen. 
Derfor har læreren, Salima og foreldrene hennes 
blitt enige om å informere klassekameratene om 
at de må vente med å spørre henne om noe nytt 
før hun har svart.  

Miljøarbeid
s. 37
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Rammeverk for helse- og omsorgstjenester 
i kommunen

DEL 2
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Pasient  og brukerrettighetsloven gir rettigheter til 
tjenestemottakerne (pasienter og brukere). 
Loven inneholder viktige regler om blant annet 
rett til tjenester, rett til brukermedvirkning, 
samtykke og samtykkekompetanse og rett til å 
klage til Fylkesmannen hvis en mener at ens 
rettigheter har blitt brutt.

Også vergemålsloven er en viktig lov å kjenne til 
for deg som yter tjenester til mennesker med 
utviklingshemming. Den inneholder regler om 
oppnevning av verge for personer som trenger 
det, og om vergens rolle og funksjon.

Vi vil gå gjennom de temaene som er regulert  
av disse lovene og som er viktigst for deg i det 
arbeidet du skal gjøre. Det er reglene om 
forsvarlig tjenesteyting, brukermedvirkning, 
selvbestemmelse, taushetsplikt og opplysningsplikt 
og reglene om forebygging og rettssikkerhet ved 
bruk av tvang og makt. Vi vil også gå igjennom 
de viktigste reglene om verge.

Viktige lover og regler
Tjenesteyting i den kommunale helse- og 
omsorgs tjenesten er regulert av lover og for-
skrifter. De legger plikter og ansvar på kom-
munen og tjenesteyterne, og gir rettigheter til 
tjenestemottakerne. De viktigste av disse er 
helse  og omsorgstjenesteloven, helsepersonelloven  
og pasient  og brukerrettighetsloven. 

Helse  og omsorgstjenesteloven har regler om 
 kommunens ansvar og plikter. Den inneholder 
også viktige regler om blant annet rettssikkerhet 
ved bruk av tvang og makt i tjenestene til personer 
med utviklingshemming (lovens kapittel 9).

Helsepersonelloven regulerer yrkesutøvelsen til 
alle som er ansatt for å yte helse- og omsorgs-
tjenester; det vil si at loven regulerer plikter og 
ansvar du har i jobben din som tjenesteyter. Den 
inneholder viktige regler om blant annet for-
svarlighet og taushetsplikt.

Rammeverk for helse- og  
omsorgstjenester i kommunen
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Hva vil du gjøre dersom du opplever at  
du ikke har kompetanse til å gi en faglig 
forsvarlig tjeneste?

Brukermedvirkning
Brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenesten 
er en lovbestemt rettighet, som følger av pasient- 
og brukerrettighetsloven kapittel 3. Retten til 
brukermedvirkning innebærer at tjenestemottak-
eren, eventuelt med hjelp av pårørende og/eller 
verge, har rett til å være med på å utforme sitt 
eget tjenestetilbud, og rett til å medvirke når 
vedtak om tjenester skal fattes. Vedtaket om 
tjenester legger føringer for hva tjenestene skal 
inneholde. På bakgrunn av vedtaket er det ofte 
laget tjenestebeskrivelser og etablert rutiner for 
hvordan tjenesten skal utføres. Det er viktig at 
du som tjenesteyter kjenner til vedtaket og de 
tjenestebeskrivelser og rutiner som er utarbeidet 
for dem du yter tjeneste til.

Retten til brukermedvirkning innebærer også en 
rett til å medvirke i gjennomføringen av tjenestene. 
Personen selv vet som regel hva han eller hun 
trenger hjelp til og hvordan denne hjelpen best 
kan gis, og det er derfor viktig å sette seg inn i 
situasjonen til den enkelte og spørre etter ønsker, 
behov og meninger. Er du i tvil om hvordan du 
kan hjelpe tjenestemottakeren på en god måte, 
må du spørre en som kjenner ham eller henne 
godt.

Hvis personen med utviklingshemming trenger 
hjelp til å medvirke ved gjennomføringen av 
tjenestene på en god måte, har pårørende og verge 
en rett til å medvirke på vegne av eller sammen 
med personen. I slike tilfeller må du som tjeneste-
yter samarbeide med nærmeste pårørende og/
eller verge slik at personen det gjelder, får gode 
og tilpassede tjenester.

Hvorfor er det viktig for deg å vite hva den 
du skal bistå, har vedtak om av tjenester?

Forsvarlig tjenesteyting
I helsepersonelloven kapittel 4 stilles det krav 
om at de tjenester du yter som helsepersonell 
skal være forsvarlige. Det betyr at hver enkelt 
tjenestemottaker, etter individuelle vurderinger 
og med individuelle løsninger, skal ha et tilpasset 
tilbud. Da må du bruke faglig skjønn, som er noe 
annet og noe mer enn å bruke vanlig sunn 
fornuft. Å bruke faglig skjønn er å vurdere ut fra 
fagkunnskap og faglige normer og verdier, og ut 
fra dette ta en beslutning om utførelsen av 
tjenester og tiltak. Tjenestemottakeren skal 
oppleve at han eller hun blir møtt med respekt, 
omtanke og omsorg. Måten du som tjenesteyter 
kommuniserer og samhandler med personen 
med utviklingshemming på, er avgjørende for 
forsvarlig tjenesteyting.

Når du er ansatt i en jobb der du yter tjenester 
til personer med utviklingshemming, er du 
ansatt fordi arbeidsgiveren mener du har en 
kompetanse som passer til jobben. Denne 
kompetansen handler ikke bare om utdanning, 
men også om personlige egenskaper. Disse egen-
skapene er evne til empati, gode kommunikasjons
evner og grunnleggende respekt for andre mennesker. 
Du skal til enhver tid kunne bruke din kompe-
tanse til å begrunne de valgene du tar.

Hva som er forsvarlig, kan variere fra situasjon 
til situasjon. Det kan for eksempel være forsvar-
lig at en tjenesteyter uten fagutdanning hjelper 
en tjenestemottaker med å stelle seg, men ikke 
at den samme personen gir medisin til tjeneste-
mottakeren. Etter gjennomført opplæring og 
kurs vil du kunne gi tjenestemottakeren medisi-
ner, hvis den som er faglig ansvarlig i virksom-
heten mener det er forsvarlig.

Dersom du ikke er eller ikke føler deg kvalifisert 
til å gjøre en oppgave, må du si fra om dette. Da 
må andre som er kvalifisert, ta seg av oppgaven. 
Du kan eventuelt få mer opplæring, slik at det 
blir forsvarlig at du utfører oppgaven.

Kravet til forsvarlighet gjelder både for kommu-
nen eller den som tilbyr tjenesten på vegne av 
kommunen, for ledere og for hver enkelt tjeneste-
yter. Er du i tvil om den tjenesten en person 
mottar er forsvarlig, må du ta det opp med din 
nærmeste leder.
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Hvordan ville du opplevd at legen din  
hadde fortalt en av vennene dine om  
helseproblemer du har?

Når skal eller kan du dele taushets-
belagte opplysninger med andre?
Hvis tjenestemottakeren samtykker til det, kan 
du gi informasjon om tjenestemottakeren til for 
eksempel personens familie, pårørende og 
venner. Hvis tjenestemottakeren ikke motsetter 
seg det, kan opplysninger også gis til tjeneste-
ytere som du samarbeider med, når det er 
nødvendig for å kunne gi en tjenestemottaker 
forsvarlige tjenester.

Taushetsplikt og  
opplysningsplikt
Du og alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten 
har taushetsplikt; dette følger av helsepersonel-
loven kapittel 5. Taushetsplikten gjelder i 
utgangspunktet alle personlige opplysninger du 
får om tjenestemottakeren i forbindelse med 
jobben din, og innebærer at du ikke har lov til å 
gi noen slike opplysninger om tjenestemottakere 
til vennene dine, familien din eller andre. Du 
kan heller ikke gi opplysninger om en tjeneste-
mottaker til en annen tjenestemottaker. En 
praktisk viktig ting å huske på er at bilder fra 
arbeids situasjonen der tjenestemottakere er med, 
ikke skal deles med andre eller legges ut på 
sosiale medier.

Taushetsbelagte personopplysninger er typisk 
knyttet til den enkeltes helsetilstand og tjeneste-
tilbud, eller andre personlige forhold som for 
eksempel økonomi. Videre er alt du får vite om 
tjenestemottakerens vaner, uvaner, familieforhold, 
relasjoner, meninger, sympatier eller antipatier, 
kort sagt alt du får av personlige opplysninger 
om tjenestemottakeren, taushetsbelagt informa-
sjon. Du har også taushetsplikt om personlige 
opplysninger som fødselsdato og personnummer. 
Opplysninger som er fullt ut anonymisert og 
ikke kan knyttes til noen enkeltperson, er 
imidlertid ikke taushetsbelagt. Taushetsplikten 
er heller ikke til hinder for at opplysninger gis til 
dem som kjenner til disse opplysningene fra før.

Taushetsplikten skal beskytte den enkelte og 
hindre at personlige opplysninger kommer på 
avveier. Du har et selvstendig og personlig 
ansvar for å overholde taushetsplikten. Taushets-
plikten innebærer også at det er forbudt å lese, 
søke etter eller på annen måte tilegne seg taus-
hets belagte opplysninger uten at du trenger 
opplysningene for å gi forsvarlige tjenester. Det 
er viktig å huske at taushetsplikten gjelder også 
etter at du har sluttet i jobben. Å bryte taushets-
plikten er straffbart og kan medføre erstatnings-
ansvar. Alle som arbeider i tjenester til personer 
med utviklingshemming, skal skrive under på en 
taushetserklæring når de blir ansatt.
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Forebygging og rettssikkerhet 
ved bruk av tvang eller makt 
Personer med utviklingshemming har samme 
rettigheter som alle andre samfunnsborgere, 
blant annet rett til selvbestemmelse. Det inne-
bærer som hovedregel en rett til ikke å bli utsatt 
for tvang. Samtidig har kommunen et ansvar for 
å sikre et faglig forsvarlig tjenestetilbud. Det kan 
da i noen tilfeller være nødvendig å bruke tvang 
eller for å hindre at tjenestemottakeren eller 
andre blir påført vesentlig skade. For slike tilfeller 
gir helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 
hjemmel for å benytte tiltak med bruk av tvang 
eller makt (heretter omtalt som tvang). Formålet 
med reglene er først og fremst å ivareta tjeneste-
mottakerens rettssikkerhet, forebygge og begrense 
bruk av tvang og hindre at personer med utvik-
lings hemming utsetter seg selv eller andre for 
vesentlig skade.

Det kan gis nødvendige opplysninger til virk-
somhetens ledelse, til personer som arbeider 
med elektronisk bearbeiding av opplysningene, 
og til de som arbeider med nødvendig vedlike-
hold av hjelpemidler og annet utstyr. Det kan 
videre gis opplysninger til politiet eller Mattil-
synet hvis det er grunn til å tro at dyr blir utsatt 
for mishandling eller omsorgssvikt.

Etter helsepersonelloven kapittel 6 har du i 
enkelte tilfeller opplysningsplikt, selv om 
opplysningene er taushetsbelagt. Hvis det er 
nødvendig for å avverge alvorlig skade på person 
eller eiendom, skal du varsle politi og brannvesen. 
Du har også opplysningsplikt til barnevern-
tjenesten når det er grunn til å tro at et barn  
blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger 
andre former for alvorlig omsorgssvikt.
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Vilkår for bruk av tvang
Det er et absolutt vilkår for bruk av tvang at 
dette er nødvendig for å hindre eller begrense 
vesentlig skade på tjenestemottakeren selv eller 
andre, og tvangsbruken må aldri gå lenger enn 
det som er nødvendig for dette formålet. Andre 
løsninger enn bruk av tvang og makt må ha vært 
prøvd først. Arbeidet med å finne andre løsnin-
ger skal være basert på en grundig kartlegging av 
personens situasjon både fysisk, psykisk og 
sosialt. Det er også et vilkår for bruk av tvang at 
den positive effekten av tiltaket overstiger den 
belastningen tiltaket påfører tjenestemottakeren. 
Bruk av tvang for å hindre skade på andre enn 
tjenestemottakeren selv er bare tillatt i nødsitua-
sjoner.

Utenfor nødsituasjoner kan det bare benyttes 
tvang for å ivareta personens egne grunnleggende 
behov. Etter loven er dette behov for mat og 
drikke, påkledning, hvile, søvn, hygiene og 
personlig trygghet. Hvis en tjenestemottaker 
motsetter seg nødvendig hjelp til å ivareta slike 
behov, er det først viktig å forsøke å finne 
årsaken til motstanden, slik at en kan bruke 
andre løsninger enn tvang. Hvis andre løsninger 
enn bruk av tvang ikke fører frem og personens 
motstand vedvarer, og dette over tid vil medføre 
vesentlig skade på tjenestemottakeren, åpner 
regelverket for å benytte tvang for å dekke de 
grunnleggende behovene slik at vesentlig skade 
ikke oppstår. Tvang for å ivareta brukerens 
grunnleggende behov utenfor nødsituasjoner, 
kan bare benyttes når det etter en helhetsvurder-
ing fremstår som den klart beste løsningen for 
personen, og bare etter at det foreligger et 
godkjent vedtak om dette.

Bruk av tvang må alltid være faglig og etisk 
forsvarlig, og tiltaket må være forholdsmessig 
sett opp mot det formålet tiltaket har. Et vedtak 
om bruk av tvang skal være godkjent av Fylkes-
mannen før det kan settes i verk. Vedtaket skal 
beskrive gjennomføringen av tiltaket i detalj. 
Personen selv, vergen og pårørende kan klage til 
fylkesnemnda om de mener at kommunens 
beslutning eller vedtak om bruk av tvang er feil.
Dersom personer uten samtykkekompetanse har 
behov for helsehjelp som for eksempel medisinske 
undersøkelser, medisinsk behandling og tann-
helsetjenester, er det reglene i pasient- og bruker-

Alle tiltak som personen motsetter seg, og tiltak 
som er så inngripende eller belastende for 
personen at det uansett må regnes som bruk av 
tvang. Bruk av tvang kan være planlagt, som for 
eksempel hvis det er nødvendig å bruke tvang 
for å pusse tennene til personen, eller det kan 
oppstå behov for tvang i en nødsituasjon. 
Dersom det skal benyttes tiltak med bruk av 
tvang, må reglene i helse- og omsorgstjeneste-
loven kapittel 9 følges.

Plikt til å forebygge bruk av tvang
Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven 
kapittel 9 at kommunen plikter å sørge for at 
forholdene blir lagt til rette for minst mulig 
bruk av tvang. Arbeidet med forebygging av 
tvangsbruk skal være en løpende og integrert del 
av tjenestetilbudet og tjenesteytingen, og alle 
som yter tjenester til personer med utviklings-
hemming har ansvar for å utføre arbeidet på en 
måte som forebygger behov for bruk av tvang.

Å gi tjenester som ivaretar den enkelte tjeneste-
mottakers grunnleggende behov på en god måte 
slik det er beskrevet i dette heftet, er kjernen i 
forebyggingsarbeidet. Særlig viktige er god 
kommunikasjon med tjenestemottakeren, og å 
legge til rette for at den en yter tjenester til har 
mest mulig selvbestemmelse. Et annet sentralt 
element er å sørge for at tjenestemottakeren 
opplever hverdagen som mest mulig oversiktlig, 
forutsigbar og trygg. Derfor er det viktig at du 
er nøye med å sette deg inn i og følge eventuelle 
tjenestebeskrivelser og rutiner for samhandlingen 
med tjenestemottakeren. I eksemplet om Kari i 
punktet om utfordrende atferd (side 26), er 
beskrevet hvordan tjenesteyterne jobber for å 
unngå å bruke tvang overfor henne i den 
situasjonen som oppstår. 

Plikten til å gi tjenester på en måte som fore-
bygger bruk av tvang opphører ikke når et 
eventuelt vedtak om bruk av tvang er fattet og 
godkjent. Også etter at det er fattet et vedtak må 
tjenesteyterne ha kontinuerlig oppmerksomhet 
rettet mot forebygging av situasjoner som 
nødvendiggjør bruk av tvang, og arbeide for å 
finne andre løsninger enn bruk av tvang. 
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Skulle den konkrete hendelsen gjenta seg, må 
det gjøres en helhetlig gjennomgang av situa-
sjonen og eventuelt fattes et vedtak der det 
beskrives hvordan tjenesteytere skal gripe inn  
for å forhindre at det oppstår vesentlig skade.

Kommunen og dine overordnede har ansvaret 
for at regelverket følges, og at nødvendige 
tvangstiltak gjennomføres på en forsvarlig måte. 
De har også ansvaret for at tjenesteytere som 
gjennomfører tiltaket, har nødvendig kompe-
tanse og får veiledning. Bruk av tvang og makt 
er et alvorlig tema fordi det griper inn i andre 
menneskers selvbestemmelse og personlige 
integritet. Ikke vær redd for å diskutere med 
andre på jobben, og meld fra til lederen din om 
du mener det er unødig bruk av tvang og makt.

Særlig om utfordrende atferd
Utfordrende atferd er den korrekte betegnelsen 
når vi snakker om atferd som kan være vanskelig 
for tjenestemottakeren og/eller de som er sammen 
med ham eller henne. Ved utfordrende adferd 
kan bruk av tvang og makt være aktuelt. 

Definisjonen på utfordrende atferd er:
Kulturelt avvikende atferd som er så intens,
frekvent eller langvarig at den fysiske sikker-
heten til personen selv eller andre er alvorlig
truet, eller atferd som i stor grad begrenser eller
hindrer tilgang på vanlige tjenester i samfunnet.
(Rundskriv IS-10/2015, s. 40)

I definisjonen refereres det til kultur. Kultur 
endres over tid, og toleransen for at en bryter 
kulturelle normer, er ulik i forskjellige miljøer.

Årsaken til utfordrende atferd kan være vanske-
lig å finne, særlig om den ligger langt tilbake i 
tid. En grundig kartlegging må gjennomføres 
for å finne mulige årsaker. Det gjøres ofte det 
som kalles en funksjonell analyse. Hver enkelt 
tjenesteyter rapporterer da hendelsene syste-
matisk når det gjelder foranledningen til den 
utfordrende atferden, selve atferden (hva personen 
gjør og sier), og konsekvensene/effekten av 
atferden på personen selv og omgivelsene. 

rettighetsloven § 4-6 som gjelder. Hvis personen 
motsetter seg helsehjelpen, må reglene i pasient- 
og brukerrettighetsloven kapittel 4A følges.

Krav til utførelsen av tvang
I vedtaket om bruk av tvang skal det være bestemt 
en faglig ansvarlig for gjennomføringen av 
tiltaket. Kan det være aktuelt for deg å delta i et 
tiltak med bruk av tvang, har denne personen 
plikt til å gi deg grundig veiledning i hvordan 
tiltaket skal gjennomføres og hva din rolle skal 
være. De prosedyrene for gjennomføringen som 
er beskrevet i vedtaket, skal sikre at tiltaket er så 
lite inngripende og belastende for tjenestemot-
takeren som mulig. De skal også sikre at tiltaket 
ikke går lengre enn det som er nødvendig for å 
hindre eller begrense vesentlig skade, og at 
gjennomføringen er faglig og etisk forsvarlig. 
Det er derfor viktig at du følger de prosedyrene 
som er fastsatt for tiltaket. Et vedtak om bruk av 
tvang gjelder bare for situasjonen som er beskre-
vet i vedtaket.

I noen tilfeller kan du komme opp i en uforut-
sett situasjon der du blir nødt til å gripe inn for 
å hindre eller begrense vesentlig skade uten at 
det på forhånd er fastsatt prosedyrer for dette. 
Går du for eksempel tur sammen med en 
tjenestemottaker, og han eller hun plutselig 
begynner å gå ut i en trafikkert vei, kan det 
hende at du må gripe inn for å hindre at han 
eller hun blir påkjørt og skadet. Hvis det er tid 
til det, må du først si til personen at han eller 
hun må stoppe. Hvis det ikke er tid, eller hvis 
tjenestemottakeren fortsetter ut i veien, må du 
holde vedkommende tilbake fysisk. Tilfeller der 
du har måttet gripe inn fysisk overfor tjeneste-
mottakeren, skal du rapportere i tråd med de 
rutinene kommunen har for dette, og du vil bli 
bedt om å fylle ut et skjema der du beskriver 
hendelsesforløpet. Dine overordnede har ansvar 
for å sende skjemaet til personen selv, vergen, 
nærmeste pårørende og Fylkesmannen. Tjenes-
temottakeren, vergen og pårørende kan klage til 
Fylkesmannen dersom de mener at gjennomfø-
ringen av tiltaket ikke oppfyller kravene i 
helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9, for 
eksempel hvis de mener at tiltaket ikke var 
nødvendig eller at gjennomføringen ikke var 
faglig eller etisk forsvarlig.

Kom mu-
nikasjon   

s. 32
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søkelse hos både hos lege og tannlege for først å 
forsikre seg om at det ikke er en fysisk årsak til 
at Kari slår seg selv. Det viser seg at Kari har 
en infeksjon i en tann i overmunnen. Når Kari 
får smertestillende medisin og infeksjonen 
behandles, slutter hun med slagene.

Dersom verken lege eller tannlege finner noe 
galt med Kari, må hennes livssituasjon kart-
legges videre for å finne en mulig årsak. Habili-
teringstjenesten må kobles inn for å gi veiled-
ning. Er Kari for mye alene etter at hun sluttet 
på dagsenteret? Er det vanskelig for Kari nå som 
hun ikke snakker så godt lenger? Er det frustra-
sjon over at hun har nedsatt hørsel? Er det at 
hun slår seg, et uttrykk for at hun er fortvilt og
trist? Trives hun ikke i leiligheten sin? Det kan 
eventuelt tas beslutninger om at bemanningen 
styrkes, og at tjenesteyteren er sammen med 
Kari mesteparten av dagen. De går tur, hører på 
musikk og lager mat som Kari liker, hun får 
fotbad og fotmassasje, og så videre. Forhåpent-
ligvis vil dette føre til at Kari ikke slår seg selv, 
eller at hun ikke slår seg selv så ofte og så hardt.

Finner en frem til årsaken til den utfordrende 
atferden, kan en sette i verk tiltak for å forebygge.

Det er også viktig å være bevisst hvem atferden 
er en utfordring for. Er det personen selv, 
tjenesteyterne, naboene eller kanskje foreldrene? 
Det kan hende at omgivelsene må forsøke å tåle 
atferden, selv om den kan oppleves som litt 
plagsom. Det er også nødvendig at flere er med 
på å drøfte om atferden er en utfordring. Det 
må vurderes på hvilken måte dette påvirker 
personen med utviklingshemming, og om 
atferden gjør det helt nødvendig med bruk av 
tvang.

Kari har de siste to ukene begynt å skade seg 
selv ved slå seg hardt på kinnet. Hun slår seg 
bare mer og mer og ser på tjenesteyterne med 
fortvilte øyne. Tjenesteyterne lurer på om det er 
nødvendig å holde armen til Kari slik at de 
hindrer henne i å slå seg selv. Det blir innkalt 
til møte der Karis situasjon blir drøftet. Tjeneste
yterne diskuterer på grunnlag av en grundig 
kartlegging hvor ofte Kari slår seg selv, i hvilke 
situasjoner hun slår seg, og hva ansatte sier og 
gjør. De blir enige om å starte med en under

Habiliterings-
tjenesten   

s. 44
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Hvis heller ikke dette fører til at Kari slutter å 
slå seg selv, og skadene begynner å bli alvorlige, 
må det vurderes om personalet skal holde Karis 
hender når hun vil slå seg. Det må i så fall fattes 
et vedtak som skal sendes til Fylkesmannen for 
godkjenning. Vedtaket beskriver hva som er 
gjort for å finne årsaker og andre løsninger, 
hvordan og i hvilke situasjoner tiltaket skal 
utføres, og bemanningen rundt Kari.

Når tjenesteytere skal holde Karis hender, er 
hovedregelen at det skal være to tjenesteytere til 
stede, Den ene tjenesteyteren skal ha minimum 
treårig høgskoleutdanning i helsefag, sosialfag 
eller pedagogiske fag. De som gjennomfører 
tiltaket, skal få veiledning slik at gjennomføringen 
skjer på den best mulige måten for Kari. Gjen-
nom føring av tvangstiltak må alltid dokumen-
teres skriftlig.

Eksempelet med Kari viser hvor alvorlig bruk av 
tvang og makt er.

Hvilke tanker gjør du deg om bruk av tvang 
og makt overfor personer med utviklings-
hemming?

Verge
Ikke alle er fullt ut i stand til å ivareta egne 
interesser. Hos personer med utviklingshemming 
er evnen til å tenke, lære og forstå redusert i ulik 
grad, og mange har derfor ikke forutsetninger 
for å forstå hva ulike valg innebærer. De kan da 
få bistand av en verge for å ivareta sine interesser. 
Hva vergen skal hjelpe til med, skal beskrives 
når vergen blir oppnevnt. Vergen kan for eksem-
pel bistå når det gjelder økonomi, søknader og 
ved arv. Det er viktig å huske at med mindre en 
person er fratatt sin rettslige handleevne, så er 
vergen bare en hjelper. Vergen kan som hoved-
regel ikke gjennomføre disposisjoner som 
personen motsetter seg, eller innskrenke perso-
nens rett til selvbestemmelse.

For personer under 18 år er foreldrene verger. 
For personer over 18 år oppnevner Fylkesmannen 
en verge, som for eksempel kan være en i fami-
lien, eller en annen person. Som hovedregel skal 
personen samtykke til oppnevning av verge. Det 
er en egen lov om vergemål.

Salima er så ung at det er foreldrene som er 
verge.
Bård klarer seg selv i de fleste sammenhenger, 
men strever med å holde oversikt over økono
mien sin. Broren hans er oppnevnt som verge og 
hjelper Bård med å betale regninger og skrive 
søknader. I arveoppgjøret etter foreldrene var 
broren også arving, og da måtte det oppnevnes 
en annen verge for dette.
Kari kan heller ikke holde oversikt over 
økonomien sin. Hun kan ikke lese og regne 
lenger. Kari har liten kontakt med søsknene 
sine, så Fylkesmannen har oppnevnt en verge 
som er en utenforstående.

Selvbestemmelse
Selvbestemmelse, det at den enkelte selv tar 
avgjørelser i eget liv, er en grunnleggende 
rettighet som du som tjenesteyter ikke kan velge 
å sette til side. Selvbestemmelse er også en viktig 
faktor for å føle seg verdsatt. Mange mennesker 
med utviklingshemming trenger imidlertid hjelp 
for å kunne bestemme selv. De må få informa-
sjon som er tilpasset evnene de har til å forstå 
konsekvensene eller følgene av valgene de tar.

I en travel hverdag er det fort gjort at tjeneste-
ytere tar bestemmelser som tjenestemottakeren 
selv er i stand til å ta. Men som tjenesteyter må 
du være bevisste på at du ikke nødvendigvis vet 
best hva som er riktig for den du yter tjenester 
til. Så langt som mulig må tjenestemottakeren få 
bestemme selv og ikke bli overstyrt. Det er 
viktig for egen selvfølelse og opplevelse av 
autonomi og mestring. Det kan derfor være 
bedre for personen at han eller hun får ta sitt 
eget valg, selv om dette valget kan ha noen 
uheldige konsekvenser, enn at du som tjeneste-
yter tar et klokere valg på vegne av vedkom-
mende.
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Hun gjorde avtaler om først et glass Cola og så 
et glass Solo uten å bli frustrert.

Du kan havne i utfordrende situasjoner der dine 
vurderinger står imot tjenestemottakerens egne 
valg. Da kan det være til hjelp å huske på at det 
er selvbestemmelse som skal være utgangs-
punktet, og at det skal gode grunner til for å gå 
helt på tvers av personens ønsker og synspunkter. 
Du kan ta opp problemstillingen med de andre 
tjenesteyterne og lederen din og få råd og 
veiledning. Det er viktig å reflektere over ulike 
alternativer og sammen med tjenestemottakeren 
finne gode løsninger.

Det er krevende for mange tjenesteytere at 
personer med utviklingshemming, som alle 
andre, har rett til å ta valg som kan fremstå som 
lite ønskelige, og som på sikt kan ha uheldige 
konsekvenser. I problemstillinger knyttet til å 
vaske og stelle seg, kosthold, røyking, alkohol, 
økonomi og orden og renhold i eget hjem blir 
utfordringene ekstra tydelige. Dette kan skape 
uenighet, usikkerhet og kanskje konflikter. Det 
er imidlertid personen selv som avgjør hva han 
eller hun vil gjøre, spise eller drikke. Tjeneste-
yterens oppgave er å gi tilpasset informasjon, 
veiledning og forslag om gode alternativer. Dette 
kan være en utfordrende oppgave.

Bård er overvektig, han elsker pizza og brus. 
Dette synes primærkontakten og Bårds bror er 
ille. Først og fremst er de bekymret for helsa, 
men også fordi Bård ikke lenger orker å være 
med på kanoturer, noe han liker svært godt. 
Dessuten hadde Bårds far diabetes type 2, og 
legen har advart Bård om at han også kan få 
sykdommen om han ikke endrer livstil.
Primærkontakten forklarer sammenhengen 
mellom overvekt, fysisk aktivitet og kosthold for 
Bård. Bård sier han vil kjøpe lettbrus neste gang 
han handler. Sammen lager de pizza av grovt 
mel og mager ost. Pizzaen kan Bård ta opp av 
fryseren og varme i mikroovnen når han får lyst 
på pizza. Når primærkontakten kommer 
innom, sitter Bård og drikker vanlig Cola og 
ferdigpizza. – Jeg liker det bedre, sier han. 
Primærkontakten forklarer ig jen, nå med andre 
ord, Bård om sammenhengen mellom helse, 
kosthold og overvekt.

Et eksempel på dette kan være at tjenesteyteren 
bestiller en helgetur for tjenestemottakeren – et 
godt tilbud som var annonsert – uten at tjenes-
temottakeren blir spurt om han eller hun har 
lyst til å dra på tur, eller om det er det stedet han 
eller hun vil til.

Et annet eksempel kan være at en tjenestemot-
taker etter avtale med vergen har 1000 kr i 
lommepenger hver uke. Så ber tjenestemottake-
ren deg om hjelp til å ringe til vergen for få 
overført 500 kr ekstra, fordi han eller hun vil 
kjøpe seg noen CD-er. Du mener at tjeneste-
mottakeren burde kunne klare seg med de faste 
lommepengene. 1000 kr er mer enn du selv har 
å rutte med etter at de faste utgiftene er betalt, 
og tjenestemottakeren har dessuten allerede 
veldig mange CD-er. Du vet også at disse 
pengene burde spares til ferien. Du har heller 
ikke lyst til å bry vergen, og du avslår derfor å 
hjelpe med å ringe til vergen.

Et tredje eksempel kan være en tjenestemottaker 
som sier at han har lyst på makrell i tomat på 
vaffelen. Du avslår det med å si at «… på vafler 
har vi syltetøy eller brunost».

Disse eksemplene viser at tjenesteyter må stille 
seg spørsmålet: Er det mitt behov eller er det 
tjenestemottakerens behov som skal dekkes? Er 
det hva jeg eller tjenestemottakeren mener er 
lurt som skal være avgjørende? Selv om tjeneste-
mottagerne aksepterer de valgene du tar på 
vegne av dem, blir verdien av det å få ta egne 
bestemmelser, og å få både gode og dårlige 
erfaringer av dette, ikke ivaretatt.

For enkelte personer med utviklingshemming er 
det å ta egne valg krevende, og noe de må lære 
seg. Spesielt er det vanskelig å velge dersom det 
er flere aktiviteter eller ting de har lyst til.

Dersom Salima tidligere ble bedt om å velge 
mellom Cola og Solo, ble hun frustrert og 
protesterte høylytt. Salima likte både Cola og 
Solo veldig godt! Men når tjenesteyterne ba 
henne velge mellom vann og Cola eller vann og 
Solo, ble hun fornøyd. Gradvis innførte tjenes
teyterne at Salima kunne velge mellom saft og 
brus, og etter hvert klarte Salima å velge 
mellom to ting hun likte godt, Solo og Cola. 
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Et annet eksempel på at personens beslutnings-
kompetanse er viktig, er i vurderingen av om det 
skal iverksettes tvangstiltak etter helse- og 
omsorgstjenesteloven kapittel 9 for å ivareta 
personens grunnleggende behov. Et eksempel 
kan være om det skal iverksettes et tiltak som 
gjelder å dusje én gang i måneden, og som 
personen motsetter seg. Hvis personen forstår 
hva tiltaket innebærer og hvorfor tjenesteyterne 
mener at det er nødvendig, og forstår hva som 
vil være konsekvensene av at tiltaket ikke blir 
iverksatt, vil dette tale for ikke å dusje personen 
mot hans eller hennes vilje. Et tredje eksempel 
på at beslutningskompetansen har betydning, er 
når det gjelder for hvilken myndighet en verge 
har til å foreta disposisjoner som personen 
motsetter seg. Dette følger av vergemålsloven.

Det kognitive fungeringsnivået er et viktig 
element når beslutningskompetansen skal 
vurderes. Graden av forståelse hos tjeneste-
mottakeren vil også kunne være avhengig av 
hvordan tjenesteyterne kommuniserer med 
personen. Hva slags informasjon som blir gitt, 
og hvor mye tid som brukes på informasjon, er 
vesentlig. Det er derfor viktig at en som kjenner 
personen godt, og som tjenestemottakeren har 
en god relasjon til, gir god og tilpasset informa-
sjon før viktige beslutninger og valg blir tatt.

Det er en høy terskel for å avgjøre at en person 
ikke har beslutningskompetanse. Det er ikke 
krav om full kognitiv eller mental kapasitet. 
Beslutningskompetanse er heller ikke noe som 
en person enten har eller ikke har; vurderingen 
må gjøres konkret ut fra hva saken gjelder. Men 
jo større og mer alvorlige konsekvensene av 
beslutningen vil være, jo høyere krav må stilles 
til den enkeltes forståelse og innsikt i situasjo-
nen. Det er personell med relevant og tilstrekke-
lig kunnskap som skal vurdere samtykkekompe-
tanse eller beslutningskompetanse. Det betyr at 
den som skal vurdere, må ha kunnskap om hvor 
mye utviklingshemmingen og andre eventuelle 
diagnoser og tilstander har å si for det spørsmålet 
saken gjelder.

Særlig om samtykkekompetanse/ 
beslutningskompetanse
I noen bestemte tilfeller stilles det krav om 
samtykkekompetanse for at personen skal kunne 
bestemme selv. Det å ha samtykkekompetanse 
betyr at man forstår hva samtykket eller beslut-
ningen innebærer. Et eksempel på at det stilles 
krav om samtykkekompetanse, er når en person 
motsetter seg nødvendig helsehjelp. Hvis 
personen ikke har samtykkekompetanse, kan 
helsehjelpen på bestemte vilkår gjennomføres 
mot personens vilje. Dette følger av pasient- og 
brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Et annet navn på samtykkekompetanse er 
beslutningskompetanse. Begrepet beslutnings-
kompetanse synliggjør på en bedre måte at det 
for eksempel også handler om kompetanse til å 
motsette seg et tiltak. Nedenfor benyttes derfor 
begrepet beslutningskompetanse.

Foto: Martin Lundsvoll
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Måten vi møter og blir møtt på av andre men-
nesker er avgjørende for hvordan samspillet – 
samværet  – utvikler seg. 

Enveis- og toveiskommunikasjon
Kommunikasjon kan være både enveis og toveis. 
Dersom kommunikasjonen, budskapet, bare går 
den ene veien, fra sender til mottaker, kaller vi 
det enveiskommunikasjon. Eksempler på 
enveiskommunikasjon er konkrete beskjeder og 
informasjon. Dersom mottakeren kan stille 
spørsmål eller på andre måter kommunisere 
tilbake, kaller vi det toveiskommunikasjon.  

I en toveiskommunikasjon går det budskap 
begge veier, det vi kaller en dialog. I dagligtalen 
oppfatter vi dialog som en samtale mellom to 
eller flere parter. En dialog innebærer en veks-
ling mellom å formidle selv, lytte til den andres 
budskap, og å gi respons.

I en dialog blir innholdet til underveis. For å 
tolke og forstå bruker begge parter det som sies, 

Kommunikasjon 
Å bli sett og bekreftet er et grunnleggende 
behov og nødvendig for at vi skal oppleve at 
livet er godt. Vi trenger alle å oppleve at vi blir 
bekreftet og akseptert av våre omgivelser. Dette 
er sentralt gjennom hele oppveksten vår , men 
nødvendig for oss gjennom hele livet. Slik 
bekreftelse får vi i samspill med andre mennes-
ker, først fra de aller nærmeste, seinere utvides 
kretsen av personer vi opplever det er viktig å bli 
sett og bekreftet av. 

Bekreftelse får vi gjennom å kommunisere med 
andre mennesker. Kommunikasjon er selve 
grunnlaget for vår eksistens både som enkelt-
mennesker og som en del av et fellesskap i et 
samfunn. Vi har alle en form for språk som vi 
bruker når vi samhandler med andre. Vi bruker 
språket for å uttrykke tanker og følelser og 
beskrive verden rundt oss. 

Måten vi kommuniserer på, varierer. Det er for 
eksempel stor forskjell på hvordan et spedbarn, 
en hørselshemmet og en politiker kommuniserer. 

Forutsetninger for gode tjenester
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Personer med utviklingshemming har ofte 
utfordringer med å tolke andres kroppsspråk. 
Ikke-verbale uttrykk kan både overses, overtol-
kes og feiltolkes.

På hvilke måter kan du tilpasse valg av  
ord og uttrykk og tonefall til den enkelte 
tjenestemottaker?

Tenk over hva du formidler med ansikts-
uttrykk og kroppen din.

Dobbeltkommunikasjon
Det er dobbeltkommunikasjon når du sier en 
ting med ord og noe annet med kroppsspråket. 
Dette kan skape usikkerhet hos mottakeren og 
er spesielt vanskelig for mange personer med 
utviklingshemming. Ironi, ordtak, ordspill og 
spøk kan også være vanskelig å forstå. 

Du skal følge opp Bård på arbeidsplassens hans. 
Det er sommer, 24 grader, solen skinner, og du 
tenker at det ville vært fint for Bård å gå en tur 
ut. For å tøyse litt og skape en god stemning sier 
du: «Nei, Bård, nå finner vi frem skiene og går 
oss en skitur.» Du ser at Bård stopper opp, 
tenker lenge og sier: «NEI!» Bård forstår ikke at 
du spøker – han blir usikker, og da avslår han 
tilbudet om å gå tur.   

  

Når har du opplevd dobbeltkommunikasjon? 

Hvordan kan du unngå å dobbelt-
kommunisere?

den sosiale sammenhengen, sine individuelle og 
felles erfaringer og sin kunnskap og forhistorie. 
Hva som blir til av mening, utvikler og endrer 
seg underveis i dialogen.

Kari sier en dag: «Bente er snill!» Tjenesteyteren 
som er på jobb, sier: «Du tenker på Bente nå». 
Kari smiler bekreftende: « Ja!» Tjenesteyteren 
spør da: «Savner du Bente?» Kari nikker ig jen, 
og tjenesteyteren sier: «Har du lyst til å besøke 
Bente en dag?»

Verbal kommunikasjon
Verbal kommunikasjon er kommunikasjon med 
ord, muntlig eller skriftlig. Hvilke ord du velger 
når du snakker og skriver, har stor betydning for 
hvordan andre oppfatter budskapet. Ord du 
synes er nøytrale og ufarlige, kan virke støtende 
eller sårende på andre med en annen bakgrunn 
enn deg. Andre er kanskje ikke vant til å bruke 
samme uttrykk eller sjargong, eller de forstår 
ikke dialekten din så lett. Ta hensyn til at 
mennesker er forskjellige og har ulik bakgrunn. 
Det er krever ulik tilnærming å snakke med en 
personer med utviklingshemming, med pårø-
rende eller med kolleger.

Ikke-verbal kommunikasjon
Ikke-verbal (non-verbal) kommunikasjon er den 
kommunikasjonen som skjer uten bruk av ord, 
eller som kommer i tillegg til ordene. Når 
mennesker kommuniserer med hverandre, spiller 
den ikke-verbale (non-verbale) delen av kom-
munikasjonen en avgjørende rolle. 

Ikke-verbale tegn og signaler kan deles inn i 
ulike grupper:
1  Ansiktsuttrykk
2  Blikk, øyekontakt
3  Kropp og kroppsholdning
4  Stemme: klang, styrke og intensitet
5  Berøring
6  Stillhet og ikke-ord
7  Tempo
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Bruk tid og kommuniser tydelig. God kommu-
nikasjon skaper du ved å være rolig, ha god 
blikkontakt, være lyttende og prøve å forstå 
budskapet. Selv om personer med utviklings-
hemming ofte har forståelses- og kommunikas-
jonsvansker, skal du ikke snakke over hodet på 
dem, men snakke med dem.

Personer med nedsatt forståelse og nedsatte 
kommunikasjonsmuligheter kan ha vansker med 
å formidle både smerter, følelser, interesser og 
egne ønsker. Problemer med å snakke eller med 
å oppfatte det som blir sagt, kan føre til at 
tjenestemottakeren blir satt utenfor sosiale 
sammenhenger. 

Kari har begynt å høre dårlig. Høreapparatet er 
til god hjelp, men når mange snakker i munnen 
på hverandre, oppfatter hun ikke hva som sies, 
og hun har flere ganger svart feil. På sommeren 
samles de som bor i bofellesskapet, til kaffe i 
lysthuset dersom det er dårlig vær. Kari sliter 
med å oppfatte hva som blir sagt. Naboene har 
flere ganger ledd av henne og sagt at Kari må 
svare på det de spør om. 

Tilleggsvansker
Mange har tilleggsvansker som nedsatt syn og/
eller hørsel. Andre kan ha problemer i form av 
ufrivillige bevegelser eller forsinket reaksjonstid 
når det gjelder bevegelse av muskler og ledd. 
Personer med slike sammensatte problemer får 
ofte vanskeligheter med å uttrykke seg og 
bruker gjerne lang tid. 

Et eksempel på dette er Salima. Hun har på 
grunn av CP nedsatt syn og problemer med å 
snakke. Utviklingshemmingen medfører et 
langsommere mentalt tempo. Salima skal både 
forstå hva som blir sagt, og deretter finne ord for 
å gi tilbakemelding. Spasmer gjør også at hun 
fort blir sliten og får redusert utholdenhet.

Individuell tilpasning
Kjennskap til kommunikasjonsferdighetene hos 
tjenestemottakeren er nødvendig. Du må også 
skaffe deg kunnskap om hvordan du best 
kommuniserer slik at han eller hun forstår deg. 
Det er særlig viktig at du kjenner til eventuelle 
syn- og hørselsproblemer. 

Syns-
vansker   

s. 57

Hørsels-
vansker   

s. 56
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Salima bruker rolltalk som et kommunikasjons
hjelpemiddel. Rolltalken er en datamaskin 
montert på Salimas rullestol. Salima betjener 
rolltalken med en bryter på høyre side av stolen. 
Hun skriver ved hjelp av PCSsymboler som er 
lært inn siden barnehagen. Det hun skriver, blir 
lest opp ved hjelp av syntetisk tale. Hun bruker 
lang tid på å skrive og rekker kun å skrive korte 
sekvenser av det hun egentlig vil og kan 
formidle. På skolen er ofte klassekameratene gått 
når Salima skal svare på det de spør om. Nå 
jobber Salima og læreren hennes med å legge inn 
korte setninger og bruke hurtigtaster. Da trenger 
hun ikke å skrive alle ordene for å gi en beskjed 
eller tilbakemelding.

PCS betyr Picture Communication Systems, 
som betyr bildekommunikasjonssystem. 

Noen råd som ofte er aktuelle i kommunikasjon 
med personer med utviklingshemming: 
• Snakk klart, tydelig og ikke for fort. 
• Bruk korte og enkle setninger.
• Snakk så konkret som mulig og om en  

ting av gangen. 
• Unngå fremmedord og forkortelser.
• Unngå bakgrunnsstøy, det er nok å 

 konsentrere seg om samtalen.
• Spør om en ting om gangen.
• Gi god tid til å svare. Mange kan bruke lang 

tid på å oppfatte hva du spurte om, og til 
tenke ut hva de skal svare.

• Det er nyttig å ha bilder eller ting å vise 
frem. 

• Bekreft ved å gjenta det det som han eller 
hun har sagt.

Nå vil ikke Kari drikke kaffe sammen med 
naboene sine mer. Hun sitter alene i stua si og 
drikker kaffe. Til primærkontakten sin forteller 
Kari at hun ikke liker naboene sine lenger. De 
ler av henne. Primærkontakten vet at Kari 
hører dårlig, og klarer g jennom samtalen å 
finne ut hva Kari er lei seg for. Kari får drikke 
kaffe sammen med en annen dame som også 
helst vil sitte i stua.

Manglende evne til å oppfatte og forstå det som 
blir sagt, kan vise seg ved at personen endrer 
atferd. Mange uttrykker seg gjennom mimikk, 
kroppsspråk og ved å trekke seg ut av situasjoner 
som er krevende for dem. For å forstå hva det er 
personen uttrykker med slik atferd, kreves det 
oppmerksomhet fra tjenesteyterne. 

Kristian er glad i å høre på musikk. Blir det 
mye lyd på dagsenteret når Kristian skal høre på 
musikk, rynker han panna og snur på hodet. De 
som kjenner ham, vet at dette er et uttrykk for 
at han mistrives. Han flyttes da til et roligere 
sted for å høre videre på musikken.

Atferd som tristhet, passivitet, selvskading, 
aggresjon og ødeleggelser kan være uttrykk både 
for at personen ikke føler seg forstått, eller for 
manglende evne til selv å forstå det som foregår. 
Opplevelse av å bli forstått og selv forstå 
 omgivelsene sine, er helt grunnleggende for 
menneskers opplevelse av god livskvalitet og 
verdighet.

Alternativ og supplerende  
kommunikasjon – ASK
Barn, unge og voksne som helt eller delvis 
mangler et funksjonelt talespråk, vil ha behov 
for alternative og/eller supplerende kommunika-
sjonsformer (ASK) for å gjøre seg forstått. 
Alternativ og supplerende kommunikasjon kan 
sies å være alt som hjelper en person til å 
kommunisere mer effektivt, når vanlige måter å 
kommunisere på ikke strekker til. Dette kan for 
eksempel være tegn til tale, pekebok, pikto-
grammer og ulike former for tekniske hjelpe-
midler.
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«Hvis jeg sier ja til en annen persons språk,
har jeg sagt ja til personen.
Hvis jeg sier nei til et språk, har jeg sagt nei til 
personen,
fordi språket er en del av oss selv.»

   (Terje Basilier)

Kommunikasjon skal være tilpasset mottakeren, 
og du må sjekke ut om det du formidler, blir 
forstått. Det er du som må tilpasse deg kommu-
nikasjonsformen til tjenestemottakeren – ikke 
omvendt. 
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at du er negativ til eller ikke liker en kollega, en 
tjenestemottaker eller pårørende, er det lurt å 
spørre deg selv om du har nok kunnskap om 
vedkommende, og om du har gjort nok for å 
prøve å forstå personen. 

Å være profesjonell
Du yter tjenester til personer med utviklings-
hemming, men har ingen formell utdanning for 
jobben. Likevel forventes det av deg at du er 
profesjonell. Det innebærer blant annet at du 
• er bevisst hvilket ansvar du har
• forholder deg til regler, rutiner og vedtak
• er ærlig, punktlig og pliktoppfyllende
• handler forsvarlig ut fra kompetansen du 

har, og ber om opplæring til oppgaver du 
opplever at du ikke mestrer

• tar ansvar for å skape god kommunikasjon 
med tjenestemottaker, pårørende og kolle-
gaer

• skiller mellom rollen som privatperson og 
rollen som yrkesutøver

Privat – profesjonell – personlig
Hva er forskjellen på det å være privat, profe-
sjonell og personlig?

Privat er slik du er i fritiden, sammen med 
familie og venner. Da har du like mye krav på 
oppmerksomhet og å bli tatt hensyn til som de 
andre. Dere har likt ansvar for at kommunika-
sjonen skal være god. Du kan snakke om dine 
problemer, be om hjelp og vise spontane reak-
sjoner og følelser i langt større grad enn i en 
jobbsituasjon.

Som tjenesteyter skal du være profesjonell. Du er 
der for tjenestemottakeren og skal ha fokus på 
hans eller hennes behov. Du har et større ansvar 
for at kommunikasjonen skal være god. Hva du 
eller dere gjør, skal styres ut fra ønsker og behov 
personen med utviklingshemming har. Din 
situasjon, dine problemer og hvordan du har det, 
betyr i utgangspunktet mindre når du er på jobb. 

Dine personlige egenskaper gjør deg til den du 
er. Du er kanskje humoristisk, musikalsk, 

Holdninger
Holdningene dine påvirker hvordan du oppfører 
deg sammen med andre. 

Holdninger forklares ofte som en relativt varig 
oppfatning av eller innstilling til en sak eller 
person. Holdninger kan være et resultat av 
opplevelser eller kunnskap, og holdningene 
påvirkes av erfaringer. Holdninger er lært og kan 
endres gjennom både ny kunnskap og gjennom 
erfaringer og møter med enkeltpersoner.

Vi har både bevisste og ubevisste holdninger. 
Ubevisste holdninger er vi ikke klar over at vi 
har. Likevel påvirker de atferden vår.  

Dine holdninger til personer med utviklings-
hemming generelt og hver enkelt du skal bistå 
spesielt, vil prege måten du er på når du er 
sammen med vedkommende, og måten du gir 
tjenester til personen på.

Empati
Empati betyr innlevelse. Å være empatisk betyr 
at en har vilje og evne til å sette seg inn i et 
annet menneskes opplevelse og reaksjoner. Det 
er viktig å skille mellom sine egne og den andres 
tanker og følelser. Den du yter tjenester til, må 
oppleve deg som empatisk og at du forsøker å 
forstå og sette deg inn i hvordan han eller hun 
har det. 

Kari kommer gråtende ut fra fellesarealet. En 
av naboene hennes har slått av TVen da 
favorittbandet DDE spilte i et program. En 
ansatt kommer henne i møte og sier: – Jeg ser at 
du er lei deg. Hva har skjedd? Kari forteller at 
noen slo av TVen, og at hun ville se på TV. 
Den ansatte bekrefter følelsen hennes og sier:  
– Jeg skjønner du ble lei deg da. Du liker jo så 
godt DDE. Nå skal jeg bli med deg inn i 
leiligheten din, så hjelper jeg deg med å sette  
på en CD med DDE. 

Fordommer
En fordom er en negativ holdning til en person 
eller en sak uten at vi har nok kunnskap om den 
eller det holdningen gjelder. Dersom du merker 
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Etikk
Etikk er læren om hva som er riktig og galt, og 
er nært knyttet til verdier og normer. Normer 
sier noe om hva vi bør eller ikke bør gjøre, for 
eksempel at vi ikke skal stjele. 

Det er både formelle og uformelle normer. 
Formelle normer er vedtatt og nedskrevet, som 
for eksempel helselovene. At vi hilser både på 
tjenestemottakere og kollegaer når vi kommer 
på jobb, er en uformell norm.  

Verdier som er viktige i tjenesteyting til personer 
med utviklingshemming, er respekt, omsorg, 
fagkunnskap og kvalitet. Respekt for enkelt-
mennesket og den enkeltes autonomi (at et 
menneske bestemmer over seg selv) er viktig. 
Du vil møte en rekke etiske utfordringer og 
dilemmaer hvor du opplever det vanskelig å 
finne ut hva som er rett og galt. Et etisk 
 dilemma er en situasjon der det finnes gode 
innvendinger mot alle de forskjellige valg-
mulighetene. 

Når du yter tjenester til personer med utvik-
lingshemming, er det ikke alltid lett å vite hva 
som er mest riktig å gjøre i en bestemt situasjon. 
Om det er mulig, bør du rådføre deg med en 
som kjenner personen bedre, og som har mer 
kunnskap enn deg. 

Bård er lei seg en dag og vil gjerne snakke med 
deg. Men du vet at en samtale med Bård vil 
«stjele» av tiden du skulle bruke på å hjelpe en 
annen arbeidstaker på bedriften. Hva gjør du?

Etikk er et satsingsområde i kommunehelse-
tjenesten. Mange kommuner jobber systematisk 
med etiske problemstillinger og etisk refleksjon. 
Dette kan du lese mer om på Kommunenes 
sentralforbunds hjemmeside: www.ks.no.

Hvilke verdier er viktige for deg?

utadvendt eller sjenert. Personligheten kommer 
frem både privat og på jobb, og du kan bruke de 
personlige egenskapene til å skape gode situa-
sjoner i samværet med tjenestemottakeren. 

Jonas er miljøarbeider i et bofellesskap. Han er 
stille og litt sjenert av natur og synes ikke alltid 
det er så lett å holde samtaler i gang. Men Kari 
liker godt å få hjelp av ham. Hun liker roen han 
skaper. Dessuten spiller han gitar, og Kari liker 
å nynne med. 

Hvordan kan andre merke hvilke holdninger 
du har?

Hva medfører det å ikke være privat når du 
er tjenesteyter? 

Hvordan kan du bruke dine personlige 
egenskaper når du yter tjenester til personer 
med utviklingshemming?
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Privatliv og mulighet for  
seksualliv 
Privatliv og seksualitet er en viktig rettighet for 
alle mennesker, og et grunnleggende behov. 
Prosessen som gjør at mennesker blir i stand til 
å leve ut sin egen seksualitet i tråd med egne 
behov uten at det kommer i konflikt med omgiv-
elsene og samfunnet, kalles «seksuell oppdra-
gelse». Seksuell oppdragelse starter når barnet 
går i barnehage og varer i prinsippet livet ut.  De 
fleste er i stand til å tilegne seg dette på egen 
hånd, men noen trenger veiledning. Personer 
med utviklingshemming har redusert forståelse 
og deltar i mindre grad på arenaer der en 
vanligvis får kunnskap om og erfaringer med 
seksualitet. Normer og regler rundt seksualitet 
og seksuell samhandling er heller ikke alltid så 
konkrete; det er mange «usagte regler» som kan 
være vanskelige for personer med utviklings-
hemming å forstå. På grunn av dette kan seksu-
alitet bli en del av livet som skaper utfordringer 
for barn, unge og voksne med utviklingshem-
ming. De har derfor behov for å få konkret og 
tilpasset veiledning og opplæring om kropp, 
seksualitet og prevensjon. Dette må gis av 
personell som har særlig kompetanse om dette.

I den daglige tjenesteytelsen må det være 
anerkjennelse og aksept også for denne delen av 
livet til personer med utviklingshemming. Det 
må legges til rette for et miljø der det er trygt å 
ta opp tanker og spørsmål knyttet til seksualitet. 
Ofte er det best at det er en ansatt som personen 
med utviklingshemming har tillit til, som 
snakker med personen om temaet. Det må også 
legges til rette for at tjenestemottakeren har 
mulighet til å være alene i bestemte situasjoner. 
Som tjenesteyter skal du for eksempel ikke gå 
inn i tjenestemottakerens leilighet, baderom eller 
soverommet uten først å gi deg til kjenne, og du 
må vente til du får beskjed om at det er greit at 
du kommer inn. 

Noen trenger veiledning slik at de unngår atferd 
som kan være sosialt stigmatiserende, for eksem-
pel å onanere når de er et sted der andre opphol-
der seg, eller atferd som kan være krenkende for 
andre. I slike tilfeller er det også behov for 
konkret veiledning i hvordan de kan leve ut sin 
seksualitet på en bedre måte. Skal det gis slik 
veiledning knyttet til den enkeltes seksualitet, er 
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Bård liker å lage middag selv. Men han er sliten 
etter en dag på jobben og bruker mye krefter på å 
lage middag. Derfor har de ansatte foreslått at 
Bård kjøper inn ferdigmiddag til å varme i 
mikrobølgeovnen de dagene han skal på trening 
eller i klubben på ettermiddagen. 
Kristian har alltid hviletid med rolig musikk 
etter fysioterapitimer. Det er også lagt til rette for 
en kort hviletid før økter med sansestimu lering 
på dagsenteret.
Salima spiser vanligvis selv. Hun bruker lang 
tid på grunn av CP. Men foreldrene hennes og 
tjenesteyterne i avlastningsboligen hjelper henne 
med frokosten. Dersom Salima skal spise selv, må 
hun stå opp en halv time tidligere, og hun blir 
veldig sliten på skolen. 
Kari begynner å bli eldre. Hun har Downs 
syndrom og har derfor en tidligere aldring enn 
andre. Hun mestrer ikke så mye som tidligere. 
Hun blir fort sliten og orker ikke lenger å være 
med og dekke bordet. Hun henter nå i stedet 
kaffekanna etter måltidet og har glede av den 
jobben. 
Kari kledde tidligere på seg selv når tjeneste
yterne la klærne i riktig rekkefølge på senga 
hennes. Nå må hun få ett og ett plagg for at hun 
skal klare å kle på seg i riktig rekkefølge. 

I tilrettelegging av tjenester til personer med 
utviklingshemming er det viktige prinsipper:
• God tid
• Korte beskjeder
• Si fra om en ting om gangen
• God struktur og forutsigbarhet – det vil si 

gode oversiktlige planer for dagen, uka eller 
en skoletime

• Ryddige omgivelser
• Endringer dersom tidligere måter å gjennom-

føre aktiviteter på er for enkelt eller for 
krevende

Hva er miljøarbeid?

det viktig at dette gjøres av personell med god 
kompetanse på området, fortrinnsvis av perso-
nell fra habiliteringstjenesten.

Miljøarbeid 
Miljøarbeid er målrettet faglig arbeid for at 
tjenestemottakere skal oppleve god livskvalitet. 
Det innebærer å legge til rette for at hver enkelt 
kan oppleve trygghet, læring, utvikling og 
mestring ut fra egne premisser. For noen kan  
det handle om tilrettelegging for å opprettholde 
ferdigheter. Miljøarbeid kan også innebære at  
en overtar og utfører oppgaver for tjeneste-
mottakeren. 

Begrepene miljøarbeid og miljøterapi brukes 
mye om hverandre. Felles er at det dreier seg om 
faglig og profesjonelt arbeid som utføres på 
grunnlag av mål, vedtak, lover og regler. 

Miljøarbeid er en systematisk måte å jobbe på 
som innebærer: 

1. Kartlegging
2. Analyse og vurdering 
3. Målvalg
4. Planlegging 
5. Gjennomføring 
6. Evaluering

Dette er et arbeid som pågår gjennom hele 
livsløpet til hver enkelt tjenestemottaker.

Aktuelle mål for miljøarbeidet er ofte knyttet til 
det som kalles ADL-ferdigheter.  ADL-trening 
er trening for å mestre aktivitetene i dagliglivet.  
ADL-ferdigheter kan være ferdigheter som å 
vaske seg, kle på seg, handle, lage mat, spise, ta 
bussen eller utføre oppgaver på jobben. Det 
handler også om sosiale ferdigheter – ferdighe-
ter som brukes i omgang med andre, som å få 
eller gå på besøk. 

Det er krevende å måtte prestere opp mot sitt 
beste hele tiden. Mange personer med utvi-
klingshemming bruker mye tid og krefter på 
både tankevirksomhet og rutinemessige prak-
tiske oppgaver. 
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 Kristian trenger hjelp til alt, og planen 
beskriver detaljert fremgangsmåte og utstyr som 
brukes.

Noen har varierende behov for oppfølging. Det 
er ofte knyttet til fysisk og psykisk helse. En 
person vil for eksempel trenge mer bistand når 
han eller hun er deprimert, enn det som trengs 
når personen er i god psykisk form. I slike til feller 
er det ofte utarbeidet forskjellige aktivitetsplaner 
ut fra tilstanden til en person fra dag til dag 
(faseplaner). Kjennetegn på endrede behov for 
oppfølging vil være beskrevet i planene.

Observasjon, rapportering og  
dokumentasjon
Mange personer med utviklingshemming har 
vansker med å sette ord på ønsker og behov, og 
det tar som regel tid å bli kjent med hver enkelt. 
En utfordring du daglig vil møte, er å forstå hva 
tjenestemottakeren trenger hjelp til, og hva han 
eller hun ønsker. Før du skal yte tjenestene må 
du derfor få opplæring av en som kjenner 
personen godt. Du må også sette deg inn i 
tjenestebeskrivelser, dagsplaner og tilgjengelig 
informasjon tjenestemottakeren, og hver dag 
oppdatere deg på eventuelle endringer i disse.

Å observere er å iaktta eller å legge merke til det 
som skjer, på en særlig oppmerksom måte. Å bli 
dyktig til å observere krever trening. Det er 
viktig at du ser etter endringer, men for å kunne 
registrere endring eller uvanlig adferd må du 
først kjenne til hva som er vanlig for personen. 

Oversikt og aktiviteter
Mange personer med utviklingshemming strever 
med å få oversikt over tid og over planlagte 
aktiviteter. Det er vanlig å ha en dagsplan, 
ukeplan eller en aktivitetsplan. Noen ønsker eller 
trenger oversikt over hvem av tjenesteyterne som 
kommer på jobb. Planene må være tilpasset og 
tilgjengelige for den det gjelder. 

Bård har ukeplan med oversikt over ulike faste 
aktiviteter. Spesielle avtaler skrives på under
veis. Bård leser planen sin selv. 
Kristian har en dagsplan i form av en kasse 
med ulike konkreter. Han forberedes til aktivite
ter ved hjelp av konkreter. For eksempel føres 
hånden hans over en bit av treningsmatta før 
fysioterapi. Før tannpuss føres fingertuppene 
over en tannbørste.

Ofte er det utarbeidet en plan for hvordan 
tjenesteytere skal hjelpe hver enkelt i ADL-
aktiviteter. For eksempel i forbindelse med hjelp 
til dusjing kan en plan beskrive det slik:

 For Bård er det nok med den påminningen at 
dusjing står på dagsplanen hans. 
 Kari trenger at du er til stede i rommet og gir 
instrukser, og at du samtidig gjør de samme 
bevegelsene. Det vil si at du «later som om» du 
vasker og tørker deg. 
 Salima kan ikke dusje selv, men må ha hjelp 
til alt bortsett fra å vaske ansiktet sitt. Planen 
beskriver hvordan hun ønsker at du hjelper 
henne. Det vil si hva slags såpe, i hvilket tempo 
du skal vaske henne, hvor lenge hun liker å 
dusje, og så videre. 
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Rapportering kan være både muntlig og skrift-
lig. Det er viktig at du både får opplæring i og 
selv setter deg inn i, tjenestestedets rutiner og 
system for rapportering. Ofte bruker en muntlig 
rapport ved vaktskifter (overlapping), i møter og 
i situasjoner der en umiddelbart vil rapportere 
om noe som angår tjenestemottakeren. De 
muntlige opplysningene skal dokumenteres 
skriftlig. Det finnes mange ulike systemer for 
den skriftlige rapporteringen. Det vanligste er å 
bruke spesielle dataprogrammer der du logger 
deg på med en egen brukeridentitet.  Når du 
rapporterer skriftlig, sørger du for at relevante 
observasjoner og opplysninger som angår 
tjenestemottakeren blir tatt med i det videre 
arbeidet med personen. Rapporten skal være 
kortfattet, objektiv og respektfull.

Hvilken betydning har observasjon for 
rapporteringen?

Primærkontakt
Det er vanlig at personer med utviklingshem-
ming som får tjenester, har en primærkontakt. 
Hensikten med primærkontakt er at den som 
mottar tjenester og de pårørende, skal et nær-
mere forhold til en person. Primærkontakten 
skal bidra til en hverdag som er preget av 
kontinuitet og forutsigbarhet for tjeneste-
mottakeren. 

Primærkontakten har et tett samarbeid med 
tjenestemottakeren, de pårørende og vergen. 
Primærkontakten skal sørge for at personen med 
utviklingshemming får nødvendige helsetjenester 
hos for eksempel tannlege, lege og fysioterapeut. 
Ofte kan oppgaver med innkjøp av klær og utstyr, 
aktiviteter og ferier være primærkontaktens 
ansvar. Å ta initiativ til å anskaffe og holde 
hjelpemidler ved like er også vanlige oppgaver. 
Primærkontakten samarbeider med leder, 
tjenestemottakerens koordinator og kontakt-
personer i andre virksomheter som dagtilbud  
og skole. 

Hva som er vanlig utseende, atferd og reaksjons-
mønster hos tjenestemottakeren, og hvordan 
han eller hun uttrykker for eksempel glede, 
misnøye eller ubehag, er viktig informasjon. Slik 
informasjon er nødvendig for å kunne observere 
eventuelle endringer hos personen, for eksempel 
fysiske endringer som sår, utslett, smerte, feber 
eller annet ubehag, og psykiske endringer som 
for eksempel sinne, tristhet og uvilje. Når vi skal 
observerer, må vi bruker sansene våre. Å obser-
vere er å se, høre, lukte og kjenne. Du må bruke 
alle muligheter til å observere tjenestemottake-
ren for å få god informasjon om hvordan han 
eller hun har det.

Det er viktig at du klarer å skille mellom det du 
tror du ser, og det du faktisk ser. Det er lett å tro 
at andre tenker, føler og reagerer slik som deg. 
Det er også lett å tenke at personer med utvi-
klingshemming har samme kapasitet til å mestre 
oppgaver som du har. Da er det viktig å være 
bevisst på at mange aktiviteter er mer krevende 
for personer med utviklingshemming.

Det du observerer, er grunnlaget for å vurdere 
hvordan den enkelte har det. Det er også 
grunnlaget for å sette i verk og evaluere tiltak og 
tjenester. Det er derfor viktig at du gir beskjed 
til de andre ansatte og lederen om det du 
observerer, det vil si at du rapporterer.

En ansatt på fritidsklubben der Bård går hver 
onsdag, la merke til at han ikke ville danse med 
damene slik som før. Han satte seg derfor ned 
ved siden av Bård og spurte hvorfor han ikke 
ville danse. Bård svarte at han ikke orket – han 
var sliten. Bård fortalte at det er mye å gjøre på 
jobben og etterpå dra hjem og jobbe med mid
dag.
Lederen av klubben tok kontakt med Bårds 
primærkontakt og fortalte hva han hadde 
observert og hva Bård hadde fortalt. Primær
kontakten snakket med Bård, og de ble enige om 
at på onsdager spiser Bård ferdigmiddag. Dette 
skrev primærkontakten i journalsystemet, og 
Bårds dagsplan på onsdager ble endret. Lederen 
av klubben observerte at Bård var mer aktiv på 
dansegulvet – og rapporterte det tilbake til 
primærkontakten.

Koordinator   
s. 45
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Han dokumenterer endringer i tiltak og opp
daterer beskrivelser av situasjoner som stell og 
måltider, dagsplaner og ukeplaner. 
Erik må i samarbeid med lederen, koordinatoren 
og foreldrene til Kristian melde behov for 
endrede tiltak til vedtaksenheten i kommunen. 

I andre virksomheter som skole, barnehage, 
voksenopplæring, dagsenter og bedrifter er det 
også en kontaktperson for hver enkelt. Kontakt-
personene vil ha ulike betegnelser og oppgaver. I 
skolesammenheng heter det kontaktlærer. Målet 
er at personen med utviklingshemming, sam-
arbeidspartene og pårørende skal kunne forholde 
seg til en person som har et spesielt ansvar for 
oppfølging. 

Gode tjenester 
Et godt miljøarbeid er avhengig av gode rela-
sjoner. Miljøet skal være tilrettelagt for selv-
bestemmelse, mestring og godt samarbeid 
mellom tjenestemottakere og deg som yter 
tjenester.

Kristian har en primærkontakt, Erik. Erik har 
blitt enig med Kristians foreldre om hvordan de 
skal fordele oppgaver og ansvar mellom seg. 
Siden Kristian har en dyp utviklingshemming, 
er det ikke aktuelt at han deltar på samarbeids
møter eller har eget ansvar. 
Kristians far er verge og har ansvar for økono
mien til Kristian. En sum «lommepenger» 
overføres til en egen konto, og Kristian har et 
bankkort de ansatte kan bruke. Det føres 
regnskap for kontoen. Kristians mor kjøper inn 
klær og utstyr til leiligheten. Erik gir beskjed 
når Kristian trenger noe nytt. 
Erik følger opp avtaler og sørger for at Kristian 
kommer til lege, tannlege og fysioterapeut. Erik 
informerer foreldrene om Kristians helsesitua
sjon. Han har også kontakt med Kristians 
kontaktperson på dagsenteret. Erik deltar 
sammen med Kristians foreldre på møter 
Kristians koordinator innkaller til. På de 
møtene deltar også lederen i bofellesskapet. 
Erik har et spesielt ansvar på fagmøter der 
ansatte drøfter problemstillinger, planlegger 
g jennomføring og evaluerer tiltak for Kristian. 
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Individuell plan
Alle som har behov for langvarige og koordi-
nerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få 
utarbeidet en individuell plan. Formålet med en 
slik plan er å bidra til at tjenestemottakeren får 
et helhetlig, koordinert og tilpasset tjenestetil-
bud. Planen er et verktøy for samarbeid mellom 
tjenestemottakeren og ulike tjenesteytere. 

Den individuelle planen skal inneholde en 
over sikt over mål, ressurser og behov for tjenester, 
og tjenestemottakeren har rett til å delta i 
utarbeidelsen av planen. Pårørende/vergen skal 
trekkes inn i arbeidet i den utstrekning tjeneste-
mottakeren og pårørende ønsker det. Dersom en 
tjenestemottaker ikke har samtykkekompetanse, 
har pårørende og/eller vergen rett til å medvirke.

Det er en viktig del av jobben din å formidle ro 
og holde deg til kjente rutiner og avtaler. 

Det at personen med utviklingshemming ikke 
kjenner deg, og at du ikke kjenner ham eller 
henne, er en utfordring for deg. Men det er aller 
mest en utfordring for personen med utviklings-
hemming. 

Det er derfor viktig at du får god opplæring.  
Det er viktig at du på opplæringsvakter er 
sammen med en som kjenner vedkommende 
godt. Du må få kunnskap om kommunikasjons-
form, funksjonsnivå, helsemessige utfordringer, 
dagsplaner og rutiner.

Hvorfor er det så viktig at du kjenner 
personene godt? 

Hva kan skje om du ikke får nok 
 informasjon?

Habilitering, individuell plan  
og koordinator
Habilitering betyr å trene opp funksjoner som en 
ikke har hatt tidligere, mens rehabilitering betyr 
at en trener opp funksjoner en tidligere hadde, 
for eksempel etter sykdom eller ulykker.  

Noen kommuner benytter begrepet habilitering 
i navnet på den enheten eller funksjonen som 
tilbyr sosial-, helse- og omsorgstjenester til barn, 
unge og voksne med funksjonsnedsettelser. 

Sykehusene (spesialisthelsetjenesten) benytter 
også berepet habilitering for å beskrive sine 
tjenester: «habiliteringstjenesten».

Habiliteringstiltak tar utgangspunkt i personens 
behov og livssituasjon. Flere sektorer, etater, fag 
og yrkesgrupper både fra kommunen og spesia-
listhelsetjenesten kan være involvert i tiltak for å 
trene opp funksjoner. For å sikre samarbeid, 
forutsigbarhet og oversikt settes habiliterings-
tiltakene ofte opp i en individuell plan.   
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Salimas koordinator sender i samarbeid med 
fastlegen en henvisning til habiliteringstjenesten 
på sykehuset. Salima kommer til undersøkelse 
hos spesialistene på sykehuset. De vurderer 
forutsetningene hennes for å lære å forflytte seg, 
om det er medisiner som kan hjelpe, og hvilke 
hjelpemidler hun må prøve ut. De setter så opp 
forskjellige behandlings og treningsprogrammer 
som Salima kan få hjelp til å g jennomføre 
 hjemme, på skolen, på avlastning og sammen 
med fysioterapeuten. 
Koordinatoren i kommunen innkaller Salima, 
foreldrene og alle samarbeidspartnerne til et 
møte i kommunen der spesialistene fra habili
teringstjenesten på sykehuset presenterer resul
tatene av undersøkelsene og utprøvingen. De 
beskriver hvordan Salima det neste året skal 
trene for å lære å forflytte seg, og hvilke hjelpe
midler hun har behov for i denne sammen
hengen. Koordinatoren sørger for at disse 
tiltakene blir en del av Salimas individuelle 
plan, og innkaller til evalueringsmøter. Etter et 
år klarer Salima å forflytte seg selv fra senga til 
rullestolen, men må fremdeles trene på for
flytning fra rullestolen til WC. Tjenesteyterne i 
kommunen følger opp det videre arbeidet med å 
trene på forflytning. De har fått erfaring og 
kunnskap og har ikke lenger behov for bistand 
fra habiliteringstjenesten på sykehuset.  

Koordinator
En koordinator har ansvar for at en individuell 
plan utarbeides og følges opp, og at tjenester 
koordineres. Å koordinere betyr «å få til å virke 
sammen». Det innebærer å se tjenester i sam-
menheng for å oppnå helhet og sammenheng i 
tilbudet til den enkelte.

Salima har spesialpedagogisk oppfølging fire 
timer i uka og en assistent på skolen resten av 
tiden og på SFO. Salima har fysioterapi to 
ganger i uka. Foreldrene og tjenesteyterne i 
kommunen beslutter på et samarbeidsmøte, som 
koordinatoren har innkalt til, at det er viktig 
for Salima å lære å forflytte seg selv fra rulle
stolen til senga og fra rullestolen til WC ved 
hjelp av hjelpemidler. 
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Helse og helseoppfølging
Begrepet helse bruker vi ofte uten at vi tenker så 
mye over hva vi legger i det. God helse medfører 
velvære, gode relasjoner og deltakelse i aktivite-
ter. God helse er en ressurs som gir motstands-
kraft og styrke. 

Helsa vår er avhengig av arv og det miljøet vi 
vokser opp i. Helse henger sammen med 
sykdommer og skader vi er født med, og syk-
dommer og skader vi får gjennom livet. Helse 
henger også sammen med hvordan hver enkelt 
opplever at de har det. Dette gjelder både fysisk 
og psykisk helse. 

Hva betyr god helse for deg?

Å fremme helse og  
forebygge sykdom
Livshistorien vår, måten vi lever på, sammen 
med arvelige egenskaper, påvirker helsa vår både 
fysisk og psykisk. En trygg og forutsigbar opp-
vekst med god balanse mellom utfordringer og 
mestring er et godt utgangspunkt for å mestre 
krevende perioder seinere i livet.  

Gode boforhold, gode venner, jobb og aktiviteter 
en trives med, og tjenesteytere som viser respekt 
og omtanke, er vesentlige faktorer for god fysisk 
og psykisk helse.

Et sunt kosthold og fysisk aktivitet minsker 
risikoen for utvikling av hjerte- og karsykdom-
mer, kreft, overvekt og diabetes type 2. Dessuten 
gir et sunt kosthold og fysisk aktivitet overskudd 
i hverdagen og bedre psykisk helse. 

Andre livsstilsfaktorer som virker inn på helsa, 
er røyking, bruk av rusmidler, stress og søvnva-
ner. Endring av levevaner i en positiv retning 
kan føre til at alvorlig sykdom utsettes eller ikke 
oppstår, eller at en sykdom får et mildere forløp. 

Kosthold 
Tjenesteytere har ofte ansvar knyttet til mat-
tilbud, måltider og ernæringsoppfølging. Deres 
holdning til kosthold, kos og mat som beløn-
ning, kan prege tilbudet til den enkelte. 

Etter at Bård har vært hos tannlege eller lege 
pleier han og primærkontakten hans som 
belønning å gå på kafe og spise Napoleonskake. 
Før siste legebesøk foreslo primærkontakten at 
heller dro på Bowling i stede for å gå på kafe. 
Han snakket med Bård om at det var lurt med 
tanke på at Bård ikke bør spise usunn mat som 
for eksempel kaker. Etter å ha tenkt seg litt om 
så Bård at det var greit med Bowling i stede.

Et sunt kosthold skal dekke behov for nødven-
dige næringsstoffer. Det skal sikre en tilfreds-
stillende regulering av blodsukkeret gjennom 
regelmessige måltider. Det er viktig med en god 
balanse mellom hvor mye energi en får i seg 
gjennom mat og drikke, og hvor mye som 
forbrukes gjennom aktivitet. Følelser kan påvirke 
matlysten på ulike måter. Noen trøstespiser, og 
andre mister matlysten.

Bård er årlig til helsesjekken hos fastlegen. 
Primærkontakten er sammen med han. Ved siste 
helsesjekk fikk Bård beskjed om at han hadde 
gått opp i vekt. Fastlegen spurte ham om hvor 
ofte han trente eller gikk tur. Bård fortalte at 
han likte å danse, men ikke likte å gå tur og 
trene, i alle fall ikke alene. Han fortalte også at 
han gikk tur i pausen sammen med de andre på 
jobben og det var fint.  
Fastlegen spurte om hva slags mat Bård spiste 
– og han fortalte at han likte best pizza, 
potetgull, sjokolade og cola, men at både broren 
hans og primærkontakten ville at han skulle 
handle inn frukt og lettbrus i stede for sjokolade, 
cola og potetgull. De hadde også lagd en sunnere 
pizza sammen, men den var ikke like god som 
frossenpizzaen. 
Bårds primærkontakt fortalte at Bård, Bårds 
bror og han hadde snakket om sunn mat og 
trening, og at Bård nå gikk tur på jobben. 
Dessuten var det bare vafler i kantina på 
fredager nå. Bård hadde ikke gått opp i vekt  
de siste tre månedene. 
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Mat og måltider har også andre viktige dimen-
sjoner i tillegg til å få i seg mat og drikke. Mat 
og måltider representerer tradisjoner og forteller 
noe om hvor vi kommer fra. Dessuten struktu-
rerer måltider dagen vår, og skille på hverdag, 
helg og høytid. Måltider og matlaging gir 
anledning til fellesskap mellom mennesker. 
Mange trives med aktiviteter knyttet til matla-
ging, borddekking og måltider. Dette er en del 
av miljøarbeidet. 

Hjemme hos Bårds foreldre spiste de ofte 
lungemos, det er det beste Bård vet. En gang i 
måneden har Bård broren sin på middag – da 
står det lungemos på menyen. Primærkontakten 
minner Bård på å kjøpe inn lungemos til 
middagsbesøket. Det blir satt opp på ukeplanen.    

Tjenesteytere må være rollemodeller og veilede 
tjenestemottakerne når det gjelder kosthold. 
Ansatte må kjenne til hva den enkelte liker. 
Noen er helt avhengig av at tjenesteytere 
handler inn og lager mat som dekker den 
enkeltes behov for næringsstoffer. 

I bofellesskapet der Kari har leiligheten sin, 
spiser de felles middag på lørdag kveld og på 
søndag ettermiddag. De andre dagene lager 
beboerne, eventuelt med bistand fra tjenesteyt
ere, middag på sitt eget kjøkken. På Karis 
kjøkken er det tjenesteyteren som lager midda
gen, men Kari sitter ved siden av og smaker litt 
underveis. Kari liker å spise middag sammen 
med andre, og inviterer ofte naboen sin.

Det er viktig at personene med utviklings-
hemming er med på å sette opp ukemenyer og 
lage handleliste.  Handleliste må tilpasses, både 
med tanke på matvarene som handles inn og i 
hvilken form handlelista settes opp. Noen kan 
lese, andre bruker bilder av matvaren og setter 
bildene inn i handlelista.

For en del personer med utviklingshemming er 
det vanskelig å få i seg nok næring og væske. 
Spesielt gjelder dette dem som har en moderat 
til alvorlig utviklingshemming. Årsakene til at 
de ikke spiser og drikker tilstrekkelig er ofte 
sammensatte. De kan ha fysiske funksjons-
nedsettelser som gjør det krevende å spise selv, 
og det kan derfor ta veldig lang tid og kreve mye 

Miljøarbeid
s. 40
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Under følger anbefalinger fra Helsedirektoratet 
«Små grep, stor forskjell – råd for et sunnere 
kosthold». Dette er råd som gjelder alle.
• Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, 

frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, o 
begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt 
kjøtt, salt og sukker. 

• Ha en god balanse mellom hvor mye energi 
du får i deg gjennom mat og drikke, og hvor 
mye du forbruker gjennom aktivitet.  

• Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt 
og bær hver dag.  

• Spis grove kornprodukter hver dag.  
• Spis fisk til middag to til tre ganger i uken. 

Bruk også gjerne fisk som pålegg.  
• Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter. 

Begrens mengden bearbeidet kjøtt og rødt 
kjøtt. 

• Velg matoljer, f lytende margarin og myk 
margarin, fremfor hard margarin og smør.  

• Velg matvarer med lite salt, og begrens 
bruken av salt i matlagning og på maten.

• Unngå mat og drikke med mye sukker til 
hverdags.  

• Velg vann som tørstedrikk. 

Hvordan kan du bidra til et kosthold som 
fremmer helse og forebygger sykdom?

   

Fysisk aktivitet 
Begrepet fysisk aktivitet er vanligvis en generell 
betegnelse på det å bevege seg, det å bruke 
kroppen. Fysisk aktivitet kan være dagligdagse 
aktiviteter som å gjøre morgenstellet, gå i 
trapper, gjøre husarbeid, hente posten og gå til 
butikken, og fysisk aktivitet kan være trening og 
mosjon.

Tidligere hadde personer med utviklings-
hemming ofte naturlige aktiviteter som å gå til 
skolen, jobben, dagtilbudet og butikken, men nå 
benytter de fleste bil, buss eller taxi. Personer 
med utviklingshemming er ofte avhengig av at 
tjenesteytere legger til rette for aktivitet.

krefter. Enkelte kan ha problemer med å tygge 
og svelge. Det gjelder for eksempel Kristian. 

Kristian har sonde. Han får tilført næring via 
en slange direkte inn i magesekken (PEG). 
Kristian klarer ikke å spise og drikke nok via 
munnen fordi han strever med å svelge. 
 Kristian har allikevel fire måltider om dagen. 
Han spiser for eksempel yoghurt uten klumper, 
is, gelé og suppe og drikker kaffe og te. Kristian 
smiler når han sitter ved bordet. 

Sondeernæringen kommer som regel ferdig i 
poser og kjøpes på apoteket. Det er mange ulike 
typer, og etter anbefaling fra lege eller ernæ-
ringsfysiolog velges et produkt som passer for 
den enkelte.  Mange er tilsatt fiber for å unngå 
forstoppelse. 

Tjenesteytere må også kjenne til om tjeneste-
mottakeren er allergisk mot matvarer som for 
eksempel nøtter, melk eller skalldyr. Sykdommer 
som cøliaki eller diabetes gir konsekvenser for 
kostholdet. Tjenesteytere må kjenne til den 
enkeltes behov og ønsker, for eksempel knyttet 
til religion. 

Salima tilhører en muslimsk familie og spiser 
ikke svinekjøtt. Når skolen har turer med 
grilling av pølser, spiser Salima kyllingpølser.

Kostholdet må inneholde ulike næringsstoffer 
for at kroppen skal fungere best mulig. Karbo-
hydrater, proteiner og fett gir energi, og vitami-
ner, mineraler og vann er også nødvendige for at 
kroppen skal fungere. Alle har behov for til-
nærmet lik mengde vitaminer, mineraler og 
vann, men ikke alle har samme behov for energi. 
Personer som sitter mye i rullestol eller beveger 
seg lite, har redusert behov for energi. 

Væske får vi fra det vi spiser og drikker. 
 Mennesker kan leve flere uker uten mat, men 
uten væske kan vi ikke klare oss mange dager. 
Væske er en del av stoffskifteprosessen i kroppen 
og er blant annet viktig for opptak av nærings-
stoffer, for regulering av temperatur og fjerning 
av avfallsprodukter gjennom svette, urin og 
 avføring.
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Kari elsker å være ute i regnvær. Hun har en 
sykkel med to seter og en elektrisk hjelpemotor. 
Det krever at du som er Karis tjenesteyter er 
positiv, sykler sammen med Kari og at du har 
med deg klær som kreves for sykkeltur i regn.  
Salima elsker å bade i varmtvannsbasseng.  
Som hennes støttekontakt må du stille opp på 
aktiviteter Salima liker, for eksempel å bade. 
Du må ha med deg badetøy, og etter å ha fått 
opplæring, må du hjelpe Salima i dusjen og i 
bassenget. 

Andre eksempler på aktiviteter er å gå tur. Da 
kan tempoet og andre krav tilpasses til den 
enkelte. Å gå i bratt og ulendt terreng er utfor-
drende for balanse, styrke og kondisjon. Det er 
også en aktivitet det er hyggelig at flere gjør 
sammen. Alle får dessuten frisk luft og en 
 naturopplevelse.

Tjenesteyterne må ta utgangspunkt i den 
enkeltes helsesituasjon, interesser og dagsform. 
Fysiske tilleggsvansker kan gjøre det ekstra 
utfordrende å få gjennomført fysisk aktivitet. 
Det kan være behov for hjelpemidler, og ofte må 
aktiviteten skjer sammen med en tjenesteyter.

Det viktig å finne aktiviteter den enkelte liker 
og mestrer. Fysisk aktivitet skal være artig. 
Personer med utviklingshemming har ulike 
behov og ulike fysiske utfordringer. Noen har 
behov for hjelpemidler slik som flyteelementer i 
bassenget, spesialsykler, ski-gåstativ, myke baller. 
En del hjelpemidler kan lånes fra Hjelpemiddel-
sentralen.  

Bevegelse og fysisk aktivitet er viktig gjennom 
hele livet. Å være i aktivitet og bruke kroppen i 
hverdagen er viktig for helsa. 30 minutter med 
moderat fysisk aktivitet gir god effekt. Det er en 
viktig oppgave for tjenesteytere å motivere 
tjenestemottakerne til å være i bevegelse. Fysisk 
aktivitet er en viktig del av miljøarbeidet.  Å 
oppleve mestring gir bedre selvfølelse og videre 
motivasjon. 

Bård bestemmer seg for å delta på et kurs som 
kommunen arrangerer: «Kom i form med godt 
kosthold og trening». Der treffer han mange av 
kollegaene fra jobben og de lager god, sunn mat 
sammen. Dessuten avtaler de å treffes på 
søndager for å gå tur. De drar også på bowling 
og i svømmehallen. Bård har både kurset han 
går på og aktivitetene han deltar på ukeplanen 
sin. Arbeidslederne på jobben til Bård er  bevisste 
på å oppmuntre til, og å gi ros for, den innsatsen 
Bård og de andre deltakerne på kurset g jør. 

Det er viktig at tjenesteytere som bistår i 
innkjøp tenker på at klær og skotøy både skal 
være fine å se på og være behagelige å ha på. 
Dessuten må den enkelte ha utstyr som for 
eksempel badetøy, regntøy, støvler, ulltøy og 
varmedress. Dette gjelder også deg som tjeneste-
yter. Skal du for eksempel gå på ski sammen 
med Bård, kan du ikke stille i det sammen 
treningstøyet som du bruker når du tar et par 
raske runder i lysløypa. Bård går sakte og dere 
må begge to ha mer tøy på dere. 

Foto: Jørn Grønlund
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Kristian smiler bredt når han kommer inn i 
svømmehallen og kjenner lukten av klor. 
Kristian har fysioterapi i varmtvannsbasseng 
en gang i uken. Da er du som er tjenesteyter og 
fysioterapeuten til Kristian sammen med han. 
Det må være to personer tilstede for at det skal 
være trygt. Fysioterapeuten får tøyd alle ledd og 
gjort øvelser uten at det er ubehagelig for 
Kristian. Og fysioterapeuten og du hjelper 
Kristian til å flyte i vannet. Det er det samme 
treningsprogrammet hver uke, og Kristian kan 
gangen i det. Kristian kommer med mange 
godlyder når han er i bassenget.

En del trives også med å gå på treningssenter. 
Det er det ofte høy musikk, og andre som også 
trener. Bård gikk tidligere på treningssenter, 
men han synes det ble kjedelig etter en stund. 
Det er forskjell fra person til person, noen finner 
en treningsform de trives med over tid, mens 
andre har behov for forandring. 

En treningskontakt er et alternativ til støttekon-
takt, og en kan søke kommunen om å få tildelt 
en treningskontakt. Treningskontakten skal være 
med på og motivere til fysisk aktivitet. Det er 
også ulike idrettsarrangement for personer med 
utviklingshemming, og det er forskjellige 
vinter- og sommeraktivitetsuker. 

Hvordan kan du bidra til fysisk aktivitet for 
en tjenestemottaker?

Tannhelse
Vi snakker, tygger, svelger, synger, hvisker og ler, 
og vi uttrykker følelser og sinnsstemninger med 
munnen. Et godt munnstell morgen og kveld 
forebygger sykdom og dårlig lukt fra munnen. I 
hverdagen er god munnhelse viktig for ernæring, 
velvære og sosialt samvær. 

Tørre, såre og sprukne lepper og munnviker er 
plagsomt. Dette er spesielt personer med Downs 
syndrom utsatt for. En god leppepomade gir 
lindring. Smerter i munnen og omkring munnen 
er svært ubehagelig og kan være årsaken til 
utfordrende atferd. 

Mange er glad i musikk og dans. Å danse eller 
bevege seg til musikk gjør trening mer lyst-
betont. På dagsenteret der Kristian er, er det 
hver dag fysisk aktivitet etter musikk. Alle sitter 
i ring og store ballonger blir sendt fra den ene til 
den andre. Ballongene beveger seg sakte og det 
blir god tid til å «innstille seg på» at ballongen 
skal tas i mot og slås videre. De har også en stor 
«fallskjerm» som alle holder i, eller får hjelp til å 
holde i, og så beveger de armene opp og ned i 
takt med musikken. 

Boccia er en favoritt for mange. Dette er et 
kulespill de aller fleste kan være med på. For 
eksempel kan mange som sitter i rullestol kaste 
kula. Det er spennende og skaper liv og glede. 

Svømming og aktiviteter i vann gir muligheter 
til å bevege seg på måter som ellers kan være 
vanskelig. Belastningen på kroppen er liten, og 
det er spesielt viktig for personer som er over-
vektige eller har en fysisk funksjonshemming.  
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ord på plager og bestille time hos legen. For 
personer med utviklingshemming er dette som 
regel vanskelig, og de må ha bistand av andre. 
En viktig oppgave for deg som tjenesteyter er å 
forebygge helseplager og fange opp symptomer 
på sykdom.

Seksuelle overgrep
Dessverre er personer med utviklingshemming 
oftere enn andre, utsatt for seksuelle overgrep. 
Ved mistanke om overgrep må ansvarlig leder 
varsles. Alle enheter som yter tjenester til 
personer med utviklingshemming, har hand-
lingsplaner og retningslinjer for hva ansatte skal 
gjøre ved mistanke om overgrep. Barne-, ung-
doms- og familiedirektoratet har utviklet 
retningslinjer som retter seg til dem som arbeider 
med voksne personer med utviklingshemming. 
Her beskrives hvordan du som tjenesteyter skal 
gå frem dersom du mistenker at det har skjedd 
et overgrep og hvordan kommunen skal følge 
opp. Se: www.bufdir.no/ Nedsatt_funksjonsevne/
Retningslinjer_seksuelle_overgrep_utviklingshem
mede/

Hva vil du gjøre om du får mistanke om at 
en du yter tjeneste til, kan ha vært utsatt for 
overgrep?

Symptomer på sykdom 

Et symptom er tegn og ubehag knyttet til 
sykdom som den enkelte selv opplever eller 
andre oppdager. 

Det kan være vanskelig for personer med 
utviklingshemming å forstå sammenhenger som 
at smerter i magen eller en føflekk som endrer 
seg, kan være symptomer på sykdom. Din 
oppgave er å observere, dokumentere og videre-
formidle symptomer på mulig sykdom. 

Det første symptomet på sykdom er ofte 
endringer i atferd som uro, nedsatt matlyst og 

Daglig tannstell
Behov for bistand i forbindelse med daglig 
tannstell vil variere. Noen må få daglig veiled-
ning, og for enkelte må tjenesteyteren utføre 
tannstellet.  

Tannhelsetjenesten gir individuelt tilpasset 
veiledning. Rutiner for god tannpleie er viktig. 
Tennene pusses vanligvis to ganger daglig. 
Tjenesteyteren må sørge for at hjelpemidler som 
trengs for å utføre tann- og munnstellet, er 
tilgjengelig. 

Munnen er et «privat» område, og det kan være 
vanskelig å gjennomføre tannstell både for den 
som trenger hjelp, og for den som skal hjelpe. 

Enkelte samarbeider ikke om tannstell eller 
undersøkelse hos tannhelsetjenesten. Da må 
alternative tiltak prøves ut. Det kan ende med at 
personens daglige tannstell bare er fluortabletter, 
og at tannbehandling må gis i narkose. 

På hvilke måter kan du som tjenesteyter 
bidra til å fremme helse?

Observasjon og oppfølging av 
tegn på helsesvikt 
Personer med utviklingshemming opplever 
helsesvikt oftere enn andre. Kunnskap om helse 
og tiltak knyttet til helse er en viktig del av 
tjenestene til personer med utviklingshemming. 

Fysiske (også kalt somatiske) og psykiske 
helseplager varierer i stor grad, men epilepsi, 
lungesykdommer, hjertefeil, cerebral parese 
(CP), muskel- og skjelettplager, psykisk sykdom, 
nedsatt immunforsvar, hormonsykdommer, 
syn- og hørselsproblemer, er vanligere for 
personer med utviklingshemming enn for andre. 
I tillegg er tidlig aldring og demensutvikling 
vanlig for personer med Downs syndrom.

Helsetjenestene i Norge er organisert slik at 
hver enkelt person må etterspørre helsetjenester 
selv. Dette forutsetter at en har evne til å sette 
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å ha tatt medisiner et døgn er Kari i mye bedre 
form når du kommer inn for å hjelpe henne 
morgenen etter.  

Tjenesteytere må også følge eller legge til rette 
for at tjenestemottakere får oppfølging i tann-
helsetjenesten. Det samme gjelder ved behov for 
fysioterapi.

Hvordan kan du best oppdage symptomer på 
sykdom?

Individuell tilpasning – fra dag til dag 
Dagsformen, mestringsevnen og behovet for 
bistand kan variere. Kroniske sykdommer gir 
varierende energinivå. For eksempel kan epilepsi, 
søvnvansker, bivirkninger av medisiner eller 
over- og understimulering påvirke dagsformen. 
For enkelte tjenestemottakere er det for eksem-
pel aktuelt å ha forskjellige dagsplaner alt etter 
hvordan dagsformen er. 

Endringer som observeres hjemme, på arbeids-
stedet, skolen, dagsenteret, i avlastningstilbudet 
eller barnehagen, må rapporteres til samarbeids-
partnere slik at tjenestemottakeren får et helhet-
lig tilbud. Spesielt viktig er det dersom personen 
selv ikke kan formidle hvordan han eller hun 
føler seg, og hva som har skjedd i løpet av dagen. 

Salima har epilepsi. Hun har anfall som gjør at 
hun må få medisiner. Både etter anfallene og 
som ettervirkning av medisinene blir Salima 
slapp og sliten også dagen etter at hun hadde 
anfall. På skolen har Salima én plan for de 
dagene hun er i god form, og én for de dagene 
hun er i dårligere form. Foreldrene til Salima, 
tjenesteyterne i avlastningsboligen og ansatte på 
skolen gir hverandre beskjed de dagene Salima 
har hatt anfall, slik at arbeidsoppgaver og krav 
tilpasses dagsformen hennes.

nedsatt evne til å konsentrere seg. Endringer i 
atferd kan skyldes både fysisk og psykisk syk-
dom. Opplever du at personen endrer atferd, må 
du ta kontakt med ansvarlig på jobb.

Det er viktig å ha kjennskap til hvordan personen 
fungerer i dagliglivet, eventuelle helseplager og 
funksjonsnedsettelser ut over utviklingshem-
mingen. I rapportsystemet finnes det dokumenta-
sjon om helse. Det kan være at du skal observere 
og registrere matmengde, drikkemengde, feber, 
uttrykk for smerte, atferdsendringer, humør, 
avføring, vannlating, kvalme, virkning og 
eventuelt bivirkninger av medisiner. 

Tjenesteyteres observasjoner og initiativ til 
helsehjelp er avgjørende for at personer med 
utviklingshemming får undersøkelser, behand-
linger og hjelpemidler de har behov for.  

Du har hjulpet Kari flere ganger tidligere. 
Denne morgenen virker Kari litt varm og er 
ikke så blid og fornøyd som hun pleier å være. 
Du følger henne inn på badet, men hun vegrer 
seg for å sette seg på WC. Når hun later vannet, 
sier hun: – Nei, nei …! Du blir usikker og 
kontakter lederen. 

Oppgaven for en tjenesteyter i forbindelse med 
undersøkelser og behandling er å bidra til 
trygghet for personen med utviklingshemming. 
Det er viktig at den som følger til undersøkelser 
og behandling, kjenner tjenestemottakeren godt 
og hans eller hennes måte å kommunisere på. 

Lederen forteller at Kari tidligere har hatt 
urinveisinfeksjon, og at det kan være det som 
plager henne nå. Lederen ringer Karis fastlege, 
og Kari får time samme dag. 
Helst skal Kari ha med seg en urinprøve, men 
du blir usikker på hvordan du skal klare å hjelpe 
Kari med det. Lederen forteller at det er lurt å 
plassere en ren, hvit søppelpose oppe i toalettet, 
og når Kari har tisset, sier du fra. Lederen 
trekker opp urin med en sprøyte og har den over 
i et urinprøveglass. 
Du er sammen med Kari til legen, men fordi du 
ikke kjenner Kari så godt, og strever med å 
forstå hva hun kommuniserer, blir også lederen 
med. Legen bekrefter at Kari har en urinveis
infeksjon, og Kari får resept på medisiner. Etter 

Kognitiv 
over-

belastning 
s. 17

Miljø arbeid 
s. 40
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Fysiske helseplager og  
sykdommer 
Her presenterer vi et utvalg av de vanligste 
fysiske helseplagene hos personer med utvik-
lingshemming.

Hørselsvansker 
Mange personer med utviklingshemming har 
medfødte defekter i høreorganene som gir 
nedsatt hørsel. Det antas at 24 prosent av alle 
med utviklingshemming har hørselsvansker.  I 
tillegg kan personer med utviklingshemming ha 
«hjernehørselshemming». Det betyr at hjernen 
ikke gjenkjenner og tolker lyd korrekt. Personen 
hører, men forstår ikke det han hører. Dette kan 
føre til at tjenesteytere sier: «Han hører det han 
vil høre», og får et feilaktig bilde og forståelse av 
personen det gjelder.

Det bør være støyabsorberende materialer som 
tykkere gardiner og noe på veggene i fellesarea-
let. Unødvendig støy må fjernes, for eksempel 
bør ikke TV og radio stå på og skape bak-
grunnsstøy. Filtknotter på stoler og skapdører, 
duk på bordet og teppe på gulvet demper skarpe 
lyder.

Skal du snakke med en person som har nedsatt 
hørsel, må vedkommende se munnen din for å 
kunne støtte seg til munnavlesning. Det er viktig 
å snakke langsomt, artikulere tydelig og bruke få 
ord. 

Legemidler
Mange personer med utviklingshemming bruker 
legemidler daglig, og mange får hjelp av tjeneste-
ytere til å ta dem. Det er rutiner og retningslinjer 
for legemiddelhåndtering i kommunen der du 
jobber. For å gi en tjenestemottaker legemidler 
må en ha gjennomgått et kurs i legemiddel-
håndtering eller ha legemiddelhåndtering som 
en del av utdanningen, slik som vernepleiere og 
sykepleiere har. Det er ofte aktuelt med tilrette-
legging med multidose fra apoteket eller dose-
ringseske, alarmklokke eller regelmessig opp-
følging fra tjenesteytere når legemidlene skal tas.

For personer med utviklingshemming kan det 
være vanskelig å forstå at forebyggende behand-
ling med legemidler er nødvendig. Et eksempel 
er legemidler for å forebygge epileptiske anfall. 
Grunnen til at noen ikke vil ta legemidlene, kan 
være at tablettene smaker vondt, eller at de er 
vanskelige å svelge, eller at det er smertefullt, 
som for eksempel ved et sprøytestikk. Noen 
opplever bivirkninger som at de blir trøtte og 
uopplagte av medisinene. For enkelte kan det 
være aktuelt med bruk av tvang for at de skal ta 
helt nødvendige legemidler. Dette skal være et 
godkjent tvangsvedtak av fylkeslegen. Hvordan 
legemiddelet skal gis, skal være nøye beskrevet. 
I barnehager og skoler avtales hjelp til å ta 
medisiner i løpet av dagen som regel med 
foresatte og lege. 

Alle tjenesteytere må få informasjon når tjeneste-
mottakeren endrer på eller får nye legemidler. 
Dette er nødvendig for å observere og rappor-
tere mulige virkninger eller bivirkninger.

Hva må til for at du skal kunne gi 
 legemidler?
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Synsvansker
En antar at minimum 10 prosent av personer 
med utviklingshemming har medfødte syns-
problemer. Mange har «hjernesynshemming». 
Det betyr en skade som innebærer vansker med 
å motta, bearbeide, tolke og forstå informasjon 
gjennom synsinntrykk. Dette fører til at perso-
nen for eksempel kan se på TV, men klarer ikke 
å nyttiggjøre seg synet sitt til for eksempel å 
finne veien hjem. 

Miljøet personer med synstap oppholder seg i, 
må legges til rette med tanke på god belysning 
og gode kontraster. For eksempel må gulv, 
listverk og vegger ikke har samme farge. System 
er viktig. Ting må ha faste plasser.

Briller må være tilgjengelige og holdes rene. 
Noen må minnes på å bruke brillene.

Hva er forskjell på redusert syn og 
 hjernesynshemming?

Kari har nedsatt hørsel i tillegg til utviklings
hemming. Det er vanskelig for henne å oppfatte 
og forstå det som blir sagt. Tjenesteyterne er 
derfor nøye med å slå av TV, radio og kjøkken
vifta i fellesarealet når det ikke er nødvendig 
bruk.  
I Karis leilighet sørger tjenesteyterne alltid for 
at det ikke er bakgrunnsstøy. Støy gjør at det 
blir enda vanskeligere å oppfatte og å forstå. 
Høreapparatet forsterker ikke bare det som blir 
sagt, men all støy i omgivelsene.
De som er sammen med Kari, sørger for at hun 
ser munnen til den som snakker – da støtter hun 
seg på munnavlesning og kroppsspråk. Da er det 
viktig at det er god belysning i rommet. Er det 
flere som sitter sammen, forsøker de å snakke en 
om gangen.

Bruker tjenestemottakeren høreapparat, må en 
vurdere hjelp til å ta det på og av, innstillinger, 
bytting av batterier og renhold.

Hva er forskjell på redusert hørsel og 
 hjernehørselshemming?

Foto: Jørn Grønlund
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Veiledning fra audiograf eller audiopedagog om 
gradvis tilvenning av høreapparater og fra 
optiker eller synspedagog på gradvis tilvenning 
av briller er som regel nødvendig. 

Epilepsi 
Blant voksne med utviklingshemming har 
omtrent 20 prosent epilepsi. 

Sykdom eller skade i hjernen kan gi både 
nedsatt aktivitet og overaktivitet som kan gi 
epileptiske anfall. Er du tjenesteyter til personer 
med epilepsi, må du få grundig opplæring.

Personer med utviklingshemming har ofte 
kombinasjoner av flere anfallstyper. Anfalls-
typene kan være vanskelige å kjenne igjen. 
Beskrivelser av anfallene og nøyaktig registrer-
ing i en anfallskalender eller et registrerings-
skjema, er viktig. Godt samarbeid mellom lege, 
personen med utviklingshemming og tjeneste-
ytere og pårørende er helt nødvendig. Medisiner 
mot epilepsi kan påvirke humør, atferd, aktivitet 
og søvnbehov i tillegg til hvor ofte anfallene 
kommer, og type anfall. 

Det er ulike typer anfall
• Tilstivning og kramper i hele kroppen
• Kortvarig tilstivning i kroppen
• Fjernhetsanfall, som oftest har disse en 

gradvis start og slutt
• Plutselige fall i spenningen i kroppen  

– den faller sammen 
• Isolerte muskelrykninger 

Hjelm eller annen hodebeskyttelse brukes av 
dem som ofte har kraftige anfall som kan føre til 
skader. Hva som utløser anfall, det kalles ofte 
«triggere», varierer fra person til person. Triggere 
kan for eksempel være flimrende lys fra TV, kino, 
diskoteker og billys på kvelden, søvnmangel, 
sult, tørst, alkohol og andre rusmidler. 

Anfallsforebyggende behandling
• Tett oppfølging med legekontroller
• Et regelmessig inntak av medisiner 
• Mulige belastninger (triggere) må  

kartlegges og om mulig unngås 

Aldersrelaterte endringer i syn  
og hørsel
Etter hvert som personer med utviklings-
hemming blir eldre, får de også aldersrelaterte 
endringer i syn og hørsel. 

Selv om de ikke leser, kan det være behov for 
lesebriller ved arbeid og aktiviteter som krever et 
godt nærsyn. Eldre trenger mer enn dobbelt 
belysningsstyrke i forhold til unge når de for 
eksempel skal lese eller se på bilder. 

De trenger også mer tid for å venne seg til 
endret lysstyrke. De blir blendet, for eksempel 
når de går fra gangen og ut på trappa der sola 
skinner. Mange må da bruke litt tid før de kan 
gå videre.  

Hørselen reduseres. Det blir vanskeligere å 
oppfatte høyfrekvente lyder, som for eksempel 
barnestemmer eller lyse kvinnestemmer. Bak-
grunnsstøy blir en stadig større utfordring.  

Hjelpemidler
Det finnes mange aktuelle hjelpemidler for 
hørsels- og synshemmede. Alle kommuner har 
syns- og hørselskontakter som kan vurdere 
behov for hjelpemidler og eventuelt henvise til 
hjelpemiddelsentralen.

Å ta i bruk høreapparat og briller kan være en 
utfordring for alle. For personer med utviklings-
hemming er det en ekstra utfordring å forstå at 
det tar tid å bli vant til å bruke høreapparat eller 
briller. Ofte trenger de lengre tid enn andre. Se 
side 17 om habituering. 
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legemiddelet, og hvordan de skal observere 
henne ved og etter anfall. 

Hygiene og nedsatt immunforsvar 
Personer med utviklingshemming har oftere enn 
andre nedsatt immunforsvar. Immunforsvaret 
skal hindre at mikroorganismer som virus, 
bakterier, sopp og parasitter trenger inn i kroppen. 
Det er mange faktorer som er avgjør ende for om 
vi blir syke eller ikke. Andre sykdommer vi har, 
påvirker immunforsvaret vårt. I tillegg spiller 
også søvn, hvile, aktivitet og ernæring inn. Store 
mengder smittestoffer øker faren for infeksjoner. 
Om noen hoster direkte på oss, blir vi lett forkjølt. 
Et sår på huden kan være inngangsport for 
mikroorganismer som kan gi en sårinfeksjon. 

Den beste måten å redusere sannsynligheten for 
infeksjonssykdommer på, er å forhindre at 
bakterier eller virus kan smitte fra en person til 
en annen.  

Munnen og nesa bør ikke dekkes av håndflatene 
når du hoster eller nyser. Benytt i stedet albuen 
eller aller helst et papirlommetørkle som du 
kaster etter bruk. 

Smitte overføres ved direkte kontakt, for eksem-
pel når vi tar på hverandre eller puster inn virus 
eller bakterier som andre har hostet ut. Smitte 
kan også overføres ved indirekte kontakt, for 
eksempel fra en person til en annen via et 
dørhåndtak eller et toalettsete. 

God hygiene kan forebygge infeksjonssykdom-
mer. God hygiene handler om vask og stell av 
kropp, hår, tenner og ikke minst hender. 

Å få hjelp med personlig hygiene kan være 
nødvendig for personer med utviklingshem-
ming. Dusj er den beste formen for å vaske seg, 
da renner avfallsstoffer og såpe av huden. Men 
mange foretrekker bad eller å vaske seg ved 
vasken. Enkelte må benytte hjelpemidler som 
dusjstol eller badekar som kan senkes og heves.

Rekkefølgen på hvordan en vasker og tørker seg, 
er viktig for å unngå å spre smittestoffer fra et 
sted på kroppen til et annet. Det beste eksempelet 

Salima har epilepsi. Foreldrene har lagt merke 
til at Salima får anfall på morgenen dersom 
hun får for lite søvn. Derfor forsøker de å legge 
til rette for at Salima legger seg til faste tider 
også når det er ferier. Dessuten planlegger de 
morgenen slik at Salima har færrest mulige 
g jøremål – dusje g jør Salima alltid på kvelden.

Hva kan forebygge anfall?

Akutt anfallsbehandling
Akutt anfallsbehandling bestemmes av lege for 
hver enkelt. Alle personer med epilepsi har et 
individuelt, oppdatert behandlingsskjema fra 
lege som oppbevares sammen med medika-
mentet som brukes ved anfallsbehandling. 

Klare prosedyrer og opplæring av tjenesteytere 
og pårørende er nødvendig. Rutiner for ansvar 
og prosedyrer gjennomgås med jevne mellom-
rom slik at dette «går av seg selv» ved et anfall. 
Det er viktig at medisiner mot epilepsianfall tas 
med ved aktiviteter utenfor hjemmet.

Status epileptikus er anfall som ikke går over av 
seg selv, eller som gjentar seg uten at bevissthe-
ten gjenvinnes. Status epileptikus er sammen-
hengende anfall i mer enn 30 minutter. Status 
epileptikus kan være livstruende. Tube eller 
sprøyte med flytende medisin som settes i 
endetarmen, brukes ofte som akutt anfalls-
behandling ved lange anfall for å forhindre status 
epileptikus. En annen akutt anfalls behandling er 
et legemiddel som virker i kortere tid, og som 
gis via munnslimhinnen. 

Dersom Salima får epilepsianfall som ikke går 
over etter fem minutter, får hun et legemiddel 
som legges mellom leppa og tennene i under
kjeven. Når anfallet er over, må hun hvile. 
Hun har en egen madrass på skolen der hun  
kan slappe av etter anfall. Etter avtale med 
Salimas foreldre og lege gir ansatte på skolen 
Salima legemiddelet når hun har anfall. De 
ansatte har fått opplæring av legen om Salimas 
form for epilepsi, hvordan og når de skal gi 
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Hånddesinfeksjon med alkoholbasert desinfek-
sjonsmiddel er svært effektivt om vi ikke har 
anledning til å vaske hendene.

er at en ikke ønsker avføringsbakterier på 
kroppen, så en vasker og tørker alltid baken til 
slutt. 

En starter alltid med å vaske eventuelt hår, 
ansikt og hender, så følger brystkasse, mage, 
rygg og bena, før underlivet – først foran og så 
bak. Håndkle og klut vaskes alltid etter bruk. 
Noen synes det er unødvendig å stelle seg så ofte 
som tjenesteytere og kanskje pårørende eller 
verge mener. Dette kan skape utfordringer i 
hverdagen. Veiledning er ofte nødvendig. Men 
det skal være fare for liv og helse før en kan 
vurdere om bruk av tvang er aktuelt. Tvangs-
vedtak må utarbeides og godkjennes. 

Håndvask 
God håndhygiene er viktig både for tjeneste-
ytere og tjenestemottakere. Hendene skal under 
arbeid være uten smykker som ringer, armbånd 
og klokke.

Vi må vaske hendene:
• etter WC-besøk 
• etter å ha vært i kontakt med skittentøy
• etter å ha pusset nesa
• før vi håndterer mat
• før og etter vi at bistår tjenestemottakere 

med personlig hygiene
• før og etter vi har redd senger 

Fremgangsmåte ved håndvask med såpe og 
vann: 
1. Fukt hender og håndledd under rennende 

vann
2. Ta såpe fra dispenseren
3. Fordel såpen og gni godt inn. Husk finger-

tupper, mellom fingre, tommel, håndflate, 
håndrygg og håndledd. Hendene gnis godt i 
minst 30 sekunder, helst 60. 

4. Skyll god
5. Tørk med papirhåndkle. Klapptørk for å 

hindre sårhet på hendene.
6. Skru kranen igjen med det brukte papir-

håndkleet eller albuen.

Foto: Martin Lundsvoll
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hos dem som er i lite fysisk aktivitet. Det gir økt 
fare for å få luftveisinfeksjoner. 

Enkelte har trange forhold i mellomøret, og slim 
kan da lett hope seg opp i forbindelse med en 
forkjølelse. Slimet er grobunn for bakterier, og 
forkjølelse kan utvikle seg til ørebetennelse. Det 
samme kan skje i forbindelse med slim i bihulene, 
som kan gi bihulebetennelse, og slim i lungene, 
som kan ende i lungebetennelse.  

Kristian sitter mye stille. Han har nedsatt kraft 
til å hoste opp slim når han blir forkjølt. 
Kristian har hatt lungebetennelse to ganger det 
siste året da forkjølelsen utviklet seg til lunge
betennelse. Kristian har blitt bra etter å ha fått 
medisiner. 
For å forebygge lungebetennelser er de som 
hjelper Kristian, nøye med å følge opp at han 
drikker nok, 1 1/2–2 liter væske hver dag – 
 ellers blir slimet seigere og enda vanskeligere å 
hoste opp. Dessuten hjelper de Kristian med å 
rette seg opp, bevege armene, snu seg i senga og 
ta noen dype pust innimellom.   

Urinveisinfeksjon (UVI)
Urinveisinfeksjoner oppstår når det kommer 
bakterier i urinveiene, som oftest tarmbakterier. 
En urinveisinfeksjon kan gi symptomer som at 
en må tisse ofte, tisser på seg, har grumsete og 
illeluktende urin, har svie ved vannlating og 
smerter eller trykkfølelse i nedre del av magen. 
Feber, nedsatt matlyst og atferdsendringer som 
økt uro og forvirring er vanlig. Kvinner har 
oftere urinveisinfeksjon enn menn.

Benytt håndkrem regelmessig for å unngå såre 
og sprukne hender. Sår og sprekker kan være en 
inngangsport for mikroorganismer som kan gi 
infeksjoner. 

Det er viktig at du ivaretar din egen hygiene. 
Når du yter tjenester til andre personer, kommer 
du ofte tett på dem. Da er det viktig at du er 
velstelt, at du har rene hender, og at du ikke 
lukter svette eller har dårlig ånde. 

Hva er viktige tiltak for å hindre smitte?

Luftveisinfeksjoner
Luftveisinfeksjoner er en fellesbetegnelse på 
infeksjoner i nese og munn, svelg, strupehode, 
luftrør og lunger. Årsaken til luftveisinfeksjoner 
kan være virus eller bakterier. Vi blir syke 
dersom immunforsvaret ikke har motstandskraft 
til å kjempe imot smitten. Vaksinasjon, for 
eksempel influensavaksine, stimulerer kroppen 
til å danne antistoffer mot en bestemt mikro-
organisme.  

Både Bård, Kristian, Salima og Kari får 
tilbud om influensavaksine hver høst. Bård 
pleier å takke nei. Bård liker ikke sprøytestikk. 

Hoste er en refleks hvor kroppen forsøker å 
fjerne fremmede elementer fra luftveiene. 
Nedsatt hosterefleks er vanlig hos personer med 
alvorlig og dyp utviklingshemming, hos eldre og 

Foto: Jørn Grønlund Foto: Jørn Grønlund
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• økt vannlating
• vekttap
• hyppige urinveisinfeksjoner og kløe nedentil 

(spesielt hos kvinner)

Diabetes type 1
Sykdommen har ingen sammenheng med 
livsstil. Dersom en person med diabetes type 1 
ikke får behandling, kan det utvikle seg til 
diabeteskoma med bevisstløshet og i verste fall 
død. 

Insulin tilføres kroppen ved injeksjoner gjennom 
huden, og en kan bruke ulike hjelpemidler som 
insulinsprøyte, insulinpenn og insulinpumpe. De 
fleste som har diabetes type 1, setter insulin flere 
ganger om dagen.   

Målet ved insulinbehandling er at blodsukkeret 
er mest mulig stabilt mellom 4 og 7 (millimol 
per liter).

Diabetes type 2
Diabetes type 2 har ofte sammenheng med 
måten vi lever på. Denne typen er vanligere hos 
overvektige, men sykdommen har også sammen-
heng med arv. Symptomene kommer gradvis. 

Blodsukkeret blir ikke så høyt som ved diabetes 
type 1. Bukspyttkjertelen fungerer ikke tilfreds-
stillende, og mange bruker tabletter som stimu-
lerer bukspyttkjertelen til å produsere mer 
insulin. Det er viktig å være fysisk aktiv og spise 
sunt. Da kan behovet for legemidler reduseres.  

For begge typer diabetes, 1 og 2, er det viktig 
med et sunt kosthold, små og regelmessige 
måltider, rikelig med fiber, flerumettet fett og 
kun små mengder sukker og sukkerholdig mat.  

Hva er forskjellen på diabetes type 1 og 
diabetes type 2?

Dette forebygger UVI:
• Ha god håndhygiene.
• Tørke seg forfra og bakover ved   

toalettbesøk.
• Ved vask av underlivet vaskes og tørkes alltid 

foran først, deretter bak. Skifte klut og 
håndkle etter hver gang.

• Skifte undertøy dersom det er fuktig eller 
skittent.

• Skifte innlegg eller bleier hyppig.
• Sørge for rikelig drikke. Dette fører til 

gjennomskylling av urinveiene.
Urinveisinfeksjon behandles med antibiotika. 
Det er også legemidler som kan tas forebyggende 
mot urinveisinfeksjoner. Tjenestemottakere som 
ofte får urinveisinfeksjon, må kanskje ha bistand 
på toalettet for å lære seg å tørke seg riktig og 
skifte innlegg. Påminning om håndvask og 
rikelig drikke kan være nødvendig.

Hva er symptomer på UVI?

Diabetes
Diabetes er en alvorlig og kronisk sykdom. Det 
er vanlig å skille mellom to typer: diabetes type 
1 og diabetes type 2. Felles for alle med diabetes 
er at blodet inneholder for mye sukker (glukose) 
fordi bukspyttkjertelen ikke lenger produserer 
insulin (diabetes type 1) eller produserer for lite 
insulin (diabetes type 2). Insulin fungerer som 
en «døråpner» slik at cellene i kroppen kan ta til 
seg sukkeret (glukosen).  

Ubehandlet fører diabetes til høyt blodsukker. 
Behandlingen må tilpasses hver enkelt, og det 
krever at tjenesteyteren har kunnskap om 
diabetes generelt og behandlingen av hver  
enkelt diabetiker spesielt. 

Det er viktig at du som tjenesteyter til personer 
med diabetes får god opplæring.  

Vanlige symptomer på diabetes er:
• nedsatt allmenntilstand 
• tørste 
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For personer med diabetes er det viktig med:
• Regelmessig oppfølging hos lege, måling av 

blodsukker og dosering av insulin og andre 
legemidler mot diabetes, dette i samarbeid 
med ansvarlig fagperson, for eksempel 
vernepleier

• Et sunt kosthold og regelmessige måltider
• Fysisk aktivitet, gjerne en rask gåtur daglig
• Fottøy som passer godt for å unngå sår
• God fot- og hudpleie, faste rutiner – gjerne 

hos fotpleier
• God munn- og tannhygiene, faste rutiner og 

oppfølging av tannhelsetjenesten 

Lavt og høyt stoffskifte 
Skjoldbruskkjertelen produserer hormonet 
tyroksin. Tyroksin regulerer stoffskiftet og virker 
på alle cellene i kroppen. Nivået av hormonene 
måles ved en blodprøve. Sykdommene er 
snikende og kommer gradvis hos de fleste. 
Derfor kan det være vanskelig å legge merke til 
forandringer.

Hvis det er for lite stoffskiftehormoner i blodet, 
går de fleste kroppsfunksjonene tregere, og 
kroppen går på lavgir (lavt stoffskifte). Blir det 
for mye, blir effekten motsatt, og kroppen går på 
høygir (høyt stoffskifte). 

Stoffskiftesykdommer kan forveksles med 
sykdommer som depresjon, overvekt (ved lavt 
stoffskifte), hyperaktivitet og grenseløshet, for 
hurtig puls og undervekt (ved høyt stoffskifte). 

Tilstandene gir atferdsendringer, og personene 
som rammes, kan beskyldes for å være dovne og 
late ved lavt nivå av stoffskiftehormoner eller 
hyperaktive og ha manglende impulskontroll 
ved for høyt nivå av stoffskiftehormoner. 
 
Lavt stoffskifte – hypotyreose
Symptomene er: 
• Psykiske: manglende energi, utmattelse, 

tiltaksløshet, deprimerthet, nedsatt sexlyst, 
at en sensibel og lettrørt, søvnproblemer, 
redusert konsentrasjon og hukommelse

• Fysiske: heshet, vektøkning, tørt hår, tørr 
hud, sprø negler, forstoppelse, muskel- og 

Tegn på for høyt blodsukker:
For høyt blodsukker skyldes at kroppen får 
mindre insulin enn den trenger. Tilstanden 
oppstår når en diabetiker spiser for mye eller er 
for lite aktiv i forhold insulintilførselen. Infek-
sjonssykdom med feber kan være en annen 
årsak.

Symptomer kan være:
• magesmerter
• kvalme, brekninger
• rødlig ansiktsfarge
• dyp og hurtig pust som lukter aceton  

(samme lukt som neglelakkfjerner) 

Ubehandlet fører tilstanden til nedsatt bevisst-
het og koma (coma diabeticum). Det er viktig å 
måle blodsukkeret og sette insulin. Dersom 
personen er bevisstløs, må du ringe 113 for å få 
hjelp.

 
Tegn på for lavt blodsukker («føling»):
Dersom en diabetiker spiser lite eller mosjonerer 
mye uten å regulere inntaket av insulin eller 
tabletter, kan blodsukkeret bli for lavt. Tilstan-
den kalles ofte «føling» og kan oppstå i løpet av 
få minutter. 

Symptomene kan være:
• hodepine
• sultfølelse
• kald, klam og blek hud
• uro og nedsatt bevissthet

Gi personen noe søtt å spise eller drikke (for 
eksempel, honning, saft, juice eller melk), helst 
sammen med grovt brød eller noe annet som gir 
en mer langvarig blodsukkerstigning. 

Dersom personen er bevisstløs, må du ringe 113 
for å få hjelp. 

Dårlig kontrollert blodsukker over lang tid kan 
gi skader i øynene, nyrene, hjertet, blodårene, 
hjerneslag, fot- og leggsår, tannkjøttsykdommer 
og sår i eller rundt munnen. 
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høye krav. Tiltak som for eksempel aromaterapi, 
bad i varmtvannsbasseng, avslapningsøvelser, 
hjelpemidler og/eller reduksjon av krav kan gi 
bedre livskvalitet. For noen er det nødvendig 
med smertelindrende legemidler.

Personer med utviklingshemming har rett på 
gratis fysioterapi.

Forstoppelse 
Forstoppelse (obstipasjon) kan være svært 
plag somt. Det gir smerter og kan føre til atferds-
endringer som irritasjon og uro. Det kan påvirke 
konsentrasjonen og matlysten. I tillegg kan 
forstoppelse påvirke opptaket av legemidler fra 
tarmen. 

Hvor ofte det er normalt å ha avføring, varierer 
mellom flere ganger om dagen til tre ganger i 
uka. Det bør ikke gå mer enn tre dager mellom 
hver avføring. Noen har forstoppelse selv om de 
har noe avføring. Da siver litt avføring forbi den 
delen av tarmen som er forstoppet – dette kalles 
obstipasjonsdiaré. Ved mistanke om forstoppelse 
må en om mulig registrere tidspunkt for avføring. 
Ved en akutt forstoppelse må lege kontaktes.

For å forebygge forstoppelse bør kosten inne-
holde mye fiber, grovt brød, kornblanding og 
frukt. Dessuten er det viktig å drikke minst 1 
1/2 liter per dag. Like viktig er fysisk aktivitet. 

leddsmerter, at en fryser lett, økt sensitivitet 
for lyd, lys og støy 

Hypotyreose behandles som oftest med tyroksin 
i tablettform. De fleste som behandles med 
tyroksin, fungerer godt med det. Jevnlige kontroll-
målinger av medisin i blodet og eventuell 
justering av mengden av legemiddelet er nød-
vendig. 

Bård var så sliten at han ikke orket å danse når 
han var på klubben. Du har også hørt at han er 
overvektig. Primærkontakten ble enig med Bård 
om å bestille en time hos fastlegen for å under
søke om det kunne være sykdom som var 
grunnen til slitenheten og overvekten. Fastlegen 
tok blodprøver for å sjekke om Bård har lavt 
stoffskifte, diabetes eller andre sykdommer.

Høyt stoffskifte – hypertyreose
Symptomer er: 
• Psykiske: uro i kroppen, søvnproblemer, 

humørsvingninger og nervøsitet
• Fysiske: rask puls, hjertebank, skjelving på 

hendene, økt varmeproduksjon, økt appetitt, 
vekttap, diaré, muskelsvakhet, varierende 
øyeproblemer med tåref lod eller fremstående 
øyne med stirrende blikk

Hypertyreose behandles som oftest med et 
legemiddel som reduserer produksjonen av 
stoffskiftehormoner. 

Muskel- og skjelettplager
Personer med utviklingshemming er utsatt for å 
få muskel- og skjelettplager. Mange har smerter. 
CP medfører ofte feilstillinger i ledd, og det 
disponerer for slitasjegikt og smerter. Overvekt 
kan gi nedsatt bevegelighet og slitasjegikt. 

De som sitter i rullestol, får ikke vektbelastet 
knokler og ledd, og de er derfor utsatt for å få 
svakere beinbygning. For dem er det viktig å 
bruke ståbenk eller ståstol daglig. 

Smerter og stram muskulatur er vanlig for dem 
som har balanseproblemer, problemer med å gå, 
syn- eller hørselsproblemer. Det samme gjelder 
for personer som har en hverdag med stress og Foto: Martin Lundsvoll
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Psykiske helseplager og  
sykdommer
Mange forhold spiller inn på den psykiske helsa. 
Psykiske sykdommer påvirker tankene og 
følelsene våre, atferden og væremåten vår og 
omgangen vi har med andre. Tilhørighet og å 
føle mestring i dagliglivet er viktig for å ha en 
god psykisk helse.

Utviklingshemming fører til forstyrringer i 
hjernens funksjon slik at personer med utvik-
lingshemming ikke like godt som andre forstår 
informasjon og inntrykk. Ofte har de vanskelig 
for å sette ord på hvordan de har det, noe som 
kan føre til økt risiko for psykiske plager. Andre 
kan oppleve atferden deres som irriterende, 
krevende og ustabil, men ikke som symptomer 
på psykisk sykdom.  

Hvorfor har personer med utviklings-
hemming økt risiko for psykiske helseplager?

Symptomer på sykdom 
Tjenesteyterens oppgave er å observere og 
rapportere om endret atferd og dermed bidra til 
at tjenestemottakeren får hjelp.  

Symptomer på psykiske helseproblemer kan 
være at tjenestemottakeren:
• Viser fysisk eller verbalt sinne eller aggresjon
• Snakker med seg selv
• Er blitt var på eller reagerer på lyder
• Har begynt å slurve med personlig hygiene
• Skader seg selv
• Begynner med fakter og selvstimulering
• Er urolig eller rastløs
• Virker trist og lei, gråter eller har humør-

svingninger
• Tar mindre initiativ med tanke på aktiviteter 

og kontakt med andre
• Har unormal seksuell væremåte (tale, 

aktivitet)
• Samler eller hamstrer gjenstander

De som sitter i rullestol, må få rette seg opp i 
ståstol eller ståbrett slik at det blir bedre passasje 
i tarmer som er presset sammen når de sitter. 
Legen bestemmer om avføringsmidler eller 
forskjellige former for klyster må benyttes. 

Kristian sitter i rullestolen store deler av dagen. 
Han smiler ikke som han pleier, og han spiser 
lite. Kristian undersøkes av fastlegen. Fastlegen 
kjenner at magen er oppblåst, og det virker som 
om han har mye avføring i tarmen. Fastlegen 
spør om når Kristian hadde avføring sist, men 
det vet ikke tjenesteyteren. Legen bestemmer at 
Kristian må få avføringsmedisiner. Han får 
avføring dagen etter legebesøket. Det er smerte
fullt å trykke ut mye hard avføring. Fastlegen 
sier at Kristian må ta et annet mildt avførings
middel daglig eller få sondeernæring med fiber, 
for å forebygge forstoppelse. Han må få i seg nok 
væske og må stå i ståbenk daglig. Tjenesteyterne 
må registrere når han har avføring, og hvilken 
konsistens avføringen har.

Hva er det viktig å tenke på for å forebygge 
forstoppelse?
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som regel enklere å observere om personen kan 
være deprimert. 

For personer med utviklingshemming ser det ut 
til at tap av tidligere interesser og energitap er 
de vanligste symptomene på depresjon.  Andre 
symptomer kan være skyldfølelse, mindreverdig-
hetstanker eller nedsatt selvtillit, sosial tilbake-
trekking, konsentrasjonsvansker, rastløshet, uro, 
irritabilitet og sinne, søvnforstyrrelser, selvmord-
stanker, nedsatt appetitt og vekttap eller økt 
appetitt og vektøkning.

Arv kan spille en rolle. Biologiske forhold som 
lavt stoffskifte, smerter, mangel på dagslys, lite 
aktivitet og mangel på signalstoffer i hjernen 
kan medvirke til depresjon.

Symptomene på depresjon varierer med alder, 
intellektuelt funksjonsnivå og språkferdigheter. 
Det kan være vanskelig å forstå at atferdsendrin-
ger hos person med utviklingshemming uten 
godt utviklet språk og innsikt i egen situasjon er 
symptomer på depresjon. 

Som tjenesteytere er det viktig å legge til rette 
for aktiviteter som gir gode opplevelser og 
mestringsfølelse. Personer med utviklingshem-
ming må ikke oppleve hverdagen som endeløse 
rekke av gjøremål som er i grenseland av hva en 
makter.  Alle har behov for å oppleve at de er 
gode nok, og at menneskene de er sammen med, 
aksepterer dem som den de er. Dette er en viktig 
del i målrettet miljøarbeid både for å forebygge 
og behandle depresjon. 

Samtaleterapi kan være nyttig for enkelte. 
En kombinasjon av miljøtiltak og/eller samtale-
terapi og legemidler mot depresjon kan være 
aktuelt. Legemidlene kan føre til at en blir mer 
mottakelig for miljøtiltak og/eller samtaleterapi.

Da Bård var hos fastlegen på grunn av sliten
het og overvekt, ble han spurt om han var lei seg 
eller trist. Legen spurte om han likte seg på 
jobben, og om han syntes det var greit å stå opp 
på morgenen. Fastlegen ville utelukke at 
grunnen til at Bård var sliten, var at han var 
deprimert.

• Har vanskelig for å samhandle med andre 
personer

• Isolerer eller trekker seg tilbake  
 

Visse hendelser som kan utløse psykiske 
 helseproblemer:
• Endringer i familien: alvorlig sykdom, 

dødsfall, skilsmisse, f lytting, nye familie-
medlemmer

• Endringer i personalet: nye tjenesteytere 
eller at noen slutter, bytte av primærkontakt

• Endringer i livssituasjon: opplæring, bosted, 
arbeid, dagaktiviteter, overgangsfaser, nye 
naboer

• Tap av venner, kollegaer, naboer eller 
 kjæreste 

I tillegg vet vi at psykiske helseproblemer har 
sammenheng med arv, fysiske helseproblemer, 
kommunikasjonsvansker og en krevende livssi-
tuasjon nå eller i fortiden. 

Noen av de vanligste psykiske sykdommene hos 
personer med utviklingshemming er depresjon, 
angst og psykose. 

Depresjon 
I mange tilfeller er depresjon knyttet til negative 
opplevelser. Det kan være reelle tap, men kan 
også handle om et misforhold mellom forvent-
ninger til seg selv og hva en får til. En følelse av 
hjelpeløshet og håpløshet er typisk.  Når men-
nesker som betyr mye for en, forsvinner ut av 
livet, er det en stor belastning. Dersom det er 
flere krevende hendelser i livet samtidig, er en 
mer utsatt for å utvikle en depresjon.

Da Kari sluttet på dagsenteret og samtidig fikk 
ny støttekontakt ble hun etter en tid stille og 
ville ikke være med på ut på tur, noe hun 
vanligvis liker godt. Både ansatte fra dagsenteret 
og den forrige støttekontakten hadde sagt at de 
skulle komme ofte på besøk, men etter tre 
måneder hadde ikke Kari hatt besøk.
 

For personer med mild til moderat utviklings-
hemming, som kan formidle seg gjennom språk 
og som tenker over livssituasjonen sin, er det 
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Noen lurte på om Bård var blitt vrang. Andre 
tenkte at Bård kunne føle seg presset av alle de 
positive tilbakemeldingene han fikk. Arbeids
lederne sluttet å skryte av Bård, og han ble 
fortalt at han ikke trengte å jobbe fortere og lage 
så mange ting. Gradvis gikk det lengre tid 
mellom angstanfallene, og etter tre måneder 
opphørte de. 

Personer som lider av angst, er ofte veldig på 
vakt. Økt irritabilitet og aggresjon kan bli et 
resultat av denne «på-vakt-beredskapen». Angst 
går sjelden over av seg selv. Angst kan behandles 
ved at personen gradvis utsettes for det som 
oppleves som angstfullt, først sammen med en 
fagperson, siden på egen hånd eller sammen 
med tjenesteyter.  

Å få satt ord på vanskelige opplevelser og 
følelser kan også hjelpe, men dette kan være 
vanskelig for personer med utviklingshemming. 
For noen blir det aktuelt å bli skjermet for det 
som utløser angst. 

Ved vaktskiftet pleier den som har vært sammen 
med Kari, å gå inn til henne og takke for i dag, 
og si at nå drar hun hjem. Tjenesteyteren 
forteller også hvem som skal være på jobb på 
neste vakt. Kari får angst. Hun gråter og roper 
ved vaktskiftene, og uroen preger Kari i mange 
timer etter vaktskiftene. Tjenesteyterne undrer 
seg på hva som kan være grunnen. De vet at 
Kari husker mye fra barndommen sin, og de 
lurer på om foreldrene hennes kanskje avsluttet 
besøk på institusjonen med å si at «nå drar vi 
hjem», og Kari ble fortvilt. Etter at tjenesteyt
erne sluttet med å gå inn til Kari for å takke for 
i dag, får ikke Kari angst i vaktskiftene. Hun er 
fornøyd når den nye tjenesteyteren tar kontakt 
med henne, og er ikke engstelig.

Tvang er tvangstanker og tvangshandlinger som 
ofte forekommer sammen med angst. Tvangs-
tanker er ubehagelige ideer eller forestillinger 
som ufrivillig dukker opp i bevisstheten gjentatte 
ganger. 

Tvangshandlinger er samme atferd som blir 
gjentatt gang på gang. Dersom personen slutter 
med tvangshandlingene, blir angsten verre. 

Angst og tvang
Angst og frykt er noe alle mennesker opplever. 
Noen ganger er angsten forståelig og knyttet til 
en farlig eller truende situasjon. Fryktreaksjoner 
er overlevelsesmekanismer som settes i gang for 
å forberede kroppen til kamp eller flukt fra en 
farlig situasjon eller et farlig objekt.  Adrenalin 
frigjøres, pulsen øker, og en puster fortere. Når 
en får en slik fryktreaksjon i situasjoner eller for 
ting som en normalt ikke tenker er farlige, er det 
«falsk alarm». Når slike «falske alarmer» dukker 
opp til stadighet, kan det være en angstlidelse. 
Angst er ikke et problem noen ønsker å ha. Det 
nytter ikke å be personer med angst om «å ta seg 
sammen». 

Sammenlignet med andre har personer med 
utviklingshemming økt risiko for angstlidelser. 
Angstreaksjoner kan se rare ut, og om personen 
samtidig ikke klarer å uttrykke redsel, kan angst 
i verste fall bli tolket som stahet eller som forsøk 
på å oppnå et gode. 

Bård er flink i jobben sin, han lager fin kera
mikk. Arbeidslederne skrøt av Bård og sa ofte 
med et smil at han måtte jobbe på, for det var 
mange som ville kjøpe det han laget. En dag 
stoppet Bård opp, han ble stående midt på 
gulvet og pustet veldig fort. Han fikk et 
«angstanfall». Det var umulig å få ham til å gå 
tilbake til arbeidsoppgavene. Dette skjedde flere 
ganger. 

Foto: Jørn Grønlund
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Demens
Mange personer med utviklingshemming 
oppnår i dag høy alder, og flere vil få demens. 
Demens er en fellesbetegnelse på en rekke 
sykdommer som rammer hjernen, der hjerne-
cellene gradvis dør. Demens er for de aller fleste 
en sykdom som forverrer seg over tid, og som 
resulterer i sviktende funksjonsevne. Personer 
med Downs syndrom er spesielt utsatt for å 
utvikle demens ved Alzheimers sykdom. End-
ring i atferd og nedsatte funksjoner på grunn av 
demensutvikling kommer gradvis. Tilsvarende 
gradvis gir ofte tjenesteyterne mer bistand. Det 
gjør at demensutviklingen kan være vanskelig å 
oppdage. 

Kari har Downs syndrom. Da Kari ble akutt 
forvirret, lurte flere av tjenesteyterne på om 
Kari hadde fått Alzheimer demens. Men hadde 
det vært Alzheimer demens, ville symptomene 
kommet gradvis og ikke plutselig.

Det er viktig at personer med utviklingshemming 
blir utredet ved mistanke om demens. Det kan 
være andre fysiske grunner, som for eksempel 
stoffskiftesykdom eller hjernesvulst. Symptomer 
på demens kan også forveksles med depresjon 
og angst. Demensutredning av personer med 
utviklingshemming skal foretas i spesialisthelse-
tjenesten. 
 

 

Psykose
Personer med psykose mister taket på virkelig-
heten. Noen hører stemmer andre ikke hører, 
eller de kan ha sanseopplevelser som ikke 
oppleves av andre. Noen kjenner seg forfulgt, 
andre har tankekaos, fastlåste misforståelser eller 
uforklarlige forestillinger. Uro og angst vil ofte 
prege den som er psykotisk. 

En psykose kan være akutt og forbigående og er 
da ofte forbundet med svært belastende livshen-
delser eller fysisk sykdom som infeksjoner. Det 
kalles akutt forvirring eller delirium.  

Kari er plutselig veldig urolig. Hun går frem og 
tilbake i fellesarealet og inn i leilighetene til 
naboene sine. Kari sier at hun ikke vil være på 
sentralinstitusjonen lenger. Tjenesteyterne 
svarer at det er lenge siden hun bodde der, men 
hun tror ikke på dem. Kari tisser på seg, og 
urinen lukter vondt. Det viser seg at en urin
veisinfeksjon er grunnen til at Kari ble akutt 
forvirret, og hun blir seg selv ig jen når hun tar 
medisiner for å behandle urinveisinfeksjonen. 

Symptomene på psykose vil være lettest å 
observere i situasjoner som personen vanligvis 
mestrer. De vanligste symptomene er stor grad 
av forvirring og kaos.

Jo mer psykotisk personen er, jo større er van-
skene med å ta vare på seg selv, være ut holdende 
og kunne konsentrere seg. Det kan være nød-
vendig å gi mer hjelp og enkelte ganger fjerne 
personen fra situasjoner eller steder hvor det blir 
for mye inntrykk. Dette krever at tjeneste  yteren 
er sammen med personen som er psykotisk. 
Tjenesteyteren må være rolig, tålmodig og 
tydelig i sin kommunikasjon. Personer som 
vanligvis klarer seg godt selv, må få hjelp til 
ADL-aktiviteter dersom de går inn i en psykose. 
Personer som hører skremmende stemmer som 
snakker nedsettende om dem, blir engstelige og 
redde. Da må tjenesteytere være til stede og gi 
trygghet uten å sette krav.
 
Behandling med legemidler er vanlig ved 
psykoser. Det er viktig at personen følges tett 
opp av tjenesteytere med tanke på virkning og 
bivirkninger. 

Veiledning fra spesialisthelsetjenesten er nød-
vendig. 
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Som tjenesteyter til personer med utviklingshemming må du ha 
 kunnskap om utviklingshemming. 

Relasjonen og samhandlingene må være preget av at du yter tjenester på 
en forsvarlig og omsorgsfull måte. Du må ha respekt for personen som 
trenger tjenestene.

Du må anstrenge deg for å oppfatte hva personer med utviklings-
hemming trenger. Du må gi tilbakemeldinger og oppmuntring og  
vise at du vil dem vel.  

Personer med utviklingshemming trenger som regel bistand gjennom 
hele livet, og tjenesteytere har en avgjørende betydning for at personer 
med utviklingshemming opplever at de har et godt og meningsfylt liv.

Som ny i dette fagfeltet er det nødvendig at du får veiledning og råd fra 
fagpersoner, og at du skaffer deg kunnskap om utviklingshemming 
generelt og om den enkeltes behov for tjenester spesielt. 

Avslutning
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1. Kognitiv svikt fører til dette:

 a. Redusert evne til å spise.

 b. Redusert evne til å gå, løpe og hoppe.

 c. Redusert evne til å erkjenne, oppfatte og tenke.

2.  Ifølge helsepersonelloven er helsepersonell:

 a.  Alle som har treårig eller lengre helsefaglig utdanning, som for eksempel lege,  
sykepleier eller vernepleier.

 b. Alle som er ansatt for å yte helse- og omsorgstjenester.

 c.  Alle som har en helsefaglig utdanning, som for eksempel helsefagarbeider,  
vernepleier, lege eller fysioterapeut. 

3. Hva innebærer det at du har taushetsplikt?

 a.  Du har ikke lov til å formidle opplysninger som du får om tjenestemottakeren og hans 
eller hennes pårørende, til andre enn dem på jobb som trenger opplysningen for å gi 
god oppfølging.

 b.  Du har ikke lov til å formidle opplysninger som du får om tjenestemottakeren og hans 
eller hennes pårørende, til andre enn dem du stoler på ikke vil fortelle det videre.

 c.  Du har ikke lov til å formidle opplysninger som du får om tjenestemottakeren og hans 
eller hennes pårørende, før etter at du har sluttet i jobben.

4. Hva er grunnen til at mange personer med utviklingshemming har verge?

 a. De kan ikke bestemme noen ting selv.

 b.  De kan ha behov for hjelp til å ivareta interessene sine,  
for eksempel med økonomi og arv.

 c. Foreldrene vil ta hånd om økonomien. 

5. Hva er miljøarbeid?

 a. At du alltid er nøye med å kildesortere søppel når du er på jobb.

 b.  At det legges til rette for at en person med utviklingshemming opplever trygghet,  
kan lære, kan utvikle seg og oppleve mestring.

 c. At bursdager og høytider markeres med gode måltider og pynt. 

6. Hva innebærer det at tjenestene er individuelt tilpasset? 

 a.  Alle tjenestemottakere får hjelp gjennom døgnet slik at de alltid kan gjøre  
det de har lyst til.

 b. Etter kartlegginger og vurderinger blir tjenestene tilpasset behovene til hver enkelt. 

 c. Alle personer med utviklingshemming bor i nærheten av pårørende. 

7.  I hvilke situasjoner kan bruk av tvang og makt uten vedtak overfor  
personer med utviklingshemming være lovlig?

 a. Når personen ikke vil gå og legge seg om kvelden.

 b. Når personen ikke vil dra på skole, dagsenter eller jobb.

 c. Når personen med utviklingshemming er i fare – i en nødssituasjon.
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8. Hva er dobbeltkommunikasjon?

 a. Når en kommuniserer med både tale og tegnspråk.

 b.	 Når	en	snakker	to	språk	flytende.	

 c. Når en sier én ting med ord og noe annet med kroppsspråket.

9. Hva innebærer det å være empatisk?

 a. Å ha vilje og evne til å sette seg inn i et annet menneskes opplevelse og reaksjoner.

 b. Å følge lover og regler.

 c. Å være hyggelig og snill. 

10 Hva er et symptom?

 a. En bolig tilpasset personer som bruker rullestol.

 b. Et samarbeidsmøte mellom tjenestemottaker, pårørende og ansatte.  

 c. Tegn og ubehag forbundet med sykdom.

11. Hva er epilepsi? 

 a. Å bruke en brille som gir god forstørrelse.

 b. Kroniske smerter i hodet.

 c. Sykdom eller skade i hjernen som gir kan gi kramper og anfall.

12 Hvorfor er det viktig at du kommer ren og velstelt på jobb?

 a. De andre ansatte skal synes godt om deg.

 b. Du liker å være velstelt til enhver tid.

 c. Når du hjelper, kommer du ofte tett på tjenestemottakerne.

FASIT

 1 c

 2 b

 3 a

 4 b

 5 b

 6 b

 7 c

 8 c

 9 a

 10 c

 11 c

 12 c
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DETTE MÅ JEG KUNNE
gode tjenester til personer med utviklingshemming

Å yte tjenester til personer med utviklingshemming er en meningsfylt og viktig oppgave. 
Som tjenesteyter får du mulighet til å arbeide med mennesker i ulike livssituasjoner, i ulik 
alder og på ulike arenaer. Du vil møte personer  med utviklingshemming i deres hjem, i 
 barnehage, på skole, på jobb, på dagtilbud, i fritidsaktiviteter eller i avlastningstilbud. 

Som en del av prosjektet «Mitt livs ABC» har Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og 
helse fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utvikle et opplæringshefte tiltenkt nyansatte, 
sommervikarer, helgevikarer og støttekontakter. 

«Dette må jeg kunne – gode tjenester til personer med utviklingshemming» gir et minimum 
av faglig kunnskap for tjenesteytere. 

Del 1 Hva er utviklingshemming?
Del 2 Rammeverk for helse- og omsorgstjenester i kommunen
Del 3 Forutsetninger for gode tjenester
Del 4 God helse for personer med utviklingshemming

Fagstoffet belyses med praktiske eksempler der vi følger fire personer med utviklings-
hemming: Salima på 10 år, Kristian på 27 år, Bård på 47 år og Kari på 60 år. Det er også 
spørsmål til egen refleksjon gjennom heftet. 

På slutten av heftet er det en Quiz der leseren kan teste kunnskapene sine.


