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Forord
Livshistorier, livsløp og aldring er en bok om de fortellinger mennesker med ut
viklingshemning gir om sine liv i fortid og nåtid. Det er beretninger utspilt i samtaler med
intervjuere som kjenner dem godt, og som kan understøtte dem i å fortelle om hvordan
de har det, ser tilbake på sitt livsløp og opplever aldringen.
Mennesker med utviklingshemning har meget sjelden blitt spurt om hvordan de selv
opplever livet i undersøkelser av deres situasjon. Kanskje har en undervurdert deres
"evne" til å fortelle om seg selv, fordi ingen har vært interessert i å høre deres fortel
linger? Kanskje har en trodd at språket var for fattig for slike fortellinger? Kanskje har
en oversett betydningen av deres fortid fordi personalet har trodd "de visste det meste
om dem", fordi de hadde ansvar for og la til rette deres hverdagsliv?
Livshistorier til personer med utviklingshemning - fortalt av dem selv - er i all
hovedsak et uoppdaget og uutforsket landskap. Denne boken er et bidrag til å få vite mer
og få innsyn i deres livsløp og livssituasjon ut fra hva de selv beretter.
Boken er basert på en delundersøkelse i en større undersøkelse (kalt "Nes-under
søkelsen") på Nes i Ringsaker- en "vertskommune" med mange aldrende personer med
utviklingshemning. Dette er mennesker som har opplevd store omveltninger i livet - i
hvordan de har levd, blitt behandlet og oppfattet. Boken omhandler disse endringene
både ut fra historisk materiale, andre undersøkelser og personenes fortellinger.
Vernepleiefaglig konsulent Ingjerd Olstad, som var soneleder i Nes pleie- og om
sorgsdistrikt på tidspunktet da undersøkelsen foregikk, har vært leder for den praktiske
gjennomføringen av intervjuene. Hun har foretatt og nedtegnet en del av dem, og har
selv latt seg intervjue om egne erfaringer og synspunkter.
Kirsten Thorsen har skrevet boken, foretatt intervjuet med Ingjerd Olstad og flettet
dette inn i beretningene til de andre personene.
Som forsker, gerontolog og psykolog, har jeg alltid vært opptatt av folks beretninger
om sine liv, hvordan de setter ord på sine opplevelser og skaper mening gjennom formu
leringer og fortellinger. Deres historier gir innblikk i livserfaringer gjennom et livsløp,
i en spesiell tid, på et spesielt sted, under spesielle forhold, fortalt og fortolket av dem
selv. Jeg har tidligere studert livshistorier til gamle mennesker og skrevet om dem i en
annen bok: Kjønn, livsløp og alderdom (1998).
Denne boken gir beretninger om aldring blant mennesker med utviklingshemning,
som lenge har vært marginalisert og holdt utenfor arenaer der andre har levd sine liv.
Den fonnidler erfaringer fra dem som ellers er oversett som fortellere om sine liv - et
tomrom i våre kollektive fortellinger. Vi trenger deres beretninger i vårt felles bilde. Det
er fortellinger som må inngå i den store historien om livsløp og aldring, som inneholder
stemmer både fra de som er mer taleføre og de som bruker få ord.
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Når det gjelder mennesker med utviklingshemning har en forsømt å ivareta livs
historien og legge til rette for minner og erindringer, og skape knagger for hukommelsen.
Viktige spørsmål blir: Hvordan kan dette gjøres bedre? Hvordan kan en bygge opp under
livshistorien, og dermed av selvbildet forankret i en historie om et livsløp?
Mange personer i Ringsaker kommune har gjort en verdifull innsats i forbindelse med
Nes-undersøkelsen. En stor takk til alle som har bidradd til å gjøre undersøkelsen mulig.
Det har vært flott å samarbeide med dere! Takk til ledelsen i kommunen som har stilt seg
positive og bidradd med erfarne personer som deltakere og støttespillere i undersøkelsen,
med intervjuing og utskriving av dem, og ellers lagt forholdene til rette. Takk til Maja
Kise Halvorsen, Hilde Andersen, Gunhild Iversen og Turid Hagen og Kjell Erik Bjurling
for bistand. Takk til Marit Sjørengen som har ledet hele Nes-undersøkelsen, til Mona
Elin Krogrud for sitt bidrag, og til Knut Ove Solberg - da ved Habiliteringstjenesten ved
Ullevål sykehus - som har gitt veiledning og støttet opp under prosjektet særlig i den
tidlige fasen. En særlig takk til Ingjerd Olstad, som foruten å føre intervjuundersøkelsen
i havn, har bidradd med formidling av egen historie, institusjonens historie og beboernes
liv, og har lest og kommentert manuskriptet. Britt-Evy Westerlund, ved Utviklings
program om aldring hos mennesker med utviklingshemning (UAU), har gitt gode og
nyttige kommentarer til boken.
En helt spesiell takk til intervjupersonene som har vært villige til å snakke med oss
og fortelle om sine liv!
(Personene på forsidebildet er ikke fra Ringsaker).
Oslo, juni 2005
Kirsten Thorsen
Leder i FoA

4

Innhold
Kap.1

Samtaler med mennesker med utviklingshemning om livet før og nå ... 9
Med egen røst. Stemmer fra dem som ikke er så taleføre ............................. 9
Om livsløp og opplevelse av aldringen ........................................................... 12
Mennesker med utviklingshemning, antall og aldring .................................... 14
Liv fortalt med andres stemmer og målt med andres mål ................................ 16
A la sin røst høre ..................... . ................................................................ 16
"Nes-undersøkelsen" og behovet for å høre deres egen stemme ................... 17
18 personer og en som har fulgt dem kommer til orde ...................................... 18
Om ordene ... . ............................................................................................... 19

Kap.2

Historien om mennesker med utviklingshemning: TIitakene og ideologien .. 21
Tilbudet til mennesker med utviklingshemning i Norge ............................. 21
De åndssvake og åndssvakeomsorgen .................................................. 21
Lossiusutvalget og HVPU-reformen ........................................................ 22
Ideologier, prinsipper og forståelsesmåter .................................................. 24
Om normaliseringsprinsippene ............................................................ 24
Bakgrunnen for normaliseringsprinsippene: Den pedagogiske
og den medisinske modellen ......................................................... ... 26
Utviklingsmodellen ........................................................................... 28
Om normalisering som sosialpedagogisk tilnærming ....................... 30
Normaliseringens tvetydigheter og paradokser ................................. 32
Opplæring som normalisering? ............. .... ...... ................................... 34
Opplæring og habilitering, trender og mottrender ............................. 35
Er særskilte tiltak forenlige med normaliseringsprinsippene? .......... 39
Myndiggjøring og selvbestemmelse .................................................. 40

Kap.3

Livsløp, livshistorier og aldring i tid og sted ................................ ....
Livsløp innvevd i historisk endring ............... ..... ..... ........... ...... ..... .... .....
Livsløpsperspektivet ................................................................................
Livsløp sett fra "utsiden" eller "innsiden" - livsløpsstudier
eller livshistoriefortellinger ....................................................................
Livshistorier som selvets fortellinger .....................................................
Erindring ... ...............................................................................................
Erindringsarbeid ......................................................................................
Arbeid med livshistorier til mennesker med utviklingshemning ...........
Aldring med utviklingshemning og fortidens spor .................................

43
43
45
46
47
48
50
51
55

5

Kap.4

Samtaler med mennesker med utviklingshemning .......................... 56
"Nærpersoner" som intervjuere ............................................................. 59

Kap.5

En undersøkelse der personer med utviklingshemning
forteller om sine liv ..............................................................................
Samtalen med Ingjerd Olstad ................................................................
Om intervjupersonene .......................................................................
Nærpersoner som intervjuere ...........................................................
Intervjusituasjonen og intervjuene .............................. ................ ........
Informasjon, tillatelser og samtykke ....................................................
Anonymisering ....................... ............ . ............... .................. ............
Dialogene og oversettingen til tekst .....................................................
Samtalene gir stolthet og selvbekreftelse .......... ....... ....... ............. ........
Den gode samtalen ......... ........ .................................. ...........................
Når spørsmålene og samtalen ikke fungerer godt ................................
Gjentakelser, ledende spørsmål og de gjentakende spørsmålene ..........
Å samtale med mennesker med utviklingshemning. En sammenfatning.

Kap.6

Stedet, kulturen, tradisjonene, forandringene .................................... 76
Om stedet ................. . ............................................................................... 76
Presentasjon av kommunen ................................................................ 76
En vertskommune ............................................................................... 77
Sund. Institusjonens historie ............................................................... 77
HVPU-reformen kommer til kommunen ................................................. 78
Boligtilbudet ....................................................................................... 78
Historen og tradisjonene: Fra Toftes Gave til Sund.
Med Ingjerd Olstads stemme ......................................................................... 80
Sammenvevde liv ........................................................................... 80
Fra gårdsdrift til institusjonsdrift, fra fjøs til arbeidsstuer .............. 80
Nye tider, nye regimer, nye behandlingsformer .............................. 81
Tvang og makt i institusjonsregimet ................................................ 82
Erfaringer fra HVPU-reformen. Nye boliger, nye holdninger ....... 82

Kap. 7

Fortiden .. ....... .......... .................. ....................................................... 84
Barndom og oppvekst .......................................................................... 84
Tapet av foreldre og besteforeldre ......................................................... 90
Etter hjemmet: På gårder, spesialskoler, behandlingssteder og institusjoner" 92
Andre har bestemt over livet ................................................................... 95
Livet som forflytninger ....................................................................... . .... 97
Om fortiden. En sammenfatning ............................................................. 98

6

61
61
61
61
62
63
64
64
67
68
71
72
75

Kap.8

Det sosiale livet ...................................................................................
Sosiale forutsetninger og livsvilkår ....................................................
Familiekontakt .......................................................................................
Foreldrekontakt ...............................................................................
Å høre til i en slekt ..................................................................... . .
Å savne slektskontakt og ikke være invitert med ........................
Savnet og sorgen etter slektninger som er gått bort .....................
Å være forlovet eller gift .................................................................
Nabovennene ....................................................................................
Det gode naboskapet: "For dem er jeg glad i, og dem er glad i meg" ..
Irriterende nabokontakt ...................................................................
Naboskap som sosial ressurs ..........................................................
Hverdagslivet og de gode hjelperne ....................................................
Ensomhet ............................ ............................... ...............................
Motsigelsene: Å ha det godt, men ikke trives ..................................
Det sosiale livet. En sammenfatning .................................................

99
99
101
101
102
105
107
108
109
109
112
113
114
118
121
122

Kap. 9

Hverdagslivet ....................................................................................
Arbeidsmuligheter og dagaktiviteter ..................................................
Variasjon i hverdagen ..........................................................................
Arbeidet ................................................................................................
Egen bolig, eget hjem ............ . ............................................................
Hjemlige gjøremål: Kjønnede oppgaver og aktiviteter? ....................
Livet på alders- og sykehjemmet ..........................................................
Behov for, ønsker om og synspunkter på hjelpen ................................
Det koseligste .................................................................................
Hverdagslivet. En sammenfatning .....................................................

123
124
128
130
134
136
137
141
142
146

Kap. 10

Selvbestemmelse ..................................................................................
Den nye pedagogikken: Opplæring til selvstendighet ........................
Hvor lenge skal det trenes på ferdigheter? ..................... .......................
Å bestemme selv ...................................................................................
Selvbestemmelse. En sammenfatning ..................................................

147
148
148
150
154

Kap. 11

Livsløpet, tiden, alderen og aldringen ............................................. 155
Livsløpet, tiden og tidsbestemmelsen ................................................. 155
Aldersbestemmelse. "Det er ei stønn sia" .......................................... 157
Opplevelse av aldring. "Ta det med humøret-er ikke anna å gjøre med det" .. 159
Pensjoneringen. "Får se hvor lenge jeg orker" ...................................... 164

7

Fremtiden. "Jeg tenker at livet går fint det" ........................................ 166
Døden. "Det er så mye ta det bortover, nå" ......................................... 168
Livsløpet, aldring og alderdom. En sammenfatning ............................. 170
Kap. 12

Kap. 13

Fortellingene om livet før og nå. En sammenfatning og drøfting ....
Mennesker med utviklingshemning har en livshistorie.
Å samtale om livet før og nå .................................................................
Et liv på flyttefot ....................................................................................
Behovet for å høre til: Slekt som forankring i livet ...............................
Å ha sitt eget hjem .................................................................................
Bomiljøer og naboskap. "Gode" og "dårlige" naboer ...........................
De gode hjelperne i hverdagslivet ..........................................................
Arbeid og faste aktiviteter strukturerer livet ..........................................
Selvstendighet - hvor langt og hvor lenge? ............................................
Livsløp, aldring og alderdom. Den bekymringsløse alderdommen? ......
Livsvilkår under aldringen ....................................................................
Å legge til rette for aldring og alderdom blant mennesker
med utviklingshemning ..................... . ......................................... .....
Pensjonering og pensjonsalder? ...........................................................
Integrering av personalet i den øvrige hjemmetjenesten?
Et administrativt puslespill .....................................................................
Aldring blant mennesker med utviklingshemning: Integrering i eldreomsorgen eller spesialtilbud? ................................................................
Omvendt integrering? ............................................................................
Tvang til å flytte? Eller et bedre tilbud? ..............................................
Planlegging for fremtiden ...................................................................
Nye tider, nye livsløp ......................................................................

171
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
182
183
184
184
185
186
186
187

Sluttord
Også mennesker med utviklingshemning må få ha sin fortid,
sin livshistorie og få fortelle om seg selv ........................................ 188
Litteratur ..... . ...... ........ ... .............. ....... . . ....... ..... ... ...... ............. ........ .. ..... ..... ... 189
Vedlegg 1 Intervjuutdrag . . . ..... . .. . .. .... . ... .. . . . . ... ... . . . . ... . . ... ... .. . . . . . . . .. . . ..... . .. . .. ..
Vedlegg 2 Intervjuguiden .. .... ............... ... .. . ... ... .. .. ................. .. ... .. . .. ... . .. . .. .
Vedlegg 3 Om tillatelser ........................... . ............ ........................... ...... ........
Samtykkeerklæring ............................................................ . ................

8

201
203
206
208

Kapittel I

Samtaler med mennesker
med utviklingshemning om livet før og nå
Med egen røst. Stemmer fra dem som ikke er så taleføre
Med denne boken vil vi fortelle om opplevelser, erfaringer og følelser knyttet til hvordan
fortiden har vært, livet leves og aldringen oppleves av mennesker med utviklingshem
ning. Den er basert på en undersøkelse som gir kunnskap om hvordan de selv opplever
sin fortid, sin livssituasjon og sine levekår. Hensikten er å nå fram til innenfraberetninger
- få deres syn på tilværelsen.
Vi ønsker både å utforske tilnærming til og innhold i samtaler der mennesker med
utviklingshemning får fortelle sin egen livsfortelling. Hvordan skal samtalene legges opp,
hvor langt er det mulig å få opplysninger, om hva og på hvilken måte?
Hva husker de om fortiden, hvor langt tilbake? Hva vil de fortelle om, og hvordan skal
en legge til rette for dialoger som inviterer til å fortelle både om livet slik det var før og
oppleves nå? A huske tilbake og trekke tråder mellom livet før og nå, er mer krevende
kognitive operasjoner og fortellinger enn å berette om konkrete hendelser her og nå.
Fortellinger om hverdagshendelser vil ofte være lettere å snakke om, og de vil vise hva
personene setter pris på eller misliker i dagliglivet.
I undersøkelsen vil vi så langt mulig forsøke å få deres egne ord og egne fortellinger
til overordnede spørsmål som disse: I hvilken grad opplever utviklingshemmede men
nesker at de lever et godt hverdagsliv? Med dette menes at det er fylt av meningsfylte
gjøremål og hendelser, at personene opplever at de har et tilfredsstillende sosialt liv,
har selvbestemmelse og møter respekt og får selvrespekt for sin væremåte og sin egen
livsform. Hvordan har de erindringer som gir dem en livshistorie, en fortid som de bærer
med seg og som inngår i deres selvoppfatning? Hvilke minner dveler de ved og vil dele
med andre?
Mennesker med utviklingshemning har overveiende vært oppfattet ut fra sin kogni
tive funksjonshemning, som har gitt begrensninger i mestringen av hverdagslivet. Det
kognitive perspektivet har ofte overskygget de følelsesmessige reaksjoner - det varierte
følelseslivet rundt hverdagslivets hendelser (Furenbed 2000). I studien har det også vært
sentralt å få fram følelser; hva forteller de at de blir glade for, lei seg over, når er de
oppglødde, ivrige, irriterte, sinte, triste, ensomme? Særlig viktig har det vært å få fram
positive opplevelser. Hva gir glede? Hva fryder de seg over? Dette gir ledetråder til hva
som kan gi et rikere og mer variert hverdagsliv.
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En hensikt med boken er å plassere personenes livsløp og livssituasjon i sin sosiale
sammenheng, mest mulig konkret. Vi ønsker å rette oppmerksomheten mot hva tidligere
tiders behandlingsideologier- enten det var innen "åndssvakeomsorgen", innen den me
disinsk/hygieniske institusjonsomsorgen, den sosialpedagogiske opptreningsideologien
eller selvstendighets- og normaliseringsideologien - kan ha betydd for de ansatte og be
boerne. Ideologier og holdninger er ikke abstrakte synspunkter, de konkretiseres i adferd
og handlingsvalg. De oppfattes og omsettes av noen i hverdagspraksis. Omgivelser blir
sett gjennom noens øyne og erfaringer. Erfaringer er levde opplevelser. De er inkorporert
i vaner, reaksjonsmåter og synspunkter, både blant dem som setter ideologier ut i livet
og blant dem som innbefattes av dem.
Men ideologier finnes sjelden i "ren form" i praksis, de vil finnes som etterslep fra
tidligere regimer og innvirke som treghet når nye tanker skal omsettes til ny praksis.
Gode, men sprikende hensyn skaper dilemmaer, med vanskelige avveininger og tilpas
ninger. Ressursbegrensninger - i økonomi og personale - gjør at prinsipper må modifi
seres. Gamle fysiske strukturer - bygninger, rom og fysiske omgivelser - er fremdeles i
bruk mange steder og begrenser forandringene. De gir støtte til gjenkjennelighet og kan
skape trygghet - viktige hensyn - men kan også understøtte vanegjengeri og stivnede
hverdagsrutiner.
Nye velferds- og behandlingsideologier i Norge ser ofte ut til å ha en tendens til å
innebære radikale pendelsvingninger. De innføres av forandringens fortropper, med stor
ideologisk overbevisning. Dette er nødvendige drivkrefter i endringsprosessen. Men
ensidige ideologiske synspunkter kan skygge for gode pragmatiske praktiske løsninger.
Det er mange utfordringer og avveininger i det å skape et godt, langt liv for mennesker
med utviklingshemning. Det er mange avveininger som må gjøres for at hver enkelt kan
leve både mest mulig selvstendig, mest mulig sosialt integrert, mest mulig aktivt, mest
mulig akseptert, mest mulig tilfreds ut fra sine forutsetninger. Verdier som trygghet og
selvbestemmelse, selvstendighet og sosial tilhørighet kan stå i motsetning til hverandre
- og må veies mot hverandre, for dem som for andre mennesker.
Å avdekke utfordringer og dilemmaer i hverdagslivet viser hvordan ideologier omsettes
i praksis - med avgjørende betydning for hverdagen til mennesker med utviklingshem
ning. Livsvilkårene kan åpne for variasjon og mangfold, tilpasset ulike individer i ulike
sosiale sammenhenger. Men sammenligning av likhet i levekår - av grad av "normali
sering" av livssituasjon - for å gjøre utviklingshemmedes liv likest mulig andres, kan
risikere å overse retten til å væreforskjellig. Tøssebro og Lundeby (2002) påpeker dette:
"Samtidig er det en risiko for at en kan bli vel ideologisk korrekt. Er ikke livssituasjonen
til utviklingshemmede så forskjellig fra andres at det blir lite meningsfullt å undersøke
levekårene deres på samme måte - for ikke å snakke om å trekke sammenligninger? Blir
det ikke en slags "likhets-lek"? Kan en ikke til og med risikere at det som er viktigst i
utviklingshemmedes livssituasjon - forblir ubeskrevet fordi en er for opptatt av henvis
ningen til andre?" (s. 31-32).
I denne boken anvender vi begrepet livssituasjon, som favner videre enn levekår
blant utviklingshemmede, slik andre har målt dem (Tøssebro og Lundeby 2002, Bugge
10

og Thorsen 2004). Og vi vil vise hvordan mennesker med utviklingshemning opplever
og kan fortelle om sin livssituasjon, før og nå.
Ved ansvarsreformen (HVPU-reformen) 1.1.1991 har det vært lagt stor vekt på at
mennesker med utviklingshemning skal ha en selvstendig boform, leve et selvstendig
liv og ha selvbestemmelse (NOU 2001 :22). Dette er viktige aspekter ved et "vanlig" liv
i vår kultur, som personene ikke hadde i særlig grad da de levde i institusjon.
Men autonomi og selvbestemmelse har sine grenser for alle. Verdiene støter an mot
andre hensyn og sider ved et godt liv: Behovet for bekreftende kontakt med andre - der
begge parter gir avkall på noe av sin autonomi for å ivareta den andres behov. Da kan
egne ønsker om selvrealisering måtte vike.
Den vestlige kultur legger stor vekt på individets frihet og selvråderett, på individ
ualisering og autonomi. Fokus på individet er understøttet av forskningen, fremmet
blant annet ved intervju- og registerundersøkelsenes forankring i enkeltindividet. Det
individualiserende synet er videreført i lovgivning - som menneskerettighetene - som
skal beskytte individet mot overgrep og krenkelser. Betoning av individets rettigheter
er viktige landevinninger - ikke minst for mennesker med utviklingshemning. De har
gått en lang vei, fra å være dårer, åndsvake, bortsatte, institusjonslemmer, pasienter,
beboere, brukere til å bli borgere (NOU: 2001:22 ). Disse betegnelsene innebærer også
en dreining fra kategoribetegnelser til å bli anerkjent som et individ med like rettigheter
som andre.
Parallelt med individualiseringen i det senmoderne samfunn en det en tendens til å
nedtone og undervurdere vår avhengighet av andre og vår innvevdhet i sosiale relasjoner
(Thorsen og Toverud 2002). Dette skjer i hverdagslivet- i familielivet, vennerelasjoner
og i arbeidssituasjoner. Respekt for avhengighet blir av enda større betydning når vi blir
syke, svake, hjelpeløse.
Mennesker trenger også trygghet for å trives- en grunnleggende visshet om at gode
situasjoner vil vare ved og at snille mennesker vil fortsette å være tilgjengelige og støtt
ende. Kontinuitet og forutsigbarhet i viktige relasjoner og situasjoner er en vesentlig
del av opplevelsen av trygghet (Atchley 1999). Forutsigbarhet gir vern mot uforutsette
forverringer i livssituasjon. Sentralt for et godt liv for mennesker med utviklingshem
ning - som for alle andre- er tillit til at omgivelsene vil en vel og legge livssituasjonen
best mulig til rette, når en er avhengig av andres støtte og hjelp. Så må de få spille ut
retten til selvstendighet og selvbestemmelse så langt mulig, uten at det blir til skade for
dem selv eller andre. Det blir viktig med et vern mot forverret livssituasjon, der andres
avgjørelser gir dem dårligere vilkår.
HVPU-reformens intensjoner favner lenger enn en selvstendig bolig og tilgang til
"normaliserte" tjenester i kommunen. Det dreier seg også om et liv med trygghet, til
lit, sosial forankring og integrasjon, selvbekreftelse og selvtillit. Denne boken vil rette
søkelyset også mot disse forholdene - slik mennesker med utviklingshemning selv
forteller om dem.
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Om livsløp og opplevelse av aldringen
Vi stiller også spørsmålet: Hvordan opplever mennesker med utviklingshemning sin
aldringsprosess? Er deres aldringsopplevelse på enkelte måter forskjellig fra andres?
Forestillinger om å bli eldre er på mange måter en abstrakt forestilling, alder er et ab
strakt begrep. En bevissthet om aldring forutsetter at man har viten om egen alder, at
høy alder er "gamlere" enn ung alder og at aldring og alderdom er relatert til vanlige
forandringer - sosialt, kroppslig, mentalt. Det forutsetter kunnskap om vanlige for
ventede aldersrelaterte livsløpsoverganger i vår kulturkrets; om enkestand, pensjonering
og generasjonsvekslinger i slektskjeden (Førland 1998). En livsløpsforståelse er basert
på kjennskap til vanlige forventede rolleoverganger i livet (Elder 1974, 1975, Hagestad
2003, Thorsen 1990, 2002). Sosial aldring (Daatland og Solem 2000) er relatert "normale"
livsløpsoverganger som mennesker med utviklingshemning vanligvis ikke har- fordi de
fleste ikke har deltatt i arbeidslivet på samme vilkår som befolkningen ellers, fordi de
ikke pensjoneres som andre arbeidstakere og fordi de ikke har stiftet egen familie som
med tiden plasserer dem som de eldste i slektsgenerasjonen. Ved å ha vært utenfor en
del sentrale roller, har de også unngått mange rolleoverganger som markerer at en blir
eldre - gammel.
Deres livsløp vil imidlertid ha store likhetstrekk innbyrdes, med færre slike rolle
overganger og tap som dem andre mennesker har i sine livsløp. Eldre utviklingshemmede
har ikke hatt et liv med livsvilkår, livsløp og hverdagsmønster som ellers er vanlig og
definerer den sosiale aldringen.
Forestillinger om aldring forutsetter også at en knytter aldringen til kroppslige
forandringer som er aldersrelaterte; en blir oftere utsatt for sykdom, blir svakere, rar
mindre krefter og må etter hvert endre sin livsførsel - "ta det roligere". En må kunne
sammenligne seg selv med sin tidligere tilstand og med situasjonen til andre eldre. Slike
sammenligninger kan være en for krevende kognitiv prosess for en del mennesker med
utviklingshemning- som ikke husker sin egen alder. Mange lever også ofte i aldersbland
ede miljøer, med naboer med utviklingshemning, hvor funksjonshemninger og sykdom
ikke behøver å være relatert til alder. De unge kan være mer funksjonshemmede enn de
eldre 1 (Bugge og Thorsen 2004, Sjørengen et al. 2005). Et vanlig aldringsforløp der eldre
er svakere og sykere enn yngre, blir derfor uklart.
Er det slik at mange personer med utviklingshemning går inn i den bekymringsløse
alderdom (Politiken 2003 )? De lever ikke med forestillinger om aldring - om aldersrela
terte tap og svekkelser som angår dem selv, fordi deres tilværelse er mer tidløs - preget
av færre aldersmarkeringer enn befolkningen ellers?

1 En undersøkelse i 30 norske vertskommuner, med 965 vertskommunebeboere, viste at personene, inntil
80 år, ikke var mer hjelpetrengende enn de yngste, 24-39 år (Bugge og Thorsen 2004).
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Dette betyr ikke at tilværelsen er bekymringsfri eller uten plager og vansker. Dem har
det vært mange av i utviklingshemmedes liv. Det betyr heller ikke at de ikke rammes av
aldringsrelaterte, kroppslige forandringer: Ferdigheter de hadde kan gå tapt, sykdommer
forverres og nye kommer til, kreftene minsker. Fordi mennesker med utviklingshemning
vil ha mindre reservekapasitet enn andre og færre muligheter til å kompensere for tap av
ferdigheter ved å utnytte andre sterkere på nye måter (Baltes og Carstensen 1996, Baltes
og Baltes 1990), vil tap av tidligere funksjonsevner kunne ramme disse personene særlig
hardt. Men forandringene behøver ikke bevissthetsmessig være koplet til aldring, eller
gi bekymringer på forhånd. Personer med utviklingshemning driver vanligvis ikke med
forberedelse til pensjonsalderen, slik Senter for seniorpolitikk anbefaler at vi andre bør
gjøre allerede fra 40-årsalderen. Aldringen støttes trolig i mindre grad av den kollektive
fortolkning andre bruker: "Det skyldes alderen." Kanskje opplever ikke mange aldrende
utviklingshemmede at "forandringene skyldes alderen", slik andre eldre gjør? Hvordan
berøres de som ikke vet sin alder, ikke har noen begreper om aldring og alderdom, eller
har ord for de forandringene som skjer?
En overskrift i en stor artikkel i den danske avisen Politiken lyder: "De ubekymrede
gamle" (Mandag 29. september 2003). Der sies det "Ude av øyet- ude av sind. På den
måden kan man godt kalde det en meget sorgløs alderdom". Forstander Rose Olsen,
ved Vesterbro Seniorbo på Fyn i Danmark, blir intervjuet og uttaler om de gamle ut
viklingshemmede i boligen: "At blive hjælpeløse generer dem ikke. Hvis man har været
avhengige af hjælp hele livet og aldrig har kundet huske sine telefonnumre, bliver man
ikke lige så frustrerede, når demensen rammer," siger Rose Olsen. "Generelt er udvik
lingshæmmede ikke bevidste om, at de bliver ældre. De er heller ikke bekymrede for
kroppens forfald. De tenker ikke, Åh, nej, mit ansigt ligner en gammel blomme," siger
Rose Olsen. "Det gelder også døden. Når en af beboerne siger farvel til livet, berører
det mest personalet."
Er det slik, eller er dette en forenklet beskrivelse, selv om den baserer seg på lang
erfaring fra arbeid rettet mot mennesker med utviklingshemning? Kan det skyldes at
personalet i for liten grad har spurt de gamle selv hva de opplever?
En rekke studier av personer med utviklingshemning - også detaljerte studier av
samspill i bofellesskap- belyser ikke alder og aldring som dimensjoner av betydning
når det gjelder levekår, livssituasjon og sosialt samspill (Folkestad 2003, Sandvin et al.
1998, Tøssebro og Lundeby 2002). Det gjelder heller ikke når temaet er forhold som
det å ha arbeid, opplæring og aktivitetstilbud. Alder og alderskategorier er ellers helt
sentrale når det gjelder å beskrive folks levekår og livsløp (SSB Sosialt utsyn 2000,
Levekårsundersøkelsene). Kanskje er det slik at alder og aldring i en viss forstand er
opphevet i bofellesskapene, fordi funksjonshemningen ikke behøver å følge aldringen,
og samhandlingen ikke tar hensyn til alder. Eller kanskje er det mer skjulte prosesser
som ikke lett faller i øynene? Det kan også hende at når det gjelder funksjonshemmede,
så er aldring og livsløp ikke gjort relevante sett i forhold til den overordnede kategorien
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funksjonshemmet. Den er gjort til en hovedkategori i analysen av livsløp til mennesker
med funksjonshemning2.
Naen tap vil også ramme mennesker med utviklingshemning: Mennesker rundt dem
dør- og dette opplever de oftere når de selv når høyere alder. Blant utviklingshemmede
er døden blitt noe som skjer i høy alder - som i befolkningen ellers (Sjørengen et al.
2005, Bugge og Thorsen 2004). Deres levealder har økt radikalt i de siste 50 årene. I
miljøer med utspring i kollektive boformer, blant eldre som tidligere har levd i institu
sjon og nå lever i samlokaliserte boliger, kan det etter hvert bli mange naboer, venner og
medbeboere som faller fra. I noen grad vil bomiljøet i høy alder ligne de aldershjem og
sykehjem andre eldre flytter til. Der kan andres død bli en hendelse i hverdagslivet som
minner en på at en selv nærmer seg livets slutt.

Mennesker med utviklingshemning, antall og aldring
Det var 1. januar 2002 - samme år som intervjuene i denne undersøkelsen ble foretatt
- registrert 16.356 personer med utviklingshemning, hvorav 12.564 var 16 år og over
(Rundskriv U-6/2002). Antallet utgjør ca. 0,4 prosent av befolkningen. Folkestad (2003)
påpeker i en gjennomgang at denne andelen er langt lavere enn det registrerte antallet i
USA. I Sverige og Norge er det hovedsakelig personer som mottar tiltak fra det særskilte
hjelpeapparatet for utviklingshemmede som inngår i oversikten, mens testing av kognitiv
kapasitet ligger til grunn for de amerikanske tallene3 .
Hvor man trekker grensen for utviklingshemning ved intelligenstesting, er i USA
avgjørende for hvor mange som regnes som utviklingshemmede4 . Folkestad understre
ker det viktige poenget at det derfor er problematisk å anvende tall fra utlandet (særlig
USA) som grunnlag for problemstillinger og konklusjoner angående utviklingshemmede
i Norge.
I dag baserer man seg på en bredere vurdering av funksjonsnivå når det gjelder kognitiv
fungering og ferdigheter, ut fra hvordan man mestrer hverdagslivets oppgaver (Folkestad
2003, Tøssebra og Lundeby 2002).

2 Heller ikke i en av de nyere bøker, en lærebok om funksjonshemning: "Funksjonshemning er bare et
navn", av Lars Grue (2003), er livsløp tatt opp som et perspektiv.
3 En større gruppe lett utviklingshemmede tas med i tall fra USA, hvor 75 prosent har "mild mental
retardasjon" og 25 prosent har "modera,: til alvorlig mental retardasjon". I Sverige er fordelingen blant
de registrerte motsatt, henholdsvis 25 prosent og 75 prosent (Melgård 2000, s. 13-14, referert etter
Folkestad 2003).
4 Det har vært benyttet grenser både ved IQ-verdier 50, 55, 70 og 74. Den norske praksis var relativt
streng, og en benyttet vanligvis en grense lik 50. Bakgrunnen var en grenseoppgang mellom spesial
skolene og dem som falt inn under HVPU (Tøssebro og Lundeby 2002).
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Levealderen for mennesker med utviklingshemning har vært økende i de siste årene.
Bedre levekår, botilbud, ernæring, bedre medisinske tilbud - et liv mer som det andre
mennesker lever, har økt levealderen radikalt blant mennesker med utviklingshemning.
Nå vil de fleste, likesom andre mennesker, nå alderdommen.
Mennesker med utviklingshemning varierer meget, både når det gjelder årsaken til
utviklingshemningen og i hvilken grad de har andre tilleggslidelser. En mindre gruppe
har Downs syndrom, som innebærer et genetisk avvik som også betyr redusert leve
alder. Men også denne gruppen har opplevd økende levealder de siste årene. Levealderen
for mennesker med Downs syndrom har økt med 40 år fra 1930 til 1980 (McVicker et
al. 1994), og gjennomsnittlig levealder for denne gruppen er i noen studier rundt 56 år
(Janicki et al. 1996, Visser et al. 1997). Men det er grunn til å understreke at slike tall
avspeiler de spesielle levekårene som personene lever under, som kan være ulike på
viktige områder. Hvordan levealderen for mennesker med utviklingshemning vil utvikle
seg i Norge i de nærmeste årene, vet vi ikke, men det er grunn til å tro at den fortsatt vil
være økende. En må altså forvente lange livsløp og tenke aldringen inn i de tilbudene
en gir til utviklingshemmede.
En vet at grad av utviklingshemning er en indikator for hvor lenge personene vil
leve. Svakere fungerende mennesker med utviklingshemning, som også har andre til
leggslidelser - som cerebral parese, epilepsi og andre medfødte misdannelser - har
kortere levealder enn de bedre fungerende. Godt fungerende mennesker kan forvente å
ha like høy levealder som sine jevnaldrende i befolkningen for øvrig (Patja et al. 2000).
De påpeker at bedre levekår og forebyggende tiltak vil føre til en økende gruppe gamle
utviklingshemmede med særskilte behov.
Det foreligger ingen sikre angivelser av aldersfordelingen blant mennesker med ut
viklingshemning i Norge, og vi vet altså ikke hvor mange som er over 70 år, 80 år, eller
endatil har nådd å bli 90 år. Men en studie av omkring 950 vertskommunebeboere i 30
kommuner, fant at 3 prosent var over 80 år, 9 prosent var 70-79 år og 19 prosent var 6069 år (Bugge og Thorsen 2004). Dette er en aldersfordeling som er svært lik den som er
i befolkningen totalt (SSB Tall fra 1. januar 2002).
I hovedundersøkelsen blant personer med utviklingshemning i Nes distrikt (i 2001),
35 år eller mer, fant en at det av 53 personer var fem personer (9,4 prosent) som var over
80 år, 11 personer var i aldersgruppen 70-79 år (20,8 prosent) og 10 personer var 60-69
år (18,9 prosent). Nesten halvparten i denne gruppen - 49,1 prosent - er altså over 60
år. Alderen på beboerne varierer fra 24 til 88 år. De fire personene som hadde Downs
syndrom hadde en gjennomsnittsalder på 64,8 år (Sjørengen et al. 2005).
Vi kan altså se for oss at de fleste utviklingshemmede vil få en levealder som folk
flest. Også dette er et aspekt av "normaliseringen" og et vanlig livsløp.
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Liv fortalt med andres stemmer og målt med andres mål
Beretningene om hvordan mennesker med utviklingshemning lever og har levd sine liv
er som regel fortalt av andre, og historiene er ofte fortalt med tall - med levekårsindi
katorer om bolig, aktiviteter og kontakter (Tøssebro 1996, Tøssebro og Lundeby 2002).
Slik informasjon er viktig, og ofte den eneste aktuelle tilnærming når en skal redegjøre
for levekårene til store grupper. Hensikten med de siste levekårsstudiene har også vært
å sammenholde utviklingshemmedes livssituasjon og levekår med den øvrige befolknin
gens. Hvordan er deres tilværelse blitt etter HVPU-reformen 1.1.1991?
Mange utviklingshemmede mennesker har ikke språk eller et ganske sparsomt språk.
Vanligvis har en intervjuet "nærpersoner", noen som kjenner dem mer eller mindre
godt. Men mange studier viser at vurderingene er forskjellige, til dels svært forskjellige,
avhengig av om det er pårørende, ansatte eller den enkelte selv som vurderer person
enes livsssituasjon, ønsker og behov (Vabø 1998). Mennesker har ulike målestokker og
hensikter med sine svar. De kan ønske å få fram problemer, skjule dem eller er ikke opp
merksomme på dem. Menneskene rundt personen ser vedkommende bare i et begrenset
tidsrom (Folkestad 2003). Mye liv leves utenfor deres blikk, og mye indre liv kan være
skjult for alle andre.
Noen studier sammenligner, som nevnt, utviklingshemmedes levekår med andre
gruppers. Det er en rimelig tilnærming sett ut fra HVPU-reformens og normaliserings
prinsippenes målsettinger, man anvender de samme mål på denne gruppens livsvilkår
som på andres. Men personer med utviklingshemning bærer også med seg en livshistorie,
innvevd i en kulturell historie som på radikalt vis har endret "behandlingen" av dem og
synet på deres vilkår og rettigheter. Voksne mennesker bærer med seg livserfaringer fra
helt andre behandlingsregimer, preget av diskriminering, overgrep, forsømmelser og
utstøting av samfunnet. Det har preget deres selvbilde og er lagret som minner om hvem
de var og hvem de er. De danner bakteppe for deres erfaringer i nye livssituasjoner. Vi
trenger å høre deres historier slik de selv vil og kan fortelle dem.

Å la sin røst høre
At mennesker med utviklingshemning har vært oppfattet som ressurssvake, mindre
verdige, ikke behandlingsbare, som "en annen sort" mennesker, har gjort at de har vært
oversett som fortellere fra sitt eget liv. En har ikke vært interessert i deres stemme. Andre
har ikke trodd at de husket eller kunne fortelle fra fortiden. Antakelsen har vært at de
eventuelt bare kunne fortelle om "her og nå", om det helt konkrete. Men nye livsmiljøer
har gitt bedre muligheter til å se dem som individer. Det er flyttet grenser, personene får
sin egen stemme, uten å bli overdøvet av andres. De ses i mindre grad som en del av et
kollektiv - en kategoriperson. Vi må revurdere våre oppfatninger. De var fordommer.
Personene trer fram.
Mennesker med utviklingshemning har selv vært aktive til å forandre andres bilder
av seg, både ved å vise at de kan, og ved å være pådrivere for en endret politikk og nye
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oppfatninger. Bengt Nirje (2003) forteller hvordan voksenutdanningsprogrammer, kurs
i foreningsteknikk og utviklingshemmedes egne erfaringer i å drive klubber og komite
arbeid, har ført til konferanser og kongresser på regionalt, nasjonalt og internasjonalt
nivå (s.112). "People first"-bevegelsen ble grunnlagt på den amerikanske vestkysten på
1970-tallet. "We are people first, and handicapped second". I 1980 holdt International
League for Societies for Persons with Mental Handicap en internasjonal kongress der
40 personer med utviklingshemning fra åtte land holdt sin første konferanse, som senere
er videreført. Utviklingshemmede holder sine egne store kongresser. Dette viser hvilke
ressurser mennesker med utviklingshemning har til å la sin røst høre, sette dagsorden og
stille krav, når forholdene blir lagt til rette for det. Slik har de gjort seg til aktører, og har
tatt i bruk de organisasjonsmidler som trenges for å få sine saker igjennom.

"Nes-undersøkelsen" og behovet for å høre deres egen stemme
At utviklingshemmede mennesker nå blir gamle - et historisk nytt fenomen, gjør at det
er et stort behov for mer kunnskap om hvordan aldringsprossesene arter seg. I prosjektet
"Utviklingshemning og aldring" i Nes i Ringsaker kommune, kalt "Nes-undersøkelsen",5
er hensikten å studere aldringen blant mennesker med utviklingshemning. Hovedprosjektet
består av flere delprosjekter. I ett delprosjekt følger en personenes utvikling over tid. Dette
er gjort ved at det er foretatt registreringer av individuelle funksjoner og bistandsbehov
på en rekke områder (blant annet ved et BA-skjema og et demensregistreringsskjema).
Det inngikk i denne del av Nesundersøkelsen i alt 53 personer i 2001 og 45 i 20036 (Sjø
rengen et al., 2005). Det var "nærpersoner", personer som kjente vedkommende godt,
som registrerte opplysningene.
Etter oppstart av prosjektet så vi behovet for å høre personenes egen stemme, og få
vite mer om hvordan de selv opplevde sine livsvilkår og aldringen. Et utenfrabilde basert
på registreringer viser andres oppfatning av personene - i vår hovedundersøkelse knyttet
til bedre eller dårligere funksjonsevne ved ulike gjøremål. Registreringen fanger ikke
opp den mening handlingene har, hvordan de selv opplever dem og hvordan følelser og
reaksjoner er knyttet til hverdagslivets gjøremål og innhold. Den favner ikke andre sider
ved livsutfoldelsen eller særtrekk ved personene. Vi ville høre deres egne fortellinger
om sitt liv.
Historien til Ingjerd Olstad utgjør en annen stemme om livsvilkårene på Nes og be
boernes livsløp (presentasjon i neste avsnitt).

5 Kortform av undersøkelsen Utviklingshemning og aldring. Undersøkelsen hadde sin hovedbase og
nedslagsfelt i Nes distrikt i Ringerike kommune, hvor den tidligere sentralinstitusjonen lå.
6 Ved undersøkelsen i 2001 var det tre hjelpeverger, av de 56 som ble forespurt, som ikke ønsket at den
utviklingshemmede personen skulle inngå i undersøkelsen. I 2003 var åtte personer av de 56 døde
(Sjørengen et al. 2005). Utvalget omtales nærmere i kapittel 5.
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18 personer og en som har fulgt dem kommer til orde
Denne boken er basert på livsberetningene til 18 menn og kvinner. Ikke alle er like taleføre.
De stemmer boken presenterer hører til dem som vanligvis er tause, bortgjemte og oversett.
De har levd sine liv med ulike grader av utviklingshemning, men de har alle et språk som
gjør at de kan delta i samtale og fortelle fra sin fortid og berette om sin nåtid.
I alt 10 kvinner og 8 menn har fortalt oss om sitt liv. De har alle bodd større eller
mindre deler av sitt liv innenfor HVPU (Helsevernet for psykisk utviklingshemmede).
De fleste har også bodd på en sentralinstitusjon for utviklingshemmede. Først het den
Toftes Gave - fra 1990 Sund- på Nes i Ringsaker kommune. Nå bor de i egne boliger
eller i aldersinstitusjon, enten på eller like utenfor det tidligere institusjonsområdet eller
i andre deler av Ringsaker.
Deres stemmer vil bli blandet med stemmen til Ingjerd Olstad. Hun er vokst opp på
Toftes gave, som datter av gårdsbestyreren. Hun har lekt med beboerne og hatt mange
av dem som sine venner i oppveksten. Senere utdannet hun seg som vernepleier, og har
arbeidet som avdelingsleder på Sund like til i 2003 7. Mer enn noen andre forvalter hun
stedets og beboernes historie, sett fra sitt ståsted. Hun vil gi sitt bilde av endringene i livs
vilkårene for beboerne, fra en sentralinstitusjon gjennom nedbyggingsfasen med gradvis
bedrede levekår, til avviklingsfasen etter HVPU-reformen 1. januar 1991 og like fram
til i dag. Hun forteller om forandringer i kultur, endrede holdninger og nye handlinger.
Den historie hun forteller er sin egen livshistorie innvevd i beboernes, den er samtidig
en institusjonshistorie og en profesjonshistorie. Det er en unik, sterk og selvopplevd for
telling om en radikal kulturell og institusjonell endring av utviklingshemmedes livsvilkår;
ytre sett fra å være "utsatte" (i privatpleie) eller "innsatte" (i institusjon), til beboere til
brukere til borgere.
I boken veves hennes fortelling sammen med beboernes, for å få et mest mulig ut
fyllende bilde av de endringene personene har gjennomlevd. Deres opplevde historie
vil bli sett på bakteppe av andre studier som har gitt oss bilder av utviklingshemmedes
levekår og livssituasjon.
Sentralt i bokens tilnærming er å gi mennesker med utviklingshemning en fortid, en
livshistorie og en utviklingshistorie som viser hvordan livsløp i bestemte omgivelser
preger deres liv like inn i alderdommen. Den skal også vise hvilke livserfaringer de sitter
inne med, hvordan de opplever sitt hverdagsliv og sine livsvilkår. Boken viser hvordan
de har egne meninger og synspunkter, selv om de av og til kan sitte "langt inne" og må
lokkes ut.

7 Da ble kommunen og tjenestene omorganisert.
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Om ordene
Ord uttrykker sin tids tenkemåter og forståelsesformer. Mennesker med utviklingshemning
har gjennom tidene vært kalt imbesile, idioter, åndssvake, psykisk utvklingshemmede
(NOU 2001:22, Grue 2003). Begrepene har stadig blitt endret, men et negativt innhold
har flyttet med og gitt behov for nye betegnelser. Endringene viser bestrebelsene for å
unngå negative konnotasjoner. Sentralt for å gi betegnelser på personer med utviklings
hemning nytt innhold, er å skape situasjoner og vilkår som gir dem de muligheter til
livsutfoldelse som andre har. Det avhenger av hvordan samfunnet gir dem anledning til
å delta, inkluderes og respekteres, med sine særtrekk og forutsetninger. Vi vil-lekene,
Dissimilis, revy-, teater- og konsertopptredener, viser hvilke muligheter og ressurser de
har. Å møte dem på kafeen, i butikken og på kino, er å inngå i de samme hverdagsak
tivitetene. Utviklingshemmede inngår i det store mangfold av ulike - men likeverdige
personer. Men fremdeles er det langt igjen til å dele hverdagen, gjøre tingene sammen,
ha nær kontakt, bli venner (Tøssebro og Lundeby 2002, Bugge og Thorsen 2004, Sjør
engen et al. 2005).
I boken vil det bli brukt flere betegnelser på personene studien handler om. De vil bli
kalt beboere, intervjupersoner, utviklingshemmede, mennesker med utviklingshemning
og ord knyttet til ulike roller de har. "Ord er makt", og bruken av ord bør alltid gjen
nomtenkes. Utgangspunktet er både et ønske om å variere språket og i minst mulig grad
plassere personene i en kategori. Men samtidig trenges det også kategoribetegnelser for
å få fram meningen. Betegnelsen mennesker med utviklinghemning betoner klart at de
er "mennesker først", så nevnes hemningen. Men det blir et stivt, omstendelig og repe
terende språk om bare denne betegnelse brukes.
Internasjonalt er det stor variasjon i språkbruk både mellom og innen de enkelte
land. I den engelsktalende delen av verden er det i stigende grad brukt betegnelser som
"persons with disabilities" (Pristley 2001), særlig i USA. Dette er følger i kjølvannet
av "People First"-bevegelsen, som har understreket at funksjonshemmede er først og
fremst mennesker.
I denne boken følger språkbruken stor sett en slik form. Men det har, særlig i England,
vært en motstand mot en slik ordbruk, fra funksjonshemmedes egne rekker. Den sosiale
modellen (Oliver 1990) retter oppmerksomheten mot funksjonshemmende omgivelser, og
han og andre har foretrukket betegnelsen disabled people, funksjonshemmede personer.
Det engelske ordet mer enn det norske, peker på strukturelle og kulturelle funksjonshem
mende forhold-personene blir gjort funksjonhemmede. Språklige forskjeller og begreps
messige nyanser i ulike språk gjør at betegnelser ikke lett lar seg overføre direkte.
Når det gjelder utviklingshemmede anvendes betegnelsene "persons with intellectual
disability" og "cognitive disabilities". Talspersoner for utviklingshemmede har ønsket
å bruke betegnelsen "persons with leaming difficulties" - mennesker med lærevansker.
Disse ordene tas i økende grad i bruk i den faglige og politiske språkbruken. (Se for
eksempel Thomas 2003). Andre anvender begrepet "persons with leaming disabilities"
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(for eksempel Scior 2003). Med disse betegnelsene fjerner man det diagnostiske og
stigmatiserende kjennetegn "intellektuelt funksjonshemmet", eller "psykisk utviklings
hemmet", og omfatter personene i det mer omfattende begrepet "mennesker med lære
vansker". Dette innbefatter alle som av ulike grunner kan ha vansker med læring, enten
det skyldes dysleksi, konsentrasjonsvansker eller mer spesifikke vansker. Foreløpig er
ikke betegnelsen personer med lærevansker om utviklingshemmede tatt i bruk i Norge.
Også betegnelsen "persons with leaming difficulties" fremhever personen først, men
forankrer vanskelighetene i den enkelte personen.
Jeg har ved skrivingen av denne boken hatt som ambisjon å bruke enkle ord når jeg
omtaler og kommenterer intervjupersonenes fortellinger. Det har også vært min hensikt
når andres studier og forskningsresultater omtales - så langt mulig. En teoretiserende
språkbruk med begreper hentet fra det akademiske fagspråket, ville skape stor avstand til
intervjupersonenes eget språk. Men fagspråket er like fullt et annet enn hverdagsspråket.
Jeg harforsøkt å finne ord som er erfaringsrelevante for dem som arbeider i feltet og som
ikke skaper unødig avstand til intervjupersonenes fortellinger, uten å miste fagligheten.
Det er beretninger som fortjener å formidles til mange av dem som møter utviklingshem
mede i sitt arbeid eller har en relasjon til dem.
Leserveiledning
Det er gitt en inngående beskrivelse av historien til mennesker med utviklingshemning,
tiltak og ideologi (kapittel 2) og en redegjørelse for en livsløpsforståelse av livet til per
soner med utviklingshemning (kapittel 3). Dette er gjort for å sette studiens perspektiv
- å forstå personene på bakgrunn av det liv de har levd - inn i en bredere sammenheng.
Vi anser det for viktig at intervjupersonenes livsløp plasseres innenfor de ideologiske og
samfunnsmessige vilkår som har vært rådende for utviklingshemmede i deres levetid.
Dernest presenteres erfaringer med intervjuer av mennesker med utviklingshemning i
ulike studier, og vår tilnærming med bruk av "nærpersoner" som intervjuere (kapittel 4).
Så redegjøres det mer inngående for undersøkelsen og dialogene slik de forløp (kapittel
5). Stedet, kulturen, tradisjonene og forandringene omhandles i kapittel 6, der Ingjerd
Olstad forteller om sine erfaringer og erindringer om situasjonen til utviklingshemmede
personer i Ringsaker kommune.
Intervjupersonenes egne stemmer og egne liv møter vi fra kapittel 7 til kapittel 11.
De som er særlig interessert i d�res fortellinger, finner disse her. Så sammenfattes under
søkelsen og konsekvenser drøftes i kapittel 12 og 13.
Vi håper at personenes stemmer når fram.
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Kapittel 2

Historien om mennesker med utviklingshemning
Tiltakene og ideologien
Dette kapitlet beskriver den historiske utviklingen av tilbudene til utviklingshemmede
og de ideologier og oppfatninger som har ligget til grunn. I første del av kapitlet blir det
gitt et kort historisk riss av utviklingen i Norge når det gjelder tiltak rettet mot mennesker
med utviklingshemning. Deretter blir det redegjort for fremveksten av "normaliserings
prinsippene" og bakgrunnen for dem i den pedagogiske og medisinske modellen. Så
omtales utviklingsmodellen. Til sist nevnes "empowerment-bevegelsen" og vekten på
selvbestemmelse. Jeg konsentrerer meg i hovedsak om de retninger og prisipper som har
hatt størst betydning for aldrende utviklingshemmede menneskers livsløp8 .

Tilbudet til mennesker med utviklingshemning i Norge
De åndssvake og åndssvakeomsorgen
"Åndssvakeomsorgen" var utviklingen av et særtilbud til mennesker med utviklingshem
ning. Den første norske åndssvakeskole startet opp i 1876, først etter privat initiativ, siden
som offentlig skole. Inntil år 1900 var det bygget i alt tre slike åndssvakeskoler (NOS
1978, etter Tøssebro 1996). Det var en del av en internasjonal trend, det ble opprettet
skoler for de utviklingshemmede som ble ansett som mottakelige for undervisning.
Hva med de øvrige? For dem ble det i annen halvdel av forrige århundre bygget stadig
flere og større institusjoner. I Norge ble Emma Hjorts hjem etablert i 1898 og Klæbu
pleiehjem i 1917. Begge var statsdrevne. I 1945 var det i alt 500 slike institusjonsplas
ser, eller 1100 hvis en også regner med åndssvakeskolene (Tøssebro 1996)9 . Tøssebro
understreker i en internasjonal gjennomgang av tiltak overfor personer med utviklings-

8 Det innebærer at jeg bare kort går nærmere inn på retninger og modeller som særlig er målbåret av
mennesker med fysiske funksjonshemninger, og som er blitt stadig mer aktualisert i de senere årene
- også/or og av unge mennesker med utviklingshemning. Jeg henviser til Askheim (2003), i boken:
"Fra normalisering til empowerment", for en oversikt og god gjennomgang av ideologier og retninger
innen feltet funksjonshemning. For eldre utviklingshemmede kan "den sosiale modellen" og "em
powerment"-bevegelsen ha betydning for holdninger og tenkemåter blant planleggere og ansatte i nær
miljøet. Men det tar gjerne en tid fra radikale tanker omsettes i vanlig hverdagslivspraksis.
Denne gjennomgangen bygger i stor grad på Tøssebros fremstilling (1996).
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hemning, at Norge var sent ute med institusjonsutbygging, selv om vi fulgte samme
utviklingsmønstre som mange andre land.
Kritikken av institusjonene foregikk internasjonalt på et bredt felt, særlig siden
1960-70-tallet, blant annet inspirert av Goffmans (1961) kritikk av totale institusjoner.
Den gjaldt institusjoner generelt, og ble også rettet mot behandlingsinstitusjoner for
utviklingshemmede spesielt.
I de nordiske landene var særlig Sverige tidlig ute med tanker om normalisering og
integrering av mennesker med utviklingshemning. Allerede fra 1950-tallet var slike tanker
framme, først innen spesialundervisningen (Ericsson 1995). Den perioden var likevel først
og fremst preget av institusjonsutbygging, inntil nedbyggingen av institusjonene tok til
i en viss målestokk fra 1970-tallet (Tøssebro 1996) - og stadig sterkere fra 1980-tallet.
Sverige, USA og Storbritannia var foregangsland. Avinstitusjonaliseringen aksellererte fra
1970-tallet og utover. Den siste tiden var nedgangen i Sverige basert på en ny lovgivning
fra 1986, som var mer rettighetsbasert enn norsk lovgivning (Syse 1995, s. 210).
I Norge kom den første Stortingsmelding om funksjonshemmede i 1967 (St.meld. nr. 88
(1966-67)). Her nevnes ordet normalisering som politisk rettesnor for det videre arbeidet.
En skulle søke å ivareta at det ved utdanning, sysselsetting og velferd ikke skulle være
unødige skiller mellom mennesker med funksjonshemning og andre. En skulle bringe
flere funksjonshemmede "over til en rimelig funksjon i samfunnet".
Liksom Norge var på etterslep når det gjaldt institusjonsutbygging, var vi også sent ute
når det gjaldt institusjonsavviklingen. Antall plasser i heldøgns institusjonsomsorg under
Helsevern for psykisk utviklingshemmede (HVPU) nådde sitt maksimum i 1976, med i
alt 5600 plasser (Tøssebro 1996). I Norge var det knapt noen nedbygging før den skjedde
meget raskt fra 1990-91, etter at HVPU-reformen trådte i kraft 1.1.1991. Dette foregikk
etter sterk kritikk av institusjonstilbudet, meget skarpt fremført av Lossiusutvalget.

Lossiusutvalget og HVPU-reformen
Bakgrunnen for Lossiusutvalget var at Sosialkomiteen var på befaring på de to statsinstitu
sjonene, Emma Hjorts hjem og Klæbu. Dette resulterte i sterk kritikk. I Stortingsdebatten
som fulgte ble det nevnt uverdige forhold, medtatte bygninger og sagt at en for skams
skyld ikke kan overlate slike til fylkeskommunene (SF 1970:2392 ff, referert etter Tøs
sebro 1996, s. 44). Det ble fremsatt krav om en melding om utviklingen av omsorgen og
en standardheving av statsinstitusjonene (lnst.s. nr. 155 (169-170)). Dette ble fulgt opp
av NOU 1973 :25 : Omsorg for psykisk utviklingshemmede - det første Lossiusutvalget
- og med en ny Stortingsmelding.
Nye retningslinjer gjaldt institusjonene, som skulle desentraliseres og reduseres i stør
relse. Det skulle skje en kvalitetsheving både av levekår og livskvalitet. På avdelingene
skulle det være færre beboere, bedre plass og de skulle gjøres mer hjemlige. Beboerne
skulle ha opplæring, sysselsetting og fritid (Tøssebro 1996, s. 44). Så skulle man gi
muligheter for å bo utenfor institusjonene ved "eksternatløsninger". Foreldrene skulle
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få støtte og hjelp fra det kommunale hjelpeapparat til at barn med utviklingshemning
skulle få bo hjemme.
Tøssebro (1996, s. 44) påpeker at det bak de nye retningslinjene, slik de avspeiles i
NOU 1973 :25, synes å ligge en blanding av tre målsettinger: Mennesker med utviklings
hemning skulle integreres, få bedre levekår og gjøres mindre utviklingshemmede.
Lossiusutvalg II ble nedsatt av regjeringen i 1982. Deres mandat var evaluering av
tilbudet under Helsevern for psykisk utviklingshemmede, som lå under den fylkeskom
munale spesialisthelsetjenesten. Mandatet la ikke opp til omfattende reformer, men
utvalget skaffet seg adgang til å vurdere nærmere både organiseringen av tilbudene og
de administrative nivåene, fylkeskommunen eller kommunen.
Kritikken fra Lossiusutvalget var meget sterk, og forslagene radikale. Konklusjonen
var at: "livssituasjonen og levekårene for psykisk utviklingshemmede i institusjonene
(er) medmenneskelig, sosialt og kulturelt uakseptable" (NOU 1985, s. 34). Helsevern for
psykisk utviklingshemmede brøt med gjeldende prinsipper i omsorgen for funksjonshem
mede, og de tilbød i praksis hovedsaklig vanlige omsorgstjenester, som er kommunale
oppgaver (Tøssebro 1996, s. 11). Det ble slått fast at HVPU ikke kunne fortsette. Verken
en tilføring av ressurser eller omlegging av arbeidet i den daværende organisasjonsform
ville endre situasjonen. Forslaget ble å avvikle HVPU og nedlegge institusjonene. Om
sorgen og tiltakene skulle bli kommunale, på lik linje med tilbudene til folk flest. Den
skulle være basert på normalisering, integrering og bedring av levekårene for å skape "en
aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre" (Ot.prp. nr. 49 1987-88).
I Sverige avviklet en institusjonene i rask takt og la normaliseringsprinsippene til
grunn (se neste avnitt), uten en tilsvarende overføring av omsorgen til kommunene10.
Der kom forvaltningsreformen senere. Den var altså ikke nødvendig for endringen av
omsorgen. Det var stor enighet i Stortinget om Lossiusutvalgets begrunnelse og forslag.
Men i Norge medførte overføringen av ansvaret for beboerne til kommunene og den
eksplisitte avvisningen av institusjonsomsorgen en meget rask avvikling av institusjonene.
Det ble satt en frist for dette: Innen 1.1.1995 skulle institusjonene være avviklet og en
ny tilværelse med ny bolig og nødvendige tjenester for 5100 tidligere HVPU-beboere
være bygget opp i kommunene.
Også Norsk forbund for Psykisk Utviklingshemmede (NFPU, nå NFU ) støttet den
gang beskrivelsene og konklusjonene. De ble avvist av flertallet av de pårørende11. Nær
90 prosent uttrykte tilfredshet med HVPU i 1990, og to tredeler mente at reformen ville
gi et dårligere tilbud (Tøssebro 1992). Det var altså en grunnleggende skepsis, til dels
åpen motstand, blant de familiene som ble mest berørt. Slik kan det sies at det var en
reform som kom "ovenfra" og ble tredd nedover hodene på dem, uten deres medvirkning
eller godkjenning.
10 Tøssebro (1996) understreker at kommunene ikke fikk noe nytt ansvar ved HVPU-reformen. Dette
ansvaret hadde kommunene hatt siden 1970-tallet.
11 Foreldrene delte seg. LUPE er et resultat av dette. Også Vernepleierforbundet støttet NFPU.
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HVPU-reformen har etter studier av resultatene vært betegnet som overveiende
en boligreform (Tøssebro og Lundeby 2002). I institusjonene hadde hver beboer ca.
12 m2 til eget bruk (eget rom). Den nye boligen var på omkring 50 m2, og hadde flere
hovedrom, vanligvis stue og soverom (Tøssebro 1996). Sammenligningsgrunnlaget var
en toromsleilighet 12, en vanlig standard for en person. Flertallet av boliger var bygget
over samme lest; de var leid, lå i bofellesskap eller samlokalisert i rekke eller tun, og var
oftest nybygde (NOU 2001 :22, s. 276). Bofellesskap er oftest tre til fem-seks boliger
med tilknytning til fellesrom, og ofte personalrom (Tøssebro 1996, Bugge og Thorsen
2004), mens samlokaliserte boliger vanligvis er uten disse fellesrommene. Men det er
mange flytende overganger. En viktig forskjell er at de som bor i samlokaliserte boliger
har mindre direkte tilknyttede tjenester enn de som bor i bofellesskap, det er ikke ansatte
tilstede i boligene i den tiden beboerne er der (Folkestad 2003). Tøssebro og Lundebys
levekårsundersøkelse (2002) av 527 beboere i 53 kommuner 13 , viste at av dem som
bodde "for seg selv", var det 29 prosent som bodde i samlokaliserte boliger og 44 prosent
bodde i bofellesskap.
Mange av dem er svært hjelpetrengende. I alt 33 prosent av personer med utviklings
hemning (3055 i alt) mottok "svært mye hjelp", det vil si mer enn 60 timer individuell
hjelp pr. uke (Rundskriv 1-19/2000, etter Folkestad 2003). 1800 personer (19 prosent)
mottok mer enn 90 timer, og 700 personer (8 prosent) mottok 151 timer eller mer. Det
viser seg at andelen som får så mye hjelp har økt, men andelen som f'ar mindre er gått
ned. Dette peker mot at hjelpebehovet hos dem som bor i egen bolig har økt de siste årene
(Rundskriv 1-19/2000, s. 10). Hvorvidt dette har sammenheng med økende levealder
- og aldersrelatert økning i hjelpebehovet, vet vi ikke.

Ideologier, prinsipper og forståelsesmåter
Om normaliseringsprinsippene
Til grunn for HVPU-reformen lå et grunnleggende normaliseringsprinsipp. Begrepet
normalisering ble, som nevnt, første gang brukt i et offentlig norsk dokument i 1967 i
forbindelse med omsorgen for utviklingshemmede (St.meld. 88 (1966-67)) 14. Tanken om
normalisering fantes flere steder i ulike sammenhenger. Men det er Bengt Nirje som er
tilkjent æren av å være den første som ga prinsippene en klar definisjon og redegjorde
for deres anvendelse og betydning (Søder 2003). Prinsippene ble presentert og forklart

12 Bygget etter Husbankens retningslinjer.
Utvalget inkluderer både dem som bodde i "vertskommuner" (kommuner med tidligere HVPU-institu
sjoner), og personer i andre kommuner.
14 I Sverige talte Kornitten feir partiell! arbetsfora allerede i i l949 om "normaliseringsprincipen".
Samfunnets vanlige tjenestetilbud skulle være åpent for og tilpasset de funksjonshemmede, eller med
datidens terminologi, de "partiellt arbetsfora" (Ericsson 1992, 2002, etter Nirje 2003).
13
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i en artikkel av Nirje fra 1969. De er beholdt, men med en oppdatering av begrunnelse
og betydning i en ny artikkel i 2003.
Nirje slo innledningsvis (i 1969) kraftfullt fast at: " Som jag ser det innebar normalise
ringsprincipen sålunda att man for de utvecklingsstorda gar tillgiingliga de vardagsmonster
och livsvillkor som ligger så niira samhiillets giingse som mojligt. Denna princip skall galla
for alla utvecklingsstorda, oberoende av om de iir lindrigt eller svårt utvecklingsstorda och
vare sig om de bor i sina foreldrahem eller på institutioner med andra utvecklingsstorda."
(Nirje 1969, i Nirje 2003, s. 15). Han slår fast at prinsippene er anvendelige i alle samfunn,
for alle aldersgrupper, og kan tilpasses både sosiale forandringer og individuell utvikling.
Med dette har han understreket prinsippenes tosidighet og doble formål: De betyr både
at den enkelte skal få en mest mulig normal (gjengs) utvikling og deres omgivelser og
hverdagsliv skal være tilsvarende normalt, som det andre lever.
Normaliseringsprinsippene, slik de er formulert av Nirje i 1969 og 2003, fastslår at men
nesker med utviklingshemning skal ha/få:
2003
1969
1. En normal dagsrytme
En normal dagsrytme
2. En normal ukerytme
En normal ukerytme
3. En normal årsrytme
En normal årsrytme
En normal livssyklus
4. Normale utviklingsfaser
5. Få sine krav respektert
En normal selvbestemmelsesrett
6. Få leve i en tokjønnet verden
De normale seksuelle mønstre i sin kultur
7. Ha normale økonomiske standardkrav De normale økonomiske mønstre i sitt land
8. Normal bygningsstandard
De normale miljøkrav i sitt samfunn.
Alle disse elementene inngår i "normaliseringsprosessen".
Det er gjort noen viktige endringer i ordlyden fra 1969 til 2003. Utviklingsfaser, som
var et begrep innenfor kjent egopsykologisk utviklingsmodell (blant annet fra Erikson
1968), er erstattet med livssyklus. Det innebærer en dreining bort fra en oppfatning av
"normale utviklingsfaser", utvikling oppfattet som fastlagte, universelle utviklingsfaser
alle gjennomløper, til en forståelse av livssyklus der fasene og rekkefølgene mellom dem
inngår i vekslinger som er åpnere og mer kulturelt betinget. Det er en dreining fra en
oppfatning av en sterkt individualisert universell egoutvikling (noe alle gjennomløper i
en bestemt rekkefølge) over mot en mer kulturorientert tilnærming, der mennesker preges
av sin kulturelle kontekst (Thorsen og Toverud 2002).
Livssyklus er presisert i forhold til vanlige sosialt definerte livsfaser. "Å være småbarn,
skolebarn, ung, voksen og siden gammel" (Nirje 2003 s. 103). Disse er utdypet i forhold
til overganger, rolleendringer og livsfaser, med eventuelle kriser. Men Nirje har svært
lite å si om aldring og alderdom, utover at de eldre personer med utviklingshemning må
får bo i nærheten av den plass der de har levd sitt øvrige voksne liv, om de ikke kan blir
boende der. (ibid s.111).
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En livssyklusforståelse av livsløpet er likevel oppfattet som relativt gitte faser, med
bestemte overganger og stadier i en livssyklus, og er en mindre åpen oppfatning enn den
som inngår i en mye brukt livsløpsdefinisjon: hvor livsløp viser til en sekvens av sosialt
definerte hendelser og roller som individet følger gjennom livet (Elder 1975, Giele og
Elder 1998)15 . Endringer i reaksjonsmåtene kan overlappe, reverseres, komme tidligere
eller senere, og eventuelt skje over hele livsløpet. Utvikling er knyttet til sosiale roller og
relasjoner til omgivelsene, hvor roller i dag kan inntas over et større spekter av livsløpet
enn før; en kan eksempelvis utdanne seg både som ung og gammel. Rekkefølgen mellom
fasene kan endres; mange får barn før de er gift og ferdig utdannet.
Vi merker oss at å "få sine krav respektert" i Nirjes senere utgave er erstattet med
"en normal selvbestemmelsesrett". Å få sine krav respektert sier ikke noe om å få dem
akseptert. Med den siste formulering innrømmes det at menneskers selvbestemmelsesrett
ikke er uinnskrenket i hverdagslivet, den brytes både mot det som er mulig og hensynsfullt
mot andre. Men mennesker med utviklingshemning skal ha den samme selvbestemmel
sesrett som er "normalt" for andre. Hva "normalt" er, er selvsagt uklart, fordi det varierer
mellom mennesker og livssituasjoner. Det varierer også hvor mye selvbestemmelse den
enkelte ønsker og er i stand til å gjennomføre i ulike situasjoner.
Prinsippene fra 1969 om å leve i miljøer av begge kjønn forlates i 2003 til fordel for
mer radikale formuleringer. De anerkjenner at mennesker med utviklingshemning har
seksuelle behov, som alle andre. Og krav til bygningsstandard har fått et langt videre
gyldighetsområde - nå gjelder det krav til hele livsmiljøet.
Men fremfor alt gjelder det at alle prinsippene i siste utgave har fått en kulturell
forankring. Det presiseres at utformingen må skje ut fra hva som er "det normale" i
kulturen. Dermed er utgangspunktet at realiseringen av prinsippene ikke kan være tidløs
eller stedløs. Realiseringen må skje i pakt med vanlige levemåter i "sin kultur". Stadig
understrekes betydningen av lokal kultur, med formuleringer som "i Stockholm og St.
Petersburg, St. Etienne og St. Louis". (ibid s. 103).

Bakgrunnen for normaliseringsprinsippene:
Den pedagogiske og den medisinske modellen
Hva var det nye i normaliseringsprinsippene og hvorfor fikk de så stor gjennomslags
kraft? Morten Søder (2003) gjennomgår bakgrunnen for disse prinsippene. Med en viss
forenkling kan man si at det i Sverige historisk rådet to tradisjoner: den pedagogiske og
den medisinske. Innsatsen innenfor den pedagogiske tradisjon var rettet mot å oppdra og

15 En livsløpsforståelse er nærmere omtalt i kapittel 3. Settersten (2003, s. 16) påpeker at en livssyklus
forståelse etter hvert synes å være mindre dekkende for menneskers livsløp. Modellen er for determi
nistisk og gir for lite rom for avvik og variasjon i det mangfold av livsløp vi nå ser.
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lære opp "bildbara sinneløse barn". Denne "uppfostring" skulle foregå i spesielle "upp
fostringsanstalter". Hensikten var å forvandle og lære opp barna fra å være tærende til
å bli nærende samfunnsmedlemmer (Sonden 1857, etter Søder 2003). De skulle kunne
gjøre nytte for seg.
Den medisinske tilnærming i denne tidlige fasen handlet mest om å utvikle klarere
kriterier for klassifikasjon og diagnose. Dette la grunnlaget for å differensiere behand
lingen og behandlingsinstitusjonene, og skille mellom dem som kunne "behandles" og
de "vanartede", vanskelige og sterkt funksjonshemmede som ikke kunne "behandles".
Diagnostiseringen og kategoriseringen skulle differensiere mellom dem og legge grunn
laget for ulik tilnærming og behandling. Innenfor denne tradisjonen dominerte en pes
simisme til forskjell fra den relative optimisme innenfor den pedagogiske tradisjonen.
Etter datidens oppfatning var de håpløse tilfeller (Søder 2003).
"Den till medicinen nara knutna sarnhallskyddande ideologin fick under mellankrigsti
den konkreta genomslag i samhallets åtgarder for manniskor med utvecklingsstorning.
Staten inrettade egna anstalter for "vanartade", for vuxna asociala imbecilla, samt for
"svårtskotta obildbara." Dessa anstalter var således specielt inriktade på grupper som
mer an andra utgjorde så vel ett konkret problem (man visste inte hur man skulle ta
hand om dem) som ett rashygienskt och moraliskt hot (Kirkebæk 1993)". (Sitert i
Soder 2003, s. 25).
De anstalter som skulle anlegges måtte være store nok til å tilby et tilstrekkelig diffe
rensieringsgrunnlag, et underlag for minst en overlegetjeneste og bidra med materiale
til forskningen.
Begge disse tradisjoner levde, i videreutviklet form, like inn i etterkrigstiden også
i Norge. Den pedagogiske tradisjonen ble utviklet innenfor åndssvakeskolene fra 1876
og utover. Den medisinske tradisjonen hadde solid fotfeste innenfor åndssvakeinstitu
SJonene.
Morten Soder (2003) hevder at normaliseringsprinsippene, slik Nirje utformet dem,
løste opp motsetningen mellom den pedagogiske tradisjonen og den medisinske. På
tross av forskjeller var begge tradisjonene basert på et perspektiv som oppfattet men
nesker med utviklingshemning som annerledes - en særskilt kategori mennesker. Deres
utviklingshemning skulle særbehandles eller trenes bort - så langt mulig. Normali
seringstankegangen brøt radikalt med denne tankegangen om annerledes mennesker,
som var formål for spesielle behandlingstiltak. Den fastslo at utviklingshemmede men
nesker hadde rett til normale livsvilkår, akkurat slik som de var. Med sine formuleringer
av normaliseringsprinsippene satte Nirje ord - hverdagslige og forståelige ord - på hva
mange opplevde som intuitivt riktig (ibid s. 33).
Prinsippene ble oversatt til engelsk flere år før de ble oversatt til svensk og dansk, og
dette brakte dem inn i den internasjonale debatten der de fikk stor gjennomslagskraft.
Det er skrevet mer om prinsippene på engelsk enn det er på noe skandinavisk språk.
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Prinsippene ble brakt inn i diskusjonen i USA 16 og fikk umiddelbart gjennomslag blant
dem i USA som arbeidet for å avvikle de store institusjonene.
Normaliseringsprinsippene tok et selvfølgelig utgangspunkt i at utviklingshemmede
er personer som alle andre. Det er deres rett som mennesker å få normale livsvilkår som
alle andre i sin kultur og behandles som mennesker på lik linje med andre. De skal få ha
et hverdagsmønster i sine liv tilsvarende det andre har.
Nirje understreker innledningsvis at utviklingshemmede mennesker er en gruppe
som kjennetegnes av store variasjoner når det gjelder alder, grad av handicap, fysiske og
psykiske komplikasjoner, og skiftende innlærings- og personlighetsprofiler (Nirje 2003,
s.15). Likevel kan alle disse ulike mennesker inkluderes i ett sammenfallende prinsipp;
normaliseringsprinsippet. Det retter i hans versjon oppmerksomheten mot menneskers
levekår - ikke mot egenskaper eller mangler ved personenes utrustning, verken evnemes
sig eller helsemessig. En mest mulig vanlig, normal livssituasjon, under normale levekår,
med en normal livsrytme, en normal døgnrytme, møtt med holdninger som andre møter,
er rettigheter mennesker med utviklingshemning har i likhet med alle andre. Ikke primært
fordi slike normale livsvilkår gjør dem bedre, flinkere eller dyktigere til å klare seg selv
eller fordi de vil bli forandret og mer lik "oss", men fordi de grunnleggende "er som
oss". Prinsippet la også grunnlaget for å trekke den slutning at jo mer utviklingshemmede
lever i et "normalt" livsmiljø, desto mer vil personene bli vant med og bedre i stand til
å klare seg i hverdagslivet. Budskapet slo igjennom som selvsagt. A klare seg bedre var
imidlertid ikke begrunnelsen for prinsippene.
Men det nye i budskapet gjaldt ikke at de tidligere tilnærmingene var ineffektive, men
at de var inhumane. Normale livsvilkår var en rettighet, uansett effekter. Det var et enkelt,
lettfattelig budskap, kledd i ord som var begripelige for enhver.
Men å forlate en klinisk/pedagogisk tilnærming til fordel for et rettighetsperspektiv,
var kontroversielle synspunkter.

Utviklingsmodellen
Foruten denpedagogiske modellen og den medisinske modellen finnes det en tredje modell
som internasjonalt går under navnet utviklingsmodellen (Baldwin 1985, Ericsson 1992,
Tøssebro 1996). Den har mye til felles med den pedagogiske modellen, men den er sterkt
inspirert av fremveksten av psykologien, med dens spesialdisiplin utviklingspsykologien.
Fremveksten skjedde fra 1960-tallet og utover.
Utgangspunktet er at alle mennesker gjennomgår en utviklingsprosess og gjennom
løper omtrent de samme utviklingstrinnene (Erikson 1963). Men noen gjør dette i en

16 Den første formuleringen av prinsippene var et bestillingsarbeid til "The Presidents panel on mental
retardation", et panel opprettet av president John Kennedy: Innleggene ble publisert i en bok som satte
et kritisk søkelys på omsorgen for utviklingshemmede i USA (Kugel, R. B. og Wolfensberger, W. 1969,
etter Søder 2003).
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langsommere utviklingstakt. De er "sene" i sin utvikling, men denne utviklingen kan
fremmes under gunstige omstendigheter. Utviklingsmodellen gikk inn i et samspill med
den sosialpedagogiske modellen. Hovedprinsippene er sammenfattet slik (Tøssebro
1996, s. 40):
• Forutsetningene for å lære er opplæring og stimulering, en aktiv omsorg
• En lærer mer og bedre i små og mer naturlige omgivelser, og spesielt for barn er
det viktig å vokse opp i familielignende omgivelser
• Utviklingshemmede som lærer mye og tilpasser seg godt, bør en flytte til mer
normale omgivelser, dels for å fortsette utviklingen og dels som belønning.
Utviklingsmodellen peker på miljøets betydning for en "normal" utvikling, et mer "naturlig
miljø" gir bedre utviklingsmuligheter enn institusjonene, og små miljøer gir gunstigere
utviklingsmuligheter enn store.
Utviklingsmodellen bidro til en økende institusjonsskepsis og kritikk. "Det ligger også
i denne tenkningen at rene oppbevaringsinstitusjoner er utviklingshemmende" (Tøssebro
1996, s. 40). Noen fagmiljøer sluttet tidlig opp om slike tanker, og Tøssebo mener at det
fra om lag 1964-65 også var politisk oppslutning om at det var positivt med opplæring og
aktiv omsorg. Stortinget var mer radikal i sin tenkning enn Helsedirektoratet når det gjaldt
skepsis til sentralinstitusjonene. Utover pål 960-tallet presset Stortingets Sosialkomite på
for å få likestilt små og store institusjoner, mot en sterk motstand fra Helsedirektoratet, og
støtteordningene ble endret mot direktoratets råd (ibid s. 40). Men den gjennomsnittlige
institusjonsstørrelsen økte helt fram til omkring 1970 (Tøssebro 1992). Det var svært få
av de "bedrefungerende" som flyttet ut av institusjonene.
Utdanning av vernepleiere kom i gang ved Emma Hjorts hjem fra 1961, det settes i
gang skoleforsøk ved institusjonene, og de første psykologene ble ansatt. Arne Skouen
skrev i 1966 sine flammende artikler om "Rettferd for de handicappede". Vi ser at ordet
rettferdighet introduseres, det samme prinsipp som Nirje litt senere la til grunn for sine
normaliseringsprinsipper.
I NOU 1973:25, sto utviklingsmodellen i sentrum. Tøssebro (1996) peker på at den
baserte seg på "en mikstur'' av behandlingshensyn, utviklingshensyn og pedagogiske
hensyn. Målet var å dyktiggjøre deltakerne for et senere liv ute i samfunnet. Opplæring,
bedre utviklingsmuligheter og bedre behandling skulle gjøre dette mulig ved blant annet
mindre boenheter. Store boenheter "vanskeliggjør differensieringen og dermed behand
lingen " (St.meld. nr. 88 (1974-75), s. 32, sitert etter Tøssebro 1996, s. 45).
Ideologisk er det i dag større uklarhet om mål og midler: "Omsorgen for personer med
utviklingshemning har også gjennomgått store forandringer det siste tiåret, både organi
satorisk, materielt og ideologisk, og preges nok i dag av en noe svakere konsensus mht.
hvilke målsettinger som skal ha prioritet, og hvilke kunnskaper, metoder og arbeidsformer
som er viktigst" (Litwarck og Sandvin, 1999, s. 77).
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Om normalisering som sosialpedagogisk tilnærming
Normalisering som begrep har vært anvendt på ulike måter. Det kan, som vist, bety nor
malisering av utviklingshemmedes livsvilkår, slik Nirje formulerte det .
Men "normalisering" kan også bety en metodisk strategi og en målsetting om å gjøre
utviklingshemmede mest mulig "normale" - lik alle andre.
Den amerikanske psykologen Wolf Wolfensberger (1972, 1980 a og b) kan stå som en
tidlig og sentral representant for denne oppfatningen og tilnærmingen. I hans anvendelse
av normaliseringsprinsippene gjelder det å utvikle verdsatte egenskaper og adferd hos
den utviklingshemmede, med kulturelt anerkjente midler (Soder 2003). Personen skal
bringes så langt mulig når det gjelder å utføre det adferdsmønster kulturen oppfatter som
aktverdig og normalt. Det er en instrumentell tilnærming rettet mot å gjøre personen likest
mulig det som - etter andres normer og vurderinger - er anerkjent som passende adferd.
Man kan normalisere mennesker gjennom å fremkalle, forme og opprettholde kulturelt
akseptable ferdigheter og vaner (Wolfensberger 1972, s. 32). Hans fokus er rolleorientert,
rettet mot at personens adferd og fremtreden skal overensstemme med verdsatte roller 17,
mens den hos Nirje var rettet mot livsmønster og leveforhold. I en videreutvikling av sine
resonnementer oppga Wolfensberger ordet "normalisering". Han var opptatt av at man
måtte skape verdsatte roller eller endre vurderingene av roller som utviklingshemmede
kunne tre inn i (Askheim 2003). Ved dette gjorde han en kopling mellom personenes
adferd og plass i den sosiale omverdenen (rollen). Det sentrale er å endre bildet av grup
pen, og dermed personen, i mer positiv retning. Og omvendt; dersom personen fremsto
mest mulig sosialt akseptabel i sine roller, ville bildet av gruppen endre seg. Men hans
tilnærming er fortsatt instrumentell, individet skal tilpasses rollen. Som flere har påpekt
(Sandvin 1992, Soder 2003), avviker Wolfensbergers tilnærming fra Nirjes rettighets
tenking - utviklingshemmedes rett til et normalt livsmønster. Soder (2003) peker på at
forskjellen mellom de to tilnærmingene kan forstås på bakgrunn av kulturforskjeller. Nirjes
tankegang fremsto på en tid da den "sosiale ingeniørtenkning" sto sterkt i Sverige. Det
var en tid med fremvekst av velferdsstaten, en tid da staten tok et stadig økende ansvar
for folks velferd. Velferdsstatens tiltak ble utvidet til stadig nye grupper. I den skandina
viske velferdstenkningen var hovedprinsippene universelle, velferden skulle innbefatte
alle (Sipala 1997). I USA var individualismen sterk, og skepsisen til statlige tiltak stor.
Det var individet som skulle formes og tilpasses i akseptabel retning.
I en artikkel fra 1982 går Perrin og Nirje (1982/2003) krast ut mot Wolfensbergers
oppfatning, for å være en misforståelse av normaliseringsprinsippene. I noen tilfeller har
misforståelsene vært så grove at de har motivert opplegg som direkte er i strid med norma
liseringsprinsippenes hensikter, slik Nirje har formulert dem. ''Nej, nej, nej ! Normalisering

17 I Norge har Kristjana Kristiansen (1993) ved NTNH i Trondheim gitt en versjon av Wolfensbergers
tilnærming ved verdsetting av sosiale roller.
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betyder inte normalitet, den betyder inte at någon skall påtvingas ett beteende som foljer
någon sarskild norm (t.eks. den som 51 prosent av ens grannar eller vad "experter" anses
vara bast); den betyder inte att utvecklingsstorda manniskor forvantas vara "normala"
eller fungera som andra manniskor" (Nirje 2003, s. 152). Heller ikke Wolfensberger ser
sin teori som en variant av normaliseringsteorien.
Som Askheim (2003) påpeker, innebærer det han kaller "den skandinaviske normali
seringstradisjon" en utvidelse av prinsippet at velferdsstaten skal gjelde alle. "Det handler
om å oppfylle alle samfunnsborgeres rett til normale levekår og til tjenester som setter
oss i stand til å delta i det normale samfunnet. Utviklingshemmede er samfunnsborgere
på samme måte som alle andre og skal dermed som en selvfølge ha disse rettighetene.
Rettighetene inkluderer rett til å velge ulike måter å leve på, og rett til å leve et liv an
nerledes enn flertallet" (s. 53). Wolfensbergers teori om verdsatte roller bygger på en
moralsk og kulturell normalitet, men den skandinviske tradisjonen bygger på en statistisk
normalitet, understreker Askheim (med henvisning til Sandvin 1992).
Wolfensberger uttrykte sterk skepsis til ansatte helse- og sosialarbeidere, som i kraft
av sin rolle og kunnskap holdt personene fast i klientrollen. Med ekspansjon og spesiali
sering av fagkunnskap, ble stadig nye sider av livet trukket inn under velferdsarbeidernes
domene - en posisjon som holdt mottakerne fast i lite verdsatte roller. Løsningen ble for
ham innsats av ulønnede, engasjerte, uegennyttige frivillige - i pakt med dominerende
frivillighetstradisjoner og velferdsstats-skepsis i USA. I den skandinaviske tradisjonen
er velferdsarbeiderne i langt større grad sett på som klientenes gode hjelpere og mulige
allierte.
Askheim (2003) påpeker at mens man i den skandinaviske tradisjon stiller seg positive
til egenorganisering blant funksjonshemmede, for å stille krav om rettigheter og bedre
vilkår, anser Wolfensberger slike former for egenorganisering for å befeste og understreke
en negativ kategoritilhørighet. Slik organisering vil øke devalueringen.
Men de ulike posisjonene har også sine møtesteder, og forskjellene er i praksis trolig
mindre enn de prinsippielle og teoretiske posisjonene (ibid.). Nirje har, som nevnt, lagt
som rettesnor for arbeidet den statistiske normaliteten - det som er vanlig i samfunnet.
Wolfensberger setter den mest aksepterte kulturelle norm - i praksis den hvite middel
klassekulturen - som rolle å etterstrebe. Når det gjelder den praktiske hverdagsomsorgen,
er det grunn til å tro at middelklassestandarder også er normgivende i Norge.
Vekten på rett til selvbestemmele har sterkere posisjon i ideologien innen de skandi
naviske tradisjonene enn i Wolfensbergers tenkning. Hvor langt denne selvbestemmelsen
får praktiseres i Norge når den går ut over det sunne, det fornuftige, det ordentlige og
sosialt akseptable, er et åpent spørsmål. Trolig er mye "press" når det gjelder vanskelig
og sosialt uakseptabel adferd kamuflert under faglige vurderinger og termer.
Begge retninger bygger på demokratiske og humanistiske verdier, og er opptatt av
det enkelte menneskes egenart og menneskeverd (Askheim 2003, Kristiansen 1993).
Alle mennesker har rett til likeverd, dette er ledetråden faglig og politisk. De deler også
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en oppfatning av at tiltak og tjenester må skreddersys brukeren, og skal kompensere for
personens fysiske og psykiske vansker.
Wolfensbergers vekt på opplæring til å fylle verdsatte roller kan gjenfinnes i adferds
analysens og -pedagogikkens instrumentelle opplæringstradisjon.

Normaliseringens tvetydigheter og paradokser
På tross av at Nirje (2003) går klart ut og advarer mot å påtvinge personer med utvik
lingshemning en normalitetsnorm, ligger det likevel innebygde tvetydigheter i "normali
seringsprinsippene". Han har som vist presisert dette i retning av en normal livssyklus
- et normalt livsløp - som også kommer nærmere ved den økende livslengden blant men
nesker med utviklingshemning. Men ordet normalitet er tvetydig i all sin tilsynelatende
entydighet. Hva ordet innebærer endres med historiske epoker og kulturelle endringer.
Nirje understreker gjentatte ganger at normalitet gjelder det som er mønstre "i sin kultur".
Kulturer er måter vi oppfatter verden rundt oss, utgjør de selvsagte "tatt for gitt"-oppfat
ninger og forståelser som preger vår måte å se omverdenen på, hvilke meninger vi har
og hvordan vi betrakter de andre som er forskjellige fra oss. Men antropologer, etnologer,
kulturpsykologer og andre understreker at kultur er "flytende". "Kultur" er ikke gitt, er
ikke statisk, er ikke avgrenset, er ikke enhetlig - er ikke "en kultur". Kultur er i stadig
forandring, men ikke på noen enkel fremadskridende måte. Kulturer er motsigelsesfylte,
har uklare grenser og påvirker og påvirkes av kulturelle former og forståelser verden rundt.
Kulturer finnes i mange former, på ulike nivåer, fra mikromiljøer til de mer omfattende,
fra det lokale til det globale. Det er et ustanselig vekselspill av påvirkninger. Individene
har også en aktørrolle. De preger og preges av kulturen.
En "postmoderne" eller "senmoderne" kultur, som i Norge, består av mange ulike
miljøer og påvirkninger, som dels ligner på hverandre og har felles trekk, men som også
har særtrekk og står i motsetning til hverandre. Hva som er "normalt i en kultur" er i aller
høyeste grad uklart og flertydig. I en konsumentkultur basert på masseforbruk, er moter
styrende og ensrettende, samtidig som hvert individ ønsker å fremstå som en særpreget
person, helt og fullt "seg selv", unik. Individualiteten dyrkes og begrunner valg og livs
løp. "Finne seg selv", "realisere seg selv" er idealer, og ungdomstiden kan bli lang og
vinglete på leting etter hva som er "mest meg selv". Å være normal, eller helt vanlig, er
ikke noe ideal som fremheves blant dagens unge, som det var for dem som vokste opp i
tiden etter forrige århundreskiftet (Thorsen 1998, 2002).
Det kan også spørres; om det normale kunne bestemmes og anvendes, eventuelt ved
statistiske gjennomsnitt og tilfeldig satte normgrenser, hvorfor skulle det være et ideal
å etterleve et slikt liv? Livsløpet ville på noen måter trolig ville bli enklere, men ikke
nødvendigvis lykkeligere for dem som har størst vansker med å nå normene. Dette spørs
målet får sitt svar ved den stadig større vekt som legges på livskvalitet som overordnet
mål for arbeidet med funksjonshemmede mennesker (Askheim 2003).
Livsløp blir i annen livshalvdel på mange måter mer varierte: Den faktiske pensjons
alderen spenner over et mye større tidsrom enn tidligere, og den kan i større grad velges.
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Pensjoneringen foregår nå innenfor et lengre tidsrom enn tidligere; personer pensjoneres
fra sist i femtiårene til de når Folketrygdens aldersgrense på 70 år - noen få i frie yrker
arbeider selv når de er godt over 70 år. Men det overordnede er likevel at på tross av
økende levealder og bedre helse i befolkningen, så synker pensjonsalderen 18. Pensjonist
tiden spenner over 2,5 generasjoner og deles nå inn i to tidsavsnitt; den tredje alder som
er den tiden de eldre er friske og spreke, og den fjerde alder da de fleste blir syke og
skrøpelige (Daatland og Solem 2000). Nye familieformer sprer seg også til dem over 50
år; de skilles oftere, blir samboere og særboere, de blir foreldre til barn og barnebarn som
skilles og finner nye partnere (Slagsvold og Solem 2005). De eldre involveres i stadig
nye familiekonstellasjoner. Det "normale livsløpet" og den "normale" familien er blitt
svært mangfoldig og er i stadig endring.
"Det normale" er heller ikke noe som tematiseres innen tiltak og omsorg overfor
personer med utviklingshemning (Solvang 1999). Begrepet hviler som en uklar for
ståelseshorisont, som gir få retningslinjer i det daglige utover INPU-reformens bolig
løsning med private boliger. Men heller ikke boligstrukturen er så klar som antatt, egen
bolig er oftest samlokaliserte boliger, i tun med 4-5-6 boliger. De kalles ofte for "boligen"
eller "PV-boligen", og har en rekke kjennetegn som avviker fra bebyggelsen omkring
-større parkeringplass, flere biler parkert på dagtid -noe som signaliserer at dette er et
kategoribygg som samtidig er en arbeidsplass. Boligene avviker fra en "vanlig" bolig.
Utover de fysiske rammene gir altså normaliseringsprinsippene få ledetråder og
retningslinjer i de ansattes krevende arbeid med å veie mot hverandre ulike idealer og
hensyn -som selvbestemmelse og autonomi, og hjelp og tilsyn. "Normaliseringsarbei
det" er preget av usikkerhet og ambivalens (Sandvin et al. 1998, Folkestad 2003). Heller
ikke hverdagskunnskapen, den kulturelle tatt for gitt-kunnskapen, er tilstrekkelig som
grunnlag for arbeidet rettet mot beboerne (Jensen 1992). I tillegg preges arbeidet av det
innebygde dilemmaet som ligger i arbeid der mottakerens hjem er arbeidstakerens ar
beidsplass (Jensen 1992, Hegerstrøm 2002, Thorsen 1998)-enten arbeidet er rettet mot
utviklingshemmede, funksjonshemmede eller eldre. En lever nødvendigvis i en noe annen
livsform enn "det vanlige" når en er avhengig av å motta mye hjelp hjemme. Mottaker
rollen er en mer avmektig posisjon, styrt av andres rutiner, kontroll, arbeidsbetingelser,
fagkunnskap og krav til sin arbeidsplass (Thorsen 2003). Arbeidstakerne har stor makt til
å prege beboernes daglivliv på mange måter, også ved oppfatninger og karakteristikker
av den enkelte (Folkestad 2003).
"Omsorgssystemer er ikke maskiner. I sammenligning med å legge til rette for van
lig livsførsel, er det å føre et slagskip kun en teknisk sak. Elementer av skjønn vil alltid
inngå hvis normalisering skal praktiseres" (Manthorpe et al. 1997, s. 76, etter Folkestad
2003, forfatterens oversettelse).

18 Pensjonsalderen var i 2001 i underkant av 59 år. De to senere år økte den med vel ett år. Da er personer
som går av med uføretrygd også inkludert. (NOU 2004:1 Modernisert folketrygd).
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Det er en logisk inkonsistens i all normaliseringspolitikk (Solvang 1999, s.184), det
som er kalt "normaliseringsarbeidets paradoks". Det formuleres slik av Folkestad (2003,
s. 95):
"I den skandinaviske forståelsen av normaliseringsprinsippet er det livsvilkårene og omgivel
sene som skal normaliseres, ikke personen med utviklingshemning. Det er nettopp slike nor
maliseringsforståelser som er begrunnelsen for bofellesskapene ( ... ). Men personalets innsats
skal også handle om å hjelpe beboerne til å mestre det "normale" livets utfordringer og krav. Da
rettes innsatsen også inn på å endre i alle fall personenes handlinger, og det kommer dermed
også i noen grad til å deie seg om å "normalisere" beboerne. Personalet er ansatte i offentlige
tjenester, de forventes å skape og gjennomføre nødvendige tiltak for å nå ambisjonene i de
overordnede målsettingene. Med dette blir de ellers tatt-for-gitte "normale" mønstre gjenstand
for overveielse, planlegging og instrumentelt arbeid - i sin praksis søker personalet å etablere
og vedlikeholde det som da er en normativt og instrumentelt skapt normalitet (Sandvin et al.
1998). Dette er normaliseringsarbeidets paradoks".

Som Solvang påpeker blir det utematiserte normale hverdagslivet omsatt til lærings
situasjoner der det selvsagte blir gjenstand for formålsrasjonelle planer (Solvang 1999,
s. 184). Beboerne skal lære det som trenges for å klare seg bedre "ute" i samfunnet.
Også våre aldrende intervjupersoner har vært igjennom en fase av voksenopplæring for
å klare seg i sin nye bolig.

Opplæring som normalisering?
Er målet at mennesker med utviklingshemning i størst mulig grad skal passere i samfun
net, bli akseptert? Uttrykket (engelsk: to pass) er hentet fra Goffman (1963) og betegner
evnen til å fremstille seg slik at man kunne passere ubemerket. For utviklingshemmede
innebærer det å fremstille seg mest mulig ubemerket, slqule sine handicaps - å forbli
ubemerket (Wolfensberger 1980b). Er målet konformitet? Eller å bli akseptert med sine
handicaps?
Mennesker med utviklingshemning skal habiliteres, læres opp til å mestre hverdagen
best mulig. Dette er viktig og nødvendig både for selvstendighet og selvbestemmelse,
verdsatte mål i norske offentlige dokumenter og politikk rettet mot utviklingshemmede.
Fordi mennesker med utviklingshemning har større vansker med å lære hverdagsaktiviteter
og ferdigheter som er nødvendige for å orientere seg i tilværelsen, trenger de tilrettelagt
opplæring mer og lenger enn andre. Men spørsmålet som hele tiden må stilles er: Hva
trenger de å lære, hva liker de å lære, hvor lenge og hvor mye skal de trenes og opplæres
etter andres utviklingsmål, og med hvilke metoder? Normaliseringsprinsippet i Nirjes
formuleringer sier at individet skal få oppmuntring og hjelp til å uttrykke egen vilje og
gjøre egne valg (Perrin og Nirje 1982/2000, s. 157).
HVPU-reformen innebar at alle som skulle :flyttes ut av institusjonene måtte lære det
de store institusjonene hadde forhindret dem i å lære, nemlig vanlige hverdagsaktiviteter
for å klare et mest mulig selvstendig liv i en egen bolig. Det skulle lages habiliterings
planer, utformes målsettinger og registreres mål på fremskritt. Habiliteringsplaner har
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til dels vært meget detaljerte og spesifiserte. Personen skal lære ti tegn på tre måneder,
lære å knytte skolissene, lage betasuppe og vanne blomster 19 .
Opplæringen kan praktiseres tilpasset og lydhørt overfor personens motivasjon og
forutsetninger, men også systematisk og rigid, uten at en stiller det etterprøvende spørs
målet: Er det meningsfullt for personen? Er det nødvendig? Er det fremgang? Og etter
en tid: Er det overhodet mulig å lære dette for denne personen?
Et detaljert opplæringsopplegg kan fungere som en metodisk støtte for personalet. Det
gir dem en plan for sitt arbeid, en følelse at det nytter, innsatsen gir fremgang. Også de
ansattes innsats blir målbar. En uklar hverdag blir mer oversiktlig, strukturert, planmes
sig. En faglig metode finner anvendelse.

Opplæring og habilitering, trender og mottrender
Opplæringen kan være basert på en utviklet ideologi og utarbeidet metode. Innenfor
arbeidet rettet mot mennesker med utviklingshemning har det vært, mange pedagogiske
og miljøorienterte tilnærminger. Metoder gir veiledning og systematikk i tilnærmingen.
Gode metoder kan gi store fremskritt i mestringen.
Men unyansert bruk av bestemte metoder kan også bli et uttrykk for ensidig metodetil
hørighet og statiske målsettinger (Ellingsen, Jacobsen og Nicolaisen 2002, s. 25). Metoden
kan være basert på et endimensjonalt syn på mennesket. Personer med utviklingshemning
blir sett som personer med kognitiv svikt, der den kognitive funksjonshemningen skal
avhjelpes og bøtes på ved opplæring.
En meget anvendt metode i de senere årene har vært adferdsorientering. I Norge
har den adferdsanalytiske tradisjon stått sterkt, særlig innenfor vernepleierutdanningen.
Vernepleierne har så å si knyttet sin faglige identitet til adferdsanalysen (Askheim 2003,
Halsa 1997). Den ga en teori - en "operant" læringsteori - og en metodikk som kunne
gi synlige resultater og ble et kjennetegn på vernepleiernes spesielle faglige kompetanse.
Askheim (2003) sier, ut fra dagens politiske og erkjennelsesteoretiske ståsted, at "tiltak
basert på adferdsanalytisk tenkning i en normaliseringssammenheng har nok skjedd dels ut
fra en pragmatisk og lite teoretisk fundert forståelse av normalisering" (s. 62). Han peker
på "den skandinaviske" tradisjonens20 avstandtagen til det å normalisere personen, og
vektleggingen av valg- og selvbestemmelse, noe som står i motsetning til adferdsanalysens
tilnærming. Men også Nirjes betoning av "vanlig hverdagsmønster" og normale livsrytmer,
og personenes selvbestemmelsesrett, forutsetter at de trenes opp i hverdagslivet, slik at
de bedre blir i stand til å utøve sin selvbestemmelse. De må få opplæring.
19 Ingjerd Olstad forteller fra sine erfaringer hvordan dette ble praktisert i Nes (se senere).
20 Den skandinaviske tradisjonen er ikke så entydig og heller ikke så statisk som begrepet kan synes.

Nettopp adferdsanalysens særlig sterke stilling i Norge viser ulikheter i tilnærming og teoretisk grunn
lag. Også på andre velferdsområder, som hjemmetjenesten for eldre, viser den nordiske variasjon seg
(Szebehely 2003).
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"Adferdsorienteringenes foreskrevne og detalj erte teknikker og analysemetoder, for eksempel,
innebærer nok en mulighet til å prosedyrelegge handlinger, og kan på denne måten skape trygg
het for handling. På den annen side er det samtidig slik at fokus for denne metodikken i praksis
innskrenkes til å handle om adferdsendring og ferdighetslæring. Beboerne blir objekter for
personalets innsats. Et slags ingeniørperspektiv legges på arbeidet" (Folkestad 2003, s. 21).

Opplæring er nødvendig og gir nyttige ferdigheter. Men opplæring - praktisert ensidig,
ufølsom, langvarig - kan også bli trening til nederlag (Ellingsen, Jacobsen og Nicolaisen
2002. s. 125). Den kan skje i former langt ut over rammer for meningsfylt samhandling i
en opplæringssituasjon. Det beskrives en opplæring hvor middelet er blitt målet. "Aller
mest effektiv er visstnok treningen dersom personalet har hendene i lommene, slik at
beboeren skal utføre oppgaven uten aktiv medvirking fra personalet. Hensikten er nok
den aller beste, men situasjonen er utrolig kunstig for beboeren. Som føler seg beglodd
og kontrollert mens han til stadighet på kommando skal utføre oppgaver. Mange av disse
pålagte øvelsene er beboeren lite interessert i og/eller han forstår ikke bakgrunnen for
dem" (ibid s. 125), skriver et foreldrepar til en ung voksen utviklingshemmet sønn. Det
paradoksale skjer at en skal "normalisere" en utviklingshemmet person i en ikke-normal
læringssituasjon.
Også innenfor eldreomsorgen praktiseres ofte et tilsvarende sosialpedagogisk prinsipp:
aktiveringsprinsippet (Szebehely 1995) eller prinsippet om hjelp-til-selvhjelp (Swane
2003). Kritikere har påpekt det tvilsomme i å anvende dette overfor skrøpelige hjelpe
trengende gamle mennesker, med fremmedgjørende metoder (Wærness 2001).
Ingjerd Olstad forteller om pålagte opplæringsseanser innenfor den adferdsorienterte
tradisjon, eksempelet er å lære personen å lage betasuppe. Et knippe relevante etter
prøvende spørsmål kan stilles: Liker personen betasuppe? Trenger man å kunne lage
betasuppe for å klare matstellet i hverdagen? Betasuppe er meget krevende å lage, det
trenges mye fingerferdighet for å skrelle alle de store og små, runde og skakke grønn
sakene. Har personen finmotorikk nok til å mestre all denne kompliserte skrelling, snitting,
kutting? Når skal personen få lov til å kjøpe en boks ferdiglaget betasuppe i butikken,
slik vi andre gjør?
Metode kan fortrenge hverdagsvettet. Trenger personen å lære å vanne potteplant
er, når mange lever lykkelige uten, eller pynter hverdagen med tørkede planter eller
silkeblomster? Overveielser om handlingens nødvendighet og meningsfullhet, nytte og
trivsel, må bli stilt.
"Miljøregler og habiliteringsplaner synes ofte ikke å være rettet mot trivsel for den
det gjelder, heller ikke mot livskvalitet. Det kan virke som om planene snarere skal
skape orden for oss fagfolk, og at de skal vise at vi arbeider effektivt mot våre mål. Det
er noe hjelpeløst og kulturelt fattig over en slik måte å skulle ordne opp i andres liv på"
(Ellingsen, Jacobsen og Nicolaisen 2002, s. 25).
I fagspråket kan det anvendes faglige betegnelser fjernt fra hverdagsspråket og
dagliglivets former for samhandling. En snakker om "positive forsterkere" - et uttrykk
reservert de innvidde fagfolkene, noe som hever handlingen over hverdagslivets høflige
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og hensynsfulle handlinger. Som foreldreparet i sin artikkel (ibid) påpeker kan repeti
sjonen like gjerne oppleves som en daglig straff og trening til nederlag, når en ikke klarer
de oppgavene en settes til. En kan heller ikke unnslippe situasjonen. Og hvis en endelig
makter oppgaven, får en straks tildelt en ny som kan virke like uoverstigelig - og en ny
og en ny.
Det gir verdighet, selvtillit og selvrespekt å makte hverdagslivets gjøremål mest
mulig selv. Opplæring gir et nødvendig grunnlag for å klare hverdagen bedre. Men det
gir også verdighet å bli respektert med sine begrensninger og bli vernet mot å stadig
bli plassert i situasjoner hvor en må vise et en kommer til kort. Det er situasjoner som
ned i den minste detalj - som skrellingen av en gulrot - kommer til å demonstrere den
ansattes overlegne dyktighet, rett til å bestemme hva som er nødvendig kunnskap for å
fungere "normalt" og til å skape situasjoner uten fluktmuligheter2 1 . Aggresjon, protest
og flukt kan defineres som utfordrende adferd. For den utviklingshemmede kan det være
personalet som utviser "utfordrende adferd".
Kapittel 4A i Sosialtjenesteloven, som regulerer bruk av tvang og makt overfor men
nesker med utviklingshemming, har skapt økt bevissthet om tvangsovergrep i hverdags
livet. En har også i stadig større grad blitt oppmerksom på det som kalles "hverdagst
vang". Gro Hillestad Thune (2002), som sitter i Rådet som skulle følge praktiseringen av
lovtillegget etter at det trådte i kraft, formulerer det slik: "Rådets medlemmer har likevel
kunnet observere at det i stadig flere kommuner nå snakkes åpent om de problemene som
knytter seg til urimelige krav og oppdragelsesmetoder som omsorgen for utviklingshem
mede fortsatt preges av. Mange kaller dette hverdagstvang, og stadig flere synes å stille
spørsmålstegn ved denne typen rigide regimer" (s. 59).
Habiliteringstjenesten og målsettingene for sosialisering og opplæring kan bety en
innsnevring av det som er kulturelt vanlig - "normalt". Det finnes blant mennesker et
stort mangfold av stilarter og levemåter - kjønnspregede, klassebetingede - med en
enorm individuell variasjon.
Jeg har intervjuet gamle menn hvor leiligheten bar preg av å være et oppbevaringssted
(1998 a, 1998 b). Uten blomster, uten bilder på veggene, med kofferter og pappesker
stående rundt i stuen, der alle eiendeler som trengtes i det daglige lå klart. Noen hadde
søyler av bokstabler på gulvet og på bordene, med interessant litteratur av ymse slag. Ikke
vakkert, ikke trivelig etter vanlige målestokker, men fullt ut funksjonelt og tilfredsstillende
for beboeren - og helt "normalt''. Det kan stilles spørmålet om de habiliteringsstandard
er som voksne utviklingshemmede opplever, er kvinnelige borgerligkulturelle huslige

21 Det stilles i økende grad krav om det som kalles sosial validitet innenfor den adferdsanalytiske tilnær
ming. (Baer et al. 1997, Skjerve 1993). Adferden som skal endres må være viktig både for personens
selv og for omgivelsene (Askheim 2003). Man trekker inn sosial kontekst, noe retningen tidligere har
forsømt. Innenfor målrettet miljøarbeid er man opptatt av hvordan miljøet kan legges til rette og
stimulere til trening, læring og mer gunstige væremåter.
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standarder til orden og renslighet, penhet og pertentlighet, langt ut over det mange av
"folk flest" praktiserer. Det er "normalt" svært varierende krav til hva som er nødvendig
for å ha det trivelig.
Men kravet til omgivelsene kommer også fra pårørende som forventer en omsorg for
beboerne som er på høyde med hva man bør forvente og kunne kreve for mennesker som
ikke kan ta fullt ut vare på seg selv. Det bør gjøres godt arbeid i trivelige omgivelser. De
ansatte vet hvilke mistanker om forsømmelser som kan oppstå når pårørende oppdager en
leverposteiboks med mugg i kjøleskapet til sin sønn (Ellingsen, Jacobsen og Nicolaisen
2002, s. 28).
Beboerens hjem er også arbeidstakerens arbeidsplass (Hegerstrøm 2002). Et ordentlig
og pent hjem er tegnet på at det gjøres et upåklagelig arbeid. Arbeidstakerens behov for å
vise at en kan jobben sin, kan holde orden og lære beboeren til å holde orden på en måte
som andre godkjenner som akseptabelt, skal også tilfredstilles. Kanskje stilles kravene til
orden enda strengere til mennesker med funksjonshemning og de som arbeider for dem
til å fremstille seg og sine hjelpere best mulig i normalitetens kledebon og stiluttrykk.
Funksjonshemmede må i visse henseende være enda mer respektable enn "vanlig" (Grue
2003). Deres hjem er jo stadig åpent for inntrykk og påtrykk, fra mange ansatte, fra på
rørende, fra administrasjonen. De ansatte lever i mange dilemmaer, klemt mellom mange
krav og forventninger, mellom hverdagstvangen og forsømmelsene (Eliasson 1995).
Når det gjelder de tidligere institusjonsbeboerne var de i enda større grad enn hjem
meboende forhindret fra å lære det hjemlige livets hverdagsaktiviteter. "Den totale
institusjonen" (Goffman 1961), med sine felles rutiner og standardiserte tjenester, ga
begrenset rom for individuelle ønsker og trening til selvstendige oppgaver. Selv om det i
de senere årene skjedde en gradvis nedtoning av institusjonspreget, med mindre boliger,
mer privatliv og mer vekt på opplæring og deltakelse, var mange beboere godt voksne
da det skjedde. For mange kom utflyttingen etter HVPU-reformen sent i livet, da insti
tusjonstilværelsen hadde formet både vaner og uvaner. Dybwad (1982) har fremholdt at
utviklingshemmedes evner og muligheter er undervurdert på det groveste. Med passende
undervisning og muligheter kan de fungere langt bedre enn noen skulle trodd var mulig
(Gold 1972). Som utgangpunkt er dette et optimistisk utgangspunkt, som kan gjøre det
tilsynelatende umulige mulig, stadig vekk.
Men særlig når det gjelder aldrende personer med utviklingshemning kan det være
nødvendig å tenke etter om målsettinger om opplæring er utopiske, om læringssituasjo
ner kan bli resultatløse og om en heller skal legge opp til andre aktiviteter som personen
har glede av å delta i. Livskvalitet og trivsel blir et mål for tilrettelagt arbeid (Askheim
2003). Hverdagslivet og læringen må baseres på et positivt samspill mellom beboerne,
slik det i gode stunder er i familier der en tar hensyn til familiemedlemmenes ulike
evner, forskjellige modenhetsnivå og interesser. Når det gjelder aldrende personer kan
trettbarhet, slitasje, sykdommer, redusert syn og hørsel, og vaner og innarbeidede måter
å utføre oppgavene på - eller å unngå dem - gjøre oppgavene både vanskeligere og
mindre meningsfulle.
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Men akkurat som "normale" mennesker kan ha en upopulær, uvanlig eller avvikende
adferd, innebærer normaliseringsprinsippene at også utviklingshemmede skal ha den
samme rett (Perrin og Nirje 1982/2003, s. 156). Normalisering betyr valgfrihet og rett
til selvbestemmelse. Et humanistisk verdigrunnlag understreker respekt for individet, og
hans og hennes rett til å være annerledes. Det er "normalt å være annerledes" (Dybwad
1982).
Dette er et ideal som fremstår med særlig skarphet i dag, for yngre generasjoner. De
ønsker "å være seg selv" - spesielle, annerledes, uvanlige. Det er senmoderne idealer
som legger vekt på individualitet og dyrker det særegne. En ønsker særpreg, variasjon
i livsstiler og selvfremstillinger, selv når en følger moten og fremstår som en av mas
sen (Thorsen 2002). I dette idealet om mangfold og særpreg må også mennesker med
utviklingshemning tilkjennes sin rett til mangfoldighet og individualitet, og respekteres
med sitt særpreg og sin annerledeshet.

Er særskilte tiltak forenlige med normaliseringsprinsippene?
HVPU-reformen innebar i Norge et radikalt skifte - en pendelsvingning- i "behandlin
gen"22 av mennesker med utviklingshemning. Det meste av den statlige og fylkeskom
munale særomsorgen skulle avvikles. Institusjonene skulle tømmes raskt, og tidsfristene
var korte. Det ble lite tid til mer langsiktig planlegging (Tøssebro 1996).
Institusjonene hadde hatt leger, sykepleiere, pedagoger, vernepleiere osv., som etter
hvert kjente beboerne og hadde utviklet spesialkompetanse i forhold til beboerne. Nå
skulle utviklingshemmede, i tråd med normaliseringsprinsippenes intensjoner, motta kom
munale tjenester på lik linje med den øvrige befolkning- gå til tannlegen og fastlegen.
Men disse kjenner ikke beboerne særlig godt, de har ikke sett dem i hverdagslivet, og
mange har liten kunnskap om mennesker med utviklingshemning.
En kan si at i Norge ble normaliseringprinsippene formulert og etterfulgt med større
prinsippfasthet og strenghet enn i Sverige (Tøssebro 1996). Der avviklet en, som nevnt,
institusjonene tidligere, mer gradvis, og uten samtidig å foreta den administrative reform
som i Norge. Nirjes prinsipper ble presentert (i 1969), myndig, men uten skråsikkerhet
om konkrete løsninger. Han påpekte at når man fatter belutninger og handler i tråd med
prinsippene, bør resultatene "oftare bli ratt enn fei." (s. 15). Og (i 1982): "Normalise
ring handler ikke om alt eller intet", (Perrin og Nirje 1982, s. 154), men dreier seg om
grader.
I Norge ble HVPU-reformen i stor grad presentert med bestemte løsninger. Det
gjaldt å gjøre "det riktige", dette var full integrering både når det gjaldt boliger og til
tak. Normalisering var å bo som alle andre og bruke det vanlige tilbudet- for alle. Små
samlokaliserte boliganlegg var kontroversielt, av mange oppfattet som feil løsninger. Den
22 Ordet behandling har mange konnotasjoner. Her anvendes det om den totalitet av tiltak, tilbud,
handlinger, holdninger og tenkemåter som mennesker med utviklingshemning har vært møtt med.
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strenge fortolkning - at særskilte tjenester er uforenlige med normaliseringsprisnippet
- er i følge Nirje (1982/2003) en misforståelse. For at mennesker med utviklingshemning
skal kunne få et livsmønster i dagliglivet mest mulig likt alle andres, kan det være behov
for særskilte tiltak og spesiell tilrettelegging. Omsorgens utforming og tilretteleggingen
av livet vil måtte variere fra person til person, avhengig av ønsker og behov. Som Perrin
og Nirje (1982/2003) understreker, bruker også de fleste "normale" mennesker spesielle
tjenester når de trenger det. Personer med hjertelidelser anvender en kardiolog og får
eventuelt en pacemaker. Hensikten med den unormale behandlingen hos en spesialist
er å kunne fortsette å leve et normalt liv. Men de advarer om at i noen tilfelle kan "be
handlingen være verre enn sykdommen" og minske mulighetene til å leve et normalt liv.
I Norge har det vært den fylkeskommunale (nå statlige) habiliteringstjenesten som yter
særskilt bistand til mennesker med utviklingshemning.
Perrin og Nirje (1982/2003) påpeker at å plassere individene fysisk i samfunnet ikke
nødvendigvis betyr integrering eller normalisering, man skal istedenfor spørre i hvilken
grad de utviklingshemmedes liv ligner det som andre mennesker i samfunnet lever. Et
individs fysiske plassering er i og for seg ikke tilstrekkelig som sosial beskrivelse, og er
ikke alltid et tegn på normalisering av tilværelsen (Perrin og Nirje 1982/2003). Heller
ikke særskilte administrative organer for spesielle behov behøver å være uforenlige med
normalisering. Normale livsmønstre er det primære, den administrative organiseringen
er sekundær. Som de understreker finnes det grader av normalisering, og prinsippene
omfatter en rekke ulike typer av støtte og strukturer, avhengig av individuelle behov og
ferdigheter. Dette kan være flere boligløsninger; vel tilrettelagte miljøer, private boliger
og ulike former for "kooperative" bomiljøer, og varierte tilbud i arbeidslivet, noe med
lav grad av støtte, andre med vernet sysselsetting (ibid s. 154).

Myndiggjøring og selvbestemmelse

"Empowerment"23 - på norsk gjerne oversatt med myndiggjøring - har i de siste årene
vært en sterk ideologisk retning og tenkemåte, anført av funksjonshemmedes egne tals
personer og organisasjoner. Også i den internasjonale litteraturen har empowerment vært
"det grunnleggende begrepet i 1990-årenes omsorgspolitikk" (Askheim 2003, s. 102).
I Norge har dette falt sammen med tiden etter HVPU-reformen.
Begrepet myndiggjøring markerer opposisjon til den tradisjonelle tilnærming til be
handling og rehabilitering til mennesker med funksjonshemning, som oppfattes å føre
til umyndiggjøring og undertrykking av marginaliserte grupper (Askheim 2003, s. 102).
De defineres ut fra fagfolks oppfatning av normalitet og behandlingsmål, og kulturelle
oppfatninger av "vanlige liv".
23 "Empowerment" står i ordboken (The Concise Oxford Dictionary) presisert ved "give power to" og
"make able". Myndiggjøring er det nærmeste anvendte norske ordet. Jeg foretrekker å bruke dette, men
beholder empowerment som betegnelse på internasjonale strømninger og bevegelser.
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Som et resultat av normaliseringspolitikken, kommer det nye generasjoner unge med
andre erfaringer enn eldre funksjonshemmede: "Generasjonen av funksjonshemmede
som etter hvert vokser opp i normaliserte levekår, vil løsrive seg fra en slik tankemodell.
Derfor markerer også empowerment-strømningene sterk opposisjon mot normaliserings
tenkningen. Funksjonshemmede fremholder sin rett til å definere hva som er normalt
for dem, og hvilke verdier de vil legge til grunn for livet sitt. Normaliseringsideologien
fremstilles som disiplinerende, og for å ha assimilering, tilpasning, konformitet og status
quo som konsekvens," sammenfatter Askheim (2003, s. 102). Normaliseringspolitikken
har ført til opposisjon mot nettopp denne.
Begrepet myndiggjøring er stadig mer anvendt som honnørord og målsetting, samtidig
som det er komplekst, uklart og uten faste konturer (Krogstrup 1999).
Empowerment-strømningen fører maktbegrepet inn i oppfatningen av funksjonshem
medes livssituasjon, og retter oppmerksomheten mot marginalisering, umyndiggjøring
og avmakt. Empowerment-bevegelsen vil gi makt tilbake til funksjonshemmede. De vil
selv ha makt og rett til å bestemme over sitt liv, tjenester og omsorgstilbud, og de vil ta
makt for å gjøre dette mulig. Det er først og fremst mennesker med fysiske funksjons
hemninger som har vært talspersoner og ledet an i empowerment-bevegelsen. Det er blitt
rettet kritikk mot at utviklingshemmede er blitt oversett, men i de seneste år er også disse
trukket inn og deres situasjon omhandlet.
Empowerment-bevegelsene har internasjonalt hatt ulike tilnærminger. I USA har man
vært særlig opptatt av å styrke rettighetene ved lovgivning. Lover skal beskytte mot dis
kriminering. En annen tilnærming er å utforme individualiserte tiltak som gir muligheter
til å leve et ønsket liv. Independent Living-bevegelsen har gitt begrunnelser for tiltak som
brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
Innenfor den britiske tilnærmingen har tenkningen i stor grad hatt et materialistisk
utgangspunkt, med kritikk av det økonomiske systemet. Den sosiale modellen (Oliver
1990) ser funksjonshemningen som et resultat av et undertrykkende kulturelt og sosialt
system, "hemningen" er samfunnsskapt. I tilrettelagte omgivelser ville de ikke har vært
hemmede.
Empowerment-bevegelsen har et tosidig siktemål, rettet både mot systemer og in
divider. En ny myndig posisjon skal gi personene styring over hjelp, omsorg, tiltak og
tilrettelegging. De skal utforme deres "egne premisser". Dette er en vanskelig rolle og
posisisjon for utviklingshemmede, med innskrenket språk, kognitive begrensninger,
liten oversikt over tiltak og tilbud, små påvirkningsmuligheter og avhengighet av andres
hjelp. De er en svak gruppe når det gjelder å hevde egne ønsker og rettigheter. De har
kanskje også hatt lav status i funksjonshemmedes rekker, der de lenge har vært neglisjert
(Dowse 2001). For utviklingshemmede skjer undertrykking og marginalisering ikke
bare ved samfunnsmessige barrierer. Mer enn for andre funksjonshemmede gjelder det
for dem å bli anerkjent og verdsatt som likeverdige mennesker (Chappell et al. 2001,
Askheim 2003). De trenger støtte for å utøve selvbestemmelse - en paradoksal posi
sjon. Begreper som brukerstyring og selvbestemmelse erstattes av brukerpespektiv og
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brukermedvirkning.24 Men ordet selvbestemmelse tas i økende grad i bruk også i forhold
til utviklingshemmede.
Andre personer - som foreldre, søsken og verger - går ofte inn som deres (med)
representanter og talspersoner når tiltak skal tilrettelegges og styres (som ved brukerstyrt
personlig assistanse).25

Men erfaringer og studier viser at mennesker med utviklingshemning - både som
gruppe og individuelt - kan gi langt bedre uttrykk for sine ønsker og meninger enn det
man gjerne har trodd (Ippolitti et al.1994). De, liksom andre, kan ha spesielt taleføre
talspersoner.
Aldrende personer med utviklingshemning har i langt større grad enn unge utviklings
hemmede levd i et undertrykkende system basert på at de selv i liten grad kan uttrykke
seg og hevde sine interesser. De har i liten grad fått anledning til det. De som har levd
store deler av livet hos foreldre, har ofte blitt overbeskyttet (Tøssebro 1996, Moore et al.
1998). De er kommet sent til selvbestemmelse. Avmektighet kan være inngravert som
vaner til underordning, både i kropp og sinn. Ytterligere aldersrelaterte funksjonsnedset
telser kan gi redusert mestringsevne og økt hjelpebehov, for dem som for andre. Det å
leve under "normale livsvilkår", slik Nirje formulerte det, er en stor utfordring for dem
som ikke er sosialisert til det og har opplevd det tidlig i livet. De trenger hjelp og støtte
til å leve et mest mulig normalisert hverdagsliv og til å utøve selvbestemmelse - enda
mer når aldringen bringer nye funksjonsnedsettelser. De må ikke neglisjeres ved et syn
og en tilnærming som ikke tiltror utviklingshemmede som begynner å bli gamle å ha
egne meninger og egne ønsker.

24 Disse anvendes også når det gjelder tiltak overfor andre grupper. Se Rønning og Solheim (1998).
En drøfting finnes også i Alm Andreassen (2003).
25 LUPE, Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende, med ca. 850 medlemmer, innbefatter
som det fremgår også pårørende. En skiller mellom primær- og sekundærbrukere av tjenester (Rønning
og Solheim 1998).
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Kapittel 3

Livsløp, livshistorier og aldring i tid og sted
Livsløp innvevd i historisk endring
Et livsløpsperspektiv hviler på den grunnforutsetning at menneskers liv er innvevd i sam
funnet og kulturen. Individer utvikler seg i et liv som endrer seg, i et samfunn i forandring.
Personlig utvikling er en reise i et skiftende historisk landskap. Livet får sin mening og
sine vilkår fra et samfunn i forandring, og personene bidrar til forandringene.
Alderdom er ikke en adskilt "gammelhetsfase" i den enkeltes liv, men inngår i en
livslang endringsprosess. Livsløpsperspektivet understreker at aldring ikke er noe eldre
mennesker gjennomgår, men er et forløp der vi alle er underveis, men med ulik "mengde"
fortid og fremtid.
Aldring i et livsløpsperspektiv dreier seg om endring i tid; personlig tid, kronologisk
tid, historisk tid. Våre liv er hva jeg har kalt "historien i historien" (Thorsen 1998, Thorsen
2002). Vår livssituasjon er plassert i tid, og er et resultat av fortidens erfaringer, nåtidig
situasjon og forventninger til fremtiden.
Innenfor livsløpsforskningen er det nødvendig å skille mellom tre betydninger av tid:
Alder, kohort og historisk periode. Alder er kronologisk alder, målt med antall år siden
fødselen. Kohort (Ryder 1965) er en gruppe mennesker født omtrent på samme tid, for
eksempel krigsbarna (de født under krigen), baby-boomerne (de født like etter krigen),
"sekstiåtterne" (de som var studenter i perioden rundt 1968). Historiske perioder er de
perioder mennesker - uansett alder og kohort - gjennomlever, men i ulik livsfase; som
den store depresjonen i 1930-årene, første og andre verdenskrig. Det knyttes gjeme
karakteristikker til periodene: De "glade" 20-årene, den tunge depresjonstiden, det
optimistiske 50-tallet. Alder, kohort og periode griper inn i hverandre og lager forskjel
lige livsløpsmønstre i ulike generasjoner (Giele og Elder 1998).
Aldrende mennesker med utviklingshemning har levd sine liv under vilkår som har
definert dem som annerledes enn andre, og behandlet dem som en annen sort: de var
"utviklingshemmede"26. De har levd lenge under en kategoridefinisjon og en diagnose
som ga dem en spesiell behandling under "Helsevernet for psykisk utviklingshemmede".
De ble definert ut fra sin tilkortkomming, de var "mindre begavede", de hadde lav intel
ligens.
26 Kapittel 2 har gitt dette en mer inngående omtale.
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Mennesker med utviklingshemning inngår i samfunnets oppfatning av normalitet
og avvik, i kulturelle oppfatninger om aksepterte væremåter, i vår egen forestilling om
hvem vi er i motsetning til "de andre". Deres kognitive "mangel" ble deres dominerende
kjennetegn, deres "hovedstatus" - som preget oppfatningen av dem som mennesker, av
deres følelser og handlinger.
Oppfatninger av hvem som er "funksjonshemmet" og hva det er å være funksjonshem
met, inngår i samfunnets kollektive forståelser av ulike grupper i befolkningen, og i den
kulturelle selvforståelse til hver enkelt borger (Grue 2004, Schanke 2005).
Den kulturelle oppfatning av dem, og dermed av oss selv, er i kontinuerlig endring.
Oppfatning av mennesker med funksjonshemning- og i særlig grad mennesker med utvi
klingshemning - er endret fra å være pasienter, til elever, til brukere og til sist til borgere
(som omhandlet i kapittel 2). Fokus er endret fra at de var definert som en gruppe som
først og fremst trengte medisinsk hjelp og var underlagt et medisinsk behandlingsregime,
til å bli (mer) definert som borgere, med like rettigheter som andre. Sagt med en konfe
ransetittel: "Vi er ikke pasienter, vi er diskriminerte". Et livsløpsperspektiv anvendt på
mennesker med utviklingshemning må se deres liv og aldring som uløselig innvevd i de
samfunnsmessige betingelser og kulturelle forståelser av dem som defineres og behandles
som annerledes enn "de normale''.
Livsløpsperspektivet stiller dynamiske spørsmål om personlig endring gjennom livet.
Det retter søkelyset mot det komplekse forholdet mellom individuelle forutsetninger
og "ytre" vilkår, mellom livshistorie og samfunnets historie. Også forståelsen av men
nesker med funksjonshemning må trekkes inn i et livsløpsperspektiv27 . Deres fortid
har preget dem og etterlatt spor i erindring, reaksjonsmåter og vaner. De er inngravert i
det Bourdieu (1984) kaller deres "habitus" - kroppens vaner og reaksjonsmønstre. De
er ikke bare "symptomer" på en medisinsk tilstand. Utviklingshemmede må ses i sin
sosiale kontekst, innenfor samspillet med andre mennesker (Folkestad 2003, Sandvin et
al. 1998). Men mennesker med utviklingshemning er mer enn det som umiddelbart viser
seg i sosialt samspill. De har en fortid som betyr noe for deres utvikling, har preget deres
reaksjonsmåter og etterlater spor. Disse er der selv om personene ikke kan gjenkalle dem
eller berette om dem.
I denne boken forsøker vi å se personer med utviklingshemning også i deres fortids
dimensjon, og peke på sider ved fortiden som de kan gjenkalle og som har hatt betydning
for dem.

27 Flere prosjekter under FoA gjør dette: Anne-Kristine Schanke (2001 ), Jan Ivar Haugen (2004), Cathrine
Arntzen (2003). Andre prosjekter er Vigdis Hegna Myhrvangs prosjekt (ved NOVA) om poliorammede
personer.
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Livsløpsperspektivet
Begrepet livsløp- life course - stammer fra Cain, som i 1964 anvendte det til å innbefatte
både psykologiske, antropologiske og sosiologiske sider av livet. Livsløpsperspektivet
har fått stadig større oppslutning, både i og utenfor gerontologien (studier av aldringen)
i de siste 30-40 år (Giele and Elder 1998). Det er for øyeblikket et vitalt forskningsfelt,
utforsket med en rekke metoder. Livsløpsperspektivet ser mennesker som "historiske
skikkelser", og oppfatter deres ønsker, drivkrefter, motiver, mål, verdier, håp, aspirasjoner,
krav, valg, skuffelser og nederlag - ikke som universelle, men som kulturelle. Veteranen
innen livsløpsforskningen, Glen Elder (1975) har definert livsløp som en rekkefølge av
sosialt definerte hendelser og roller som individet som utøver gjennom livet28 . Giele
og Elder (1998) kaller livsløpsperspektivet "The historical and social embeddedness of
development". De understreker disse fire sentrale sidene ved livsløpet: Det er:
• lokalisert i tid
• lokalisert i sted
• forbundet med andres livsløp
• et resultat av mennesker som aktører - handlende
At livsløp er lokalisert i tid og sted, forteller at livsløp - og aldring - ikke er kontekstfrie,
uavhengige av omgivelsene. Aldringen er ikke universell, hevet over tid og sted, men
må ses som innvevd i sin tid. At liv er forbundet med hverandre betyr at livsløp ikke er
"autonome" livsbaner til autonome individer, men forbundet med andres liv: til foreldre,
søsken, slektninger, venner, naboer, ansatte i ulike institusjoner og organisasjoner. At
mennesker er aktører understreker at våre liv ikke bare er et "produkt av sin tid", men
at personer påvirker sin tid og endrer dets innhold. Menneskers tenke- og handlemåter
er preget av kulturelle forståelsesformer og materielle vilkår, i et tosidig og innvendig
forhold: Mennesket blir preget og preger. V i former våre liv. Men makten og mulighetene
til å forme sine liv er svært ulikt fordelt.
Enkelte har mindre anledning til å velge og utforme sine liv enn andre. Der noen har
ressurser, gis muligheter og kan velge, mangler andre valgmuligheter, møter barrierer og
er underlagt andres valg og beslutninger. Personer med utviklingshemning har i særlig
grad fått sine livsløp bestemt av andre. Eldre utviklingshemmede mennesker har enda
mer enn yngre levd under helt spesielle vilkår - ofte i store institusjoner, med minimale
muligheter til selvbestemmelse - til å velge og forme sine livsløp og leve liv sammenvevd
med familie, slekt og venner. Men gradvis har mulighetene til privatliv, selvbestemmelse
og mestring utvidet seg for dem, ikke minst etter HVPU-reformen.

28 "Life course refers to a sequence of socially defines events and roles that the individual enacts over
time."
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Livsløp sett fra "utsiden" eller "innsiden" livsløpsstudier eller livshistoriefortellinger
Livsløp har vært studert med ulike metoder, som alle har sine styrker og svakheter. En
hovedforskjell er om de er studert "utenfra" eller "innenfra" (Hagestad 1990 , Thorsen
2002).
Livsløpsstudier har blant annet vært foretatt med store utvalgsundersøkelser av be
folkningen. Der studeres livsløp som "ytre" registreringer av roller og rolleoverganger,
hva som er av betydning for roller og overganger, og den gjensidige innvirkning disse
har på hverandre. Undersøkelsene studerer livsfaser - som utdanningstid, tid i ekteskap
eller tid i enkestand- og varigheten av disse livsfasene. Livsløpet ses som et "gren-nett"
(a trajectory), hvor livet tar stadig nye vendinger når personene får nye roller på nye
arenaer. En rekke av disse rolleovergangene - ikke minst i annen livshalvdel - er roller
vi får ved andres valg. Barn flytter ut av hjemmet, vi blir svigerforeldre, besteforeldre,
stebesteforeldre, oldeforeldre osv. (Hagestad 2000).
Mennesker med utviklingshemning har først og fremst blitt studert som en egen
kategori mennesker, i egne utvalg og på ett tidspunkt. Som vi har vært inne på: Enkelte
norske studier har sammenlignet deres levekår før og etter HVPU-reformen. Få studier
har undersøkt deres levekår med metoder og mål som har gjort det mulig med direkte
sammenligninger med den øvrige befolkningen. 29 Tøssebro og Lundeby (2002) har, som
nevnt, gjort dette. Utviklingshemmedes livsløp har knapt vært beskrevet i et livsløps
perspektiv, der man følger samme personer over tid.
Et livsløpsperspektiv begynner så smått å få innpass i studier av og fortellinger om
livet til mennesker med funksjonshemning. (Et eksempel er Priestleys bok fra 2001;
Disability and the Life Course ). Men hovedfokus i denne sparsomme litteraturen med
livsløpsperspektiv er fremdeles rettet mot barn og unge, eller mennesker i første livs
halvdel. Blikket er i liten grad rettet mot aldring, og i enda mindre grad mot aldring blant
mennesker med utviklingshemning30.
Livsløp har også vært studert ut fra livshistoriestudier, enten "utenfra" ved biogra
fier som er skrevet av andre, eller "innenfra" ved selvbiografier, hvor personen selv har
berettet om sitt liv. De kan ha skrevet om sitt liv, eller fortalt om sitt liv til forskere og
andre som har nedtegnet deres beretninger. Slike livshistorieundersøkelser av folks livs
løp, konsentrerer seg vanligvis om noen få livshistorier. De er som regel ikke tilfeldig
valgt, utgjør ikke et statistisk "representativt" utvalg av en gruppe, men er et spesielt og
strategisk utvalg som inngående og detaljert gir "tykke beskrivelser" (Shweder 1990) av
mange sider ved folks liv. De viser hvordan ulike vilkår, forhold, valg og hendelser til
sammen danner enkeltmenneskers liv, i komplekse individuelle mønstre.
29 Andre - nærpersoner - har besvart spørsmålene om personene med utviklingshemning, mens personer
i befolkningen ellers selv har besvart spørsmålene.
30 Et eksempel er Breitenbach (2001).
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Bertaux (1981) skiller mellom autobiography, som er nedtegnet av personen selv, og
life-stories som er de muntlige fortellingene folk gir av sine liv i et biografisk intervju.
Life-histories anvendes av ham som begrep om historier som dels baserer seg på hoved
personens egen beretning, dels på andre opplysninger innhentet fra andre kilder, som
arkiver, dokumenter, andres beretninger osv. Hensikten er å gi en mest mulig dekkende
og utfyllende livshistorie.
Andre gjøre ikke dette skillet mellom life-stories og life-histories. Atkinson under
streker at det vanligvis er meget liten forskjell mellom disse, de er vanligvis ulike termer for
samme sak (1998, s. 8). Mange bruker livshistorier om begge tilnærminger (for eksempel
Thorsen 1998a). Vi har ikke gode begreper på norsk som skiller mellom "life-stories" og
"life-histories". Slike jeg bruker ordet livshistorier i den boken, er det om de fortellinger
mennesker med utviklingshemning har gitt om sine liv. Det er "life-stories". Formålet
har vært å få innenfraberetninger om livet, fortalt med deres egen stemme, så langt som
de selv kan og vil fortelle om det. Hensikten har ikke vært å :fa. en mest mulig sammen
hengende, dekkende og korrekt fortelling om livsløpet slik det kan se ut "utenfra".
Boken presenterer heller ikke sammenhengende livshistorier, slik at det enkelte
mennesket framstår med en full livsberetning. Dette skyldes dels at historiene deres er
fragmenterte og ufullstendige , fortalt med korte episoder eller enkle setninger. Dels har
det sin årsak i ivaretakelse av anonymitet, slik det vanligvis gjøres i livshistorieunder
søkelser med andre mennesker. Personene forteller om sitt liv, men skal ikke gjenkjennes
i beretningen. Navn og alder på personer er endret, dels også steder hvor personen har
individuell tilknytning.

Livshistorier som selvets fortellinger

Livshistorier, i form av livsfortellinger,31 gir inntak til folks "indre" oppfatninger av
sine liv og den mening hendelser har for dem. Slike livshistoriestudier er ikke opptatt av
om de hendelser personen forteller om er "korrekt" plassert og gjengitt, men hvordan
personen har oppfattet dem og hvordan de fremstår i erindringen sett i tilbakeblikk. Med
denne tilnærming søker en fortellinger om hva personene forventer av livet, og hvordan
de opplever det. Det kan stilles spørsmål som angår om de opplever det som et godt liv
og hva som inngår i et godt liv - for dem. Gjennom livet kan dette endre seg.
Våre livshistorier er under kontinuerlig revisjon. Våre livshistorier fortalt til andre
er ikke bare fortellinger om et livsløp, det er fortellinger om oss selv. Det er konstruerte
historier om hvem vi vil være og vil presentere oss som. Livshistorier er "The stories
that we are" (Randall 1995). Historien om vår fortid og nåtid utgjør selvets historie. Og
historien om oss selv er basert på fortellinger, ikke "nakne fakta", ikke sammenkjedede

31 Livshistorier kan også brukes til å gi ytre registreringer av folks liv, da benyttes de omtrent som
i surveystudier (store tverrsnittsundersøkelser), for å få fram mer komplekse, individuelle forløp.
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ytre data, men på utvalgte, sammenkjedede og fortolkede fortellinger om hva som hendte.
Personene vokser fram av fortellingens innhold og inngår i en sosial sammenheng som
utgjør livets vilkår og valg, slik de selv ser det.
Ewing (1990) understreker minnenes betydning for identitet og selvoppfatning: "We
constitute the selves as a string of memories". Minner er ikke nøytrale registreringer,
de er selektive -noe huskes, mens noe glemmes eller fortrenges. Livshistoriene har det
Peter Øberg (1993) har kalt sorte hull og Kirsten Danielsen (1993) har betegnet som
hvite flekker. Psykoanalysen har vist hvor betydningsfulle våre fortrengninger -det vi
ikke vil erindre -kan være.
Vi kan ha mange fortellinger om oss selv, presentert i ulike sammenhenger, avhengig
av dialogen og fortellersituasjonen (Alver 1978, Thorsen 1998). De inngår i det man
gefasetterte bildet av hvem vi vil være og fremstille oss som. "Det er de mange selvene
som vi husker og de selvene som erindrer". (Bruner 1994, s. 9). De forskjellige historiene
inngår i det unike livsløpet, i de unike erfaringene, med de unike minnene. Våre fortel
linger inngår og skaper oss til den spesielle personen vi er.
Hvordan uttrykker fortellingene til mennesker med utviklingshemning historien om
dem selv? Hvordan berøres selvoppfatning og selvfølelse når hukommelsen har vanskelig
for å erindre alder og livsløp, og feste det til tider og steder og andre mennesker? Hvordan
blir fortellingene når ordforrådet er begrenset og samtale om hvem en er og hvordan en
har det, ny og uvant? Hvordan bruke ordene og tegnene i en slik fortelling? Hvor langt
kan dialogene frembringe fortellinger om fortiden som de bærer med seg fremdeles, og
er en del av historien om dem selv? Hvordan fortelle om et livsløp med store forand
ringer, berette om følelser og reaksjoner, når ordene er få, hukommelsen kan være kort,
fremstillingsevnen konkret -til å gi en formidling av seg selv? Dette er spørsmål som
stilles i denne boken, og som livshistoriestudien gir innblikk i.

Erindring
Er det slik at alle gamle mennesker gjerne tenker tilbake, og er tilbøyelige til å leve "i
fortiden"? Robert Butler tok i 1963 opp temaet reminiscence og stilte dette spørsmålet32 .
I et dynamisk, moderne og fremtidsrettet samfunn var det å være tilbakeskuende og
orientert mot fortiden, oppfattet som dysfunksjonelt. Tilbakeblikk hindret tilpasning og
utvikling. I sin mest skadelige form var det oppfattet som patologisk, en tilbakevending
til barndommens umodenhet og avhengighetstilstand. Det ble sett som en fornekting av
tiden som var gått og flukt fra nåtidens realiteter, eller tegn på et tilbakestående intellekt
(Dobrof 1984). Det kunne skape depresjon og apati, og burde forhindres med aktivisering
og nåtidsorientering.
32 Kaminsky (1984) dediserte sin bok til: "Dr. Robert Butler who gave us the idea, and for Nancy Larson
Shapiro who helped us put it into practice." Coleman (1986) sier i sin bok: "I remember very well the
excitement I felt when reading this article a few years later."
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Så kom Butlers bok og vendte opp-ned på disse forestillingene. "And then the Butler
paper came out and was read and talked about and our world changed" (Coleman 1986,
s.18). Åse tilbake på sitt liv (life review) ble oppfattet som en helt normal aktivitet. Butler
tok utgangspunkt i Eriksons teori om (1968) utviklingsstadier, der hvert stadium hadde sin
særegne utfordring og skulle finne sin løsning for at en "normal" videre utvikling skulle
finne sted. Alderdommens utfordring var å oppnå ego-integritet og unngå fortvilelse.
Det gjaldt å nå fram til en akseptering av livet som det ble - tross alt (Thorsen1991).
Noen har dramatiske historier, om krig og store livsomveltninger. Andre har fortelling
om fattigdom, slit, trange kår, nøysomhet og hardt arbeid (Thorsen 1998, Almås 1997,
Gullestad 1996, Wærness et al. 1993).
Butler (1963) hevdet, ut fra egen praksis og med henvisning til andre forfattere, at det
å tenke tilbake var en normal aktivitet i eldre år. Det var en måte å komme til å akseptere
livsløpet, med dets gleder og sorger - som mitt liv som det ble - uten fortvilelse. Selv
det å tenke tilbake på livets vanskelige sider, sorger og nederlag, var ikke nødvendigvis
skadelig eller uttrykk for psykopatologi: Tvert imot kunne det virke frigjørende, både
for den eldre selv og for de ansatte som hadde arbeidet for å avlede fra slike uheldige
erindringstilbøyeligheter (Coleman 1986, s. 10).
Senere fulgte andre studier som nyanserte bildet. Ikke alle eldre var tilbøyelige til å
tenke tilbake eller var i en livssituasjon der erindring var positivt. Ikke alle minner fungerte
psykologisk gunstig, ikke alle eldre hadde nytte av erindringsterapi (Liberman og Falk
1971, Havighurst og Glasser 1972). De som var tilbakeskuende, var ikke nødvendigvis
bedre tilpasset eller mestret tilværelsen bedre enn dem som ikke var dette.
Men studier viste også at å erindre, gjerne i fellesskap, kunne være underholdende,
integrerende, instruktivt og gi en kollektiv bearbeiding av vanskeligheter (McMahon
og Thudick 1964). Å dele minner kan være kultur- og tradisjonsbevarende. Hvilke
funksjoner erindring og erindringsarbeid dekker, for hvem, når og i hvilken form, må
nyanseres og tilpasses hvert enkelt individ. Fortid kan også være en farlig sak. Men de
gode og minnerike fortellinger fra fortiden, som bygger under personens verdighet og
livets meningsfullhet, inngår i personens identitetskonstruering. Det gjelder ikke bare
å legge til rette for å kunne fremkalle minner, men å skape hendelser som kan minnes
med glede og stolthet.
I den senmoderne tid, foroverskuende og i rask endringstakt, hevdes det gjerne at
fortellingenes tid er tilbake. Vi trenger historiene og fortellerne, både de innholdsrike og
detaljerte, og de mer knappe. Livshistoriene er ikke bare nyttige og funksjonelle, de inngår
i fortellingen om oss selv: Livshistoriene viser og bekrefter hvem vi er. Alle fortellinger,
ikke minst om en fortid som stadig færre deler, og fra dem som er av få ord, inngår i de
store fortellingene om samfunnet - og oss selv.
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Erindringsarbeid
Det er en gjennomgripende erfaring fra intervjuene i vår studie at intervjuerne - nær
personene - gjerne oppfattet informasjon og henvisninger raskt, og kunne samtale med
intervjupersonene ut fra en delt forståelse. Folkestad (2003 s.150) siterer Paulo, en av de
ansatte i bofellesskapet han studerer, som formulerer det slik: "Det er de tingene som er
hans verden, da må du liksom kjenne den personen - hva er den personens interesser, hva
er det han liker, hva er det han ikke liker. . . ja, du må ha jobbet med ham en del."
Hvordan ta vare på folks fortid? Hvordan stimulere de "gode erindringer" som styrker
identitet og selvfølelse?
Innen eldreomsorgen legges det i stigende grad vekt på å stimulere til erindringer og
samtale om fortiden. Det kalles erindringsarbeid. Det er i dag ca 65 .000 mennesker med
demens. Om lag halvparten av dem bor i aldersinstitusjoner, den andre halvparten bor
hjemme (Engedal og Haugen 2004)33 . Studier har vist at demente personer lenge etter
at sykdommen har startet, har erindringer som kan fremkalles, selv når de ikke lenger
makter de praktiske oppgavene i hverdagen. Korttidshukommelsen og nærminnet ser
ut til å svekkes først, mens "gamle" og godt innarbeidede hukommelsesspor fremdeles
fungerer. Demente kan synge gamle salmer og sanger, melodiene sitter fremdeles. Bilder
fra "gamle dager" og turer på "gamle tomter" gir gjenkjennelse. Det utspiller seg samtaler
over gamle redskaper og tilberedningsmåter. Matlaging gir lukter og fornemmelser om
stemningen i kjøkkenet under bakst og sylting, eller ulike høytider. Flere steder legges
det stor vekt på bruk av ingredienser - krydder som nellik og kardemomme - som har
sterke dufter forbundet med julebakst.
Etter flytting til sykehjem eller omsorgsboliger kan mye i den nye situasjonen være
fremmed og uforståelig. Gamle bilder, gjenstander og møbler - ikke de moderne som
interiørarkitekter mener kler det nye bygget best - skaper hjemlighet og gjenkjennelse i
tilværelsen. Det finnes en rekke steder "erindringsrom", som er innredet med gamle møbler
og "saker og ting". De kan ha et kjøkken som har mye av stemningen og innredningen
fra kjøkkenet hjemme. Gamle møbler, fotografier og "skilderier" er plassert i ganger og
fellesrom. Mange steder trekkes disse gjenstandene systematisk inn i samvær og samtaler.
Album, bøker og filmer om gamle dager danner utgangspunkt for prat hvor mange kan
bidra med noe de husker34 . Velstelte, men sterile plener, omgjøres til "sansehager", med
bærbusker, frukttrær, et vedskjul, vedstabler, huggestabber. Enkelte steder endatil med dyr;
sauer, kaniner, en hund, en katt. Noe å berøre, sanse, gjenkjenne (Aakre et al. 2004).

33

34

Skillet mellom institusjoner og "hjemmeboendhet" blir stadig mer uklart. Institusjoner ble mer
hjemlige, omsorgsboliger har beboere som er like hjelpetrengende som institusjonsbeboere.
Omsorgsboliger har ulike grader av felleshusholdning og former for tilknyttet/ansatt personell.
En ansatt ved et sykehjem på Sørlandet forteller at da en av de gamle mennene fikk se de gamle
fiskeredskapene, utbrøt han: "Fy! Kast den gamle dritten."
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Arbeid med livshistorier til mennesker med utviklingshemning
Det er en gryende tendens til å "ta livshistorier i bruk" overfor mennesker med ut
viklingshemning. Dette hviler på erkjennelsen av at en ofte har hatt lite kunnskaper om
personenes tidligere liv og hvilke følelser og reaksjonsmåter som fortiden kan ha preget
personene med.
Ordet "livshistorier" kan tildekke store ulikheter i utforming og anvendelse. Bruken
av livshistorier kan sies å ha fire former når det gjelder "produktet" som kommer ut av
arbeidet med livshistorier og bruken av dem. Måten livshistoriene er fremkommet på,
kan imidlertid ha mange likhetstrekk. En kan dele livshistoriene slik de anvendes i disse
hovedformer35 :
1. Livshistorier - korte - som "behandlingsgrunnlag" for personalet
2. Livshistorier - noe lengre - som grunnlag for faglig arbeid for personalet
3. Livshistorier som personenes egen historie
4. Livshistorier som inngår i forskning.
Denførsteformfor livshistorier - livshistorier som behandlingsgrunnlag - kan ses som
en kort anamnestisk historie. Det anvendes som et "verktøy" som gir personalet et bedre
grunnlag for å forstå personens adferd og handlingsmønster, og legge forholdene til rette
for et godt liv36 . Et eksempel på en slik livshistorie, med faste temaer, gis av Larsson
og Lundstrom (2001) i "Att åldras som utvecklingsstord." "Min livshistorie" er dekket
av et skjema som presenteres på tre sider, med en rekke emner og spørsmål. Det dekker
opplysninger om fødselsdag, fødselssted, foreldre, søsken, viktige personer, hvor man
har bodd (institusjon?), viktige hendelser i barndommen (gode eller dårlige) og hvor
man nå bor. Når det gjelder tilværelsen i dag gjelder det spørsmål om daglig virksom
het, arbeid, feriereiser ("ADL-veckor"), favorittmat og -drikke, mat som personen ikke
liker, klær (smykker, farger), avis, radio- og TV-program, musikkinteresser, musikkvalg,
om vedkommende spiller og synger selv, og andre interesser han eller hun kan ha. Det
omtales også om personen har opplevd en sorg eller vanskelig hendelse, eller har vært

35 Dette er en skjematisk fremstilling som illustreres ved eksempler. Det kan rimeligvis finnes flere
former.
36 I Danmark får alle mennesker som flytter inn på et pleiehjem eller mottar hjemmehjelp, nedfelt sin
livshistorie på 1-2 sider. Den skal fungere som et hjelpemiddel for tilrettelegging av tilbudet. Livshisto
rien er blitt en del av det kravgrunnlag som anvendes ved tilsyn på Københavns kommunes pleiehjem.
To sider med seks forskjellige temaer skal belyses i et menneskes livshistorie. Flere pleiehjem har fått
anmerkninger av tilsynet fordi beboernes livshistorier ikke fremgikk av pleiernes dokumentasjonsmate
riale. Livshistorier skal innhentes etter forskrifter fra myndighetene, hvor det skal innhentes svar på en
rekke spørsmål som andre har funnet viktige. (Ahlgreen-Petersen 2004 stiller kritiske spørsmål om den
utbredte bruken av livshistorier når man bare har bruk for noen timer hjemmehjelp.)
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igjennom andre hendelser som har betydd mye. Det noteres om det er gjenstander som
er verdifulle for ham eller henne: fotografier, bilder, myke dyr.
Her er livshistorien et ytre skjelett av opplysninger - en kortversjon med stikkord
og opplysninger - som gir de ansatte et bedre handlingsgrunnlag. Historien kan være
fremkommet ved arkivopplysninger, ved informasjon fra pårørende, ved observasjon og
ved å spørre personen selv.
Livshistorien som en sosialpedagogiskfaglig historie er en lengre og mer omfattende
historie (6-8 sider), for at de a�satte "kan se, fatte og favne" sine brukere (Olsen 2005, s.
19). Danske Susanne Hollund intervjues av Olsen (2005) under overskriften. Hun giver
historien liv ...". Hun sier: "Vi må kende deres historie. Deres sorger og glæder ... Lige
som lægerne har deres patienters anamnese, har pædagogerne også de utdviklingshæm
medes historie med sig i arbejdet." (Olsen 2005, s. 19). Susanne Hollund fikk interesse for
livshistorier da hun som forstander for en ny institusjon for voksne utviklingshemmede
fikk beboere som tidligere hadde bodd på en sentralinstitusjon. Det var særlig en person
- en "voldsom beboer" - som bekymret henne. Hun forteller: "Vi fik fat på hans gamle
papirer, og det gav os en masse "aha"-oplevelser. Igennem sin opvækst på den enorme
institusjonen havde han aldrig riktig haft nogle nære relationer, han var aldrig blevet
mødt som den han var, og han var altid blevet straffet. Vi forstod langt bedre, hvorfor
han var nødt til at gøre som han gjorde, og hvorfor han havde så meget had til sig selv."
(ibid s. 19). Hun forteller hvordan personalet etter arbeidet med livshistorien langt bedre
kan forstå "de reaktioner personen har på sit liv". Kunnskapen om livshistorien fører
til stor romslighet fra personalets side. Personen skal ses, selv når de ikke kan snakke
og fortelle selv. Livshistorien gjør det mulig å tolke deres tegn og signaler bedre. "De
udviklingshæmmede skal føle sig set, hørt, elsket og verdsat. Det er det de har manglet,"
sier Susanne Hollund (Olsen 2005, s. 20).
Livshistorien danner utgangspunkt for en mer systematisk analyse og planlegging
(Ældrenetværket og Susanne Hollund 2005). Det lages et resyme over "alle de oplysnin
ger der findes om beboernes liv" (ibid s. 3). Livshistorien er et pedagogisk verktøy som
anvendes til en pedagogisk analyse. Den består av to avsnitt:
I første avsnitt spør man hvilke konkrete handicap (funksjonshemninger) beboeren
har, hvilke utviklingsmessige konsekvenser de forskjellige funksjonshemningene har hatt
(hvis de ikke er "kompensert"), hvilke reaksjoner den enkelte nå har ut fra disse forhold
og hvordan personalet skal forholde seg.
I annet avsnitt er spørsmålene hvilke påførte handicap personen har fått, ved for
eksempel å ha levd i institusjon og ikke hatt noen særlige personlige relasjoner eller
tilknytninger, med manglende kommunikasjonsmuligheter, medisinering, forskjellige
pedagogiske holdninger og lite aktivitetstilbud. Utgangspunktet for den pedagogiske
tilnærmingen er at utviklingshemmede, uansett handicap, har hatt behov for nøyaktig de
samme stimuli som andre barn for å kunne utvikle seg. Det spørres (som i første avsnitt)
om hvilke utviklingsmessige konsekvenser de forskjellige "påførte handicap" har hatt,
hvilke reaksjoner det har medført og hvordan personalet bør handle ut fra dette.
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Slik danske Susanne Hollund og medarbeidere anvender analysen, undersøker man
på hvilket "utviklingstrinn" personen befinner seg innenfor ulike utviklingsområder og
hvilke ressurser personen har. Den teoretiske og pedagogiske tilnærming er en trinnvis
utviklingsmodell hvor personen må "ta igjen det tapte" for om mulig å nå et høyere trinn
med god pedagogisk tiltrettelegging. Det lages to handlingsplaner: "Den ene har taget
udgangspunkt i beboerens livserfaring, og den anden i beboerens ressourcer, de indeholder
ofte de samme elementer, og er hinandens forudsetning" (ibid s. 3). Handlingsplanen kan
nå tilrettelegges ut fra de ressurser personen har nå, "og vi sikrer oss at møde beboeren
hvor han/hun befinder sig lige præcis nu." (s. 3)37.
Hollund og medarbeidere anviser en rekke måter en kan innhente opplysninger om
personen, som spenner fra å lete i arkiver til informasjon fra tidligere ansatte. Hun forteller
at det har vært et stort arbeid å flette livshistoriene sammen. Det har betydd kontakt med
pårørende, med "landsarkivet", med psykiatere og leger for å studere journaler. Private
brev er lest, og det er funnet originale dåpsattester og bilder.
Den tredje versjonen av bruk av livshistorien er å skape personens egen livshisto
rie. Den lages sammen med hovedpersonen, og han eller hun bestemmer selv hva som
skal med og hva som skal utelates i boken. Sentralt i livshistorien er bilder fra fortiden.
"Kan de ikke selv klippe og klistre, så la dem sitte ved siden av," sier Susanne Hollund.
Alle skal ha sin egen bok, uansett hvilke forutsetninger de har for å forstå den. Boken
gir personen en fortid, en historie. Den støtter opplevelsen av identitet, kontinuitet og
tilhørighet. Den gir hukommelsen holdepunkter, og blir et livsløp å vise fram til andre.
"Min livshistorie" kan inneholde en dåpsattest, et kart over hvor han eller hun har bodd,
bilder av barndomshjem, foreldre, søsken, slektninger, barnehage, skoler, institusjoner,
arbeidsplasser, venner, naboer, hjemmet nå, arbeidsplassen og eventuelt ansatte og andre
som har hatt særlig betydning.
Når det gjelder studier av livshistorier til mennesker med utviklingshemning, denfjerde
formen, understreker de betydningen av at personens egen stemme og eget syn kommer
fram. Ellers er det ulike temaer som tas opp. Jeg vil nevne noen eksempler.
McLimens (2002) drøfter spørsmålet om historiens autensitet: Hvem sin historie
er det, hvem er "egentlig" forfatteren når andre nedtegner historien? Dette er ikke et
spørsmål som kun gjelder livshistorien til utviklingshemmede, det gjelder alle historier
der andre sammenfatter opplysninger, foretar utvelgelsen og presentasjonen, enten dette
skjer på bakgrunn av intervjuer eller annet materiale også inngår. Det blir "konstruerte"
livshistorier, der forfatteren er en annen enn personen selv (Egeland 2000).

37 Et vesentlig grunnlag for den spesielle versjonen av den pedagogiske analysen og handlingsplanene er
tilknytningsteori, som dreier seg om menneskets behov for en nær og trygg tilknytning til en mors
figur i tidlig barndom, før personen kan fortsette i sin utvikling. De livshistoriske hendelser tolkes og
anvendes blant annet i lys av tilknytningsteori og en forståelse av på hvilket "utviklingstrinn" personen
befinner seg.
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Atkinson (2005) tar opp problemstillinger knyttet til hvilke følelser som kommer opp
under intervjuet, både "åpne og mer skjulte", og hvordan en kan utforske hvordan følelser
omformes over tid. Også i selve intervjusituasjonen kommer det fram følelser, som vi har
sett i vår studie: Sinne, tristhet, bitterhet, men også glede, iver, stolthet og begeistring.
Bruken av livshistorier anvendes også i et motstands- og frigjøringsperspektiv. Rann
veig Traustadottir (2005) er med i et internasjonalt livshistorieprosjekt "In and Out of
Institutions". Det forteller historiene til mennesker med utviklingshemning i sju land,
med fokus på deres fortellinger om å leve innenfor og utenfor institusjoner. Hun retter
søkelyset på deres erfaringer med motstand, selvhevding og selvmarkering. Hun stiller
spørsmålet: Når er det mulig å "si fra" (speaking up), når man ikke er ansett som en som
har en stemme og talerett? Under hvilke forhold er det mulig å bli hørt? Hvilke former
for selvhevding (self advocacy) kan oppdages i deres livshistorier?
Gudrun V Stefansdottir (2005) spør hvordan livshistorieforskning kan fungere fri
gjørende for mennesker med utviklingshemning. I hennes doktorgradarbeid har ut
viklingshemmede vært involvert i forskningsprosessen, ikke bare ved å fortelle sin his
torie, men også ved roller som medforfattere og ved å være med å analysere historien.
Livshistorien skapes i et gruppearbeid, den fortalte historien nedtegnes av forskeren som
bringer den tilbake til gruppen, der den diskuteres, godkjennes og bearbeides videre.
Historien anvendes ikke bare individuelt, men inngår i en mer kollektiv fortelling med
frigjørende hensikter.
Studier som disse kan gi kunnskaper om hvor langt og på hvilken måte personene selv
kan delta i å lage sin egen historie, i hvilken form, hva som tas med og hva som utelates.
(Chataika 2005). En trenger å vite mer om hvordan livshistorier kan anvendes både av
personen selv og av de ansatte, og hvilke grenser som må respekteres. Det er spørsmål
om hva de ikke vil fortelle og ikke ønsker å få presentert i sin historie.
Johnsen og Lysvik (2005) utforsker hva beboerne selv vil fortelle om sitt tidligere
liv i en sentralinstitusjon, for å gi materiale til en mer utførlig historie om Trastad Gård
i Troms. Dette var en stor sentralinstitusjon i Kvæfjord kommune, for utviklingshem
mede i Nordland, Troms og Finnmark. På det meste bodde det 375 beboere på Trastad
Gård (Linde 2005). Trastad Gård ble nedlagt i 1995, i forbindelse med HVPU-reformen.
Det ble markert et 50 års-jubileum i 2005. En av paviljongene huser i dag et museum.
I forbindelse med dokumentasjon av stedets historie innhenter Johnsen og Lysvik, som
tidligere har vært ansatt der, historier fra beboerne om tiden da de bodde på gården.
Sentralt ved disse ulike tilnærmingene til bruk av livshistorier er å gi mennesker med
utviklingshemning sin fortid, gi støtte til identitet og et selvbilde med en historie. En
livshistorisk anerkjennelse legger grunnlag for en rikere forståelse av personene, med
et levd liv som har konsekvenser for hvordan han eller hun er i dag. Livshistorien blir et
speil både for andres anerkjennelse og egen selvbekreftelse. Den gir personen økt selv
bevissthet og selvforståelse, og kan også legge grunnlaget for en mer kollektiv forståelse
av hvordan utviklingshemmede har levd: Historiene gir handlingsgrunnlag.

54

Aldring med utviklingshemning og fortidens spor
Aldrende mennesker med utviklingshemning har en spesiell fortid, oppfattet som an
nerledes enn andre. Mange har levd store deler av livet sitt i institusjoner. Barndommen
hjemme kan ha vært kortvarig, minnene vage. Det kan være mye vanskelig i livet som de
ikke ønsker å minnes. Hva husker de med glede? Hukommelsen om fortiden kan være
mer eller mindre god, navn er borte, personer glemt. Fortiden er bruddstykker, av og til
uten sammenheng.
Hvordan samtale med mennesker med utviklingshemning for å :ra vite mer om deres
liv?
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Kapittel 4

Samtaler med mennesker med utviklingshemning

Det har vært få studier som har basert seg på intervjuer med personer med utviklingshem
ning. 38 Mallander (1999) påpeker at intervjuene ofte har preg av styrte samtaler og svært
sjelden er narrative studier eller bredere livshistorieansatser, hvor intervjupersonene gis
anledning til mer sammenhengende selvpresentasjoner39 . Booth (1996) mener at dette i
stor grad skyldes fordommer mot mennesker med utviklingshemning. "De har generelt
betraktats som problem får andra manniskor an som individer som lever sitt eget liv. Det
prima.ra fokus har varit deras tillkortkommander snarare an deras kapaciteter." (Booth
1996, sitert etter Mallander 1999).
Ti:issebro og Lundeby (2002) peker på at mennesker med utviklingshemning har
vanskeligheter med å forstå spørsmål og gi pålitelige svar i levekårsstudier. Mallander
(1999, s. 88) sammenfatter studier som understreker at det er vanskelig å få "valide data"
fra mennesker med utviklingshemning. Årsaker er at de mangler kunnskaper og referan
ser om sin omverden, har vanskeligheter med å forstå abstrakte begrep og har kognitive
begrensninger som gjør det vanskelig for dem å svare på spørsmålene.
Ti:issebro (1992) peker på flere årsaker til at det er vanskelig å benytte mennesker
med utviklingshemning som informanter. Det er 1) deres begrensede språkevne, 2) en
tendens til ja-siing (samtykke, "acquiscence") (Sigelman et al. 1981, Folkestad 2000),
3) en tendens til idyllisering og 4) intervjuereffekten.
Flere har påpekt at intervjupersonene kan ha en tilbøyelighet til å være enige i forslag
fra intervjueren. Både abstrakte og åpne spørsmål (uten å angi svaralternativer), som
er vanlige i kvalitative studier, kan være vanskelige å forholde seg til for personer med
utviklingshemning. Det kan tenkes en rekke grunner: De kan tro det forventes bestemte
svar, og blir redde for å svare feil. De forstår ikke spørsmålet, eller har ikke forutsetninger

Eksempler er Folkestad (2000) som har analysert fotoassisterte samtaler som intervjuer. Hegda! (2005)
har foretatt fem intervjuer med mennesker med utviklingshemning i en studie av el arbeidssenter. Når
det gjelder internasjonale studier, viser Mallander (1999) i en gjennomgang til Booth et al. (1990),
Booth (1996), Potts & Fido (1990), Cattermole et al. (1987), Flynn (1989) og Lowe et al. 1986.
39
I kapittel 3 blir det nevnt noen studier med livsløps- eller livshistorieansatser blant mennesker med
utviklingshemning.
38
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for å gi et svar. De husker ikke, har ikke eller finner ikke ord for å kunne svare. Letteste
utvei blir å samtykke. Å gi et selvstendig svar, en utførlig begrunnelse for en mening eller
argumentere for et standpunkt, krever ord - gjerne mange ord, satt sammen på logiske
og overbevisende måter. Når en mangler ordets kraft og ikke føler seg trygg i samtalens
kunst, kan taushet og unnvikelse være forsvarsreaksjoner og innlærte mestringsmåter.
Det bevarer selvfølelsen bedre å ikke "bli avslørt".
Jahoda og medarbeidere (1988) har påpekt at personer med utviklingshemning kan ha
en tendens til en "idealisert selvforståelse". Det er større grunn til å anta det motsatte, at
mennesker som har levd et langt liv med en utviklingshemning, har en gjennomgripende
opplevelse av å "komme til kort", at andre både kan og vet mer enn dem, og skal lære
dem å mestre livet bedre. Hele hverdagen deres, omgitt av hjelpere, oppdragere og lærere,
er en påminning om dette. Når selvfølelsen er usikker og selvtilliten mangler, er det best
å skjule at en kommer til kort og dekke over det som er vanskelig. Det kan fremstå som
idealisert selvforståelse, både av seg selv og de ansatte40.
"Idyllisering" kan også vise seg ved at intervjupersonene er forsiktige med å komme
med kritikk av personalet og andre "myndighetspersoner" (Wyngarden 1981, Tossebro
1990). Det kan ses som sosial læring. Personene er avhengige av personalet, er underlagt
deres makt og myndighetsforståelse, og kritikk kan få negative konsekvenser for dem
selv41 .
Kvalitative intervjuer kan etterlate et inntrykk av en tilsynelatende likeverdig samtale
mellom intervjuer og respondent (Folkestad 2003, Kvale 2002). Men samtalen er, selv
når den glir som lettest, en ulikeverdig situasjon. Intervjueren har et formål med under
søkelsen, som bare kortfattet og delvis er opplyst til intervjupersonen. Intervjueren har
makten til å lede samtalen, til å bestemme hva som er interessante og gyldige svar og
hva som er "utenomsnakk". Intervjupersonen skal avgi svar, intervjueren har ikke samme
forpliktelse til å gi utførlige svar på spørsmål. Disse intervjuereffektene finnes i alle
intervjuer, men forskjellen i makt vil være enda større i intervjuer med mennesker med
utviklingshemning. De har lang erfaring i å være språklig underlegne og usikre i vanlige
samtaler. En intervjusituasjon vil i utgangspunktet kunne oppleves som truende.
Selv når det er "nærpersoner" som intervjuer dem42, som de stoler på og har tillit til, i
en hjemmesituasjon hvor de selv er på hjemmebane og mest mulig kjent, vil intervjuerne
være samtalens og situasjonens maktpersoner. De har makt fordi de er ansatte som kan
foreta avgjørelser på intervjupersonens vegne og bestemme over deres hverdag. De er
de ledende i samtalen, selv når de er lydhøre, støttende og innlevende. Makten er ulike
fordelt også fordi intervjuerne kan være dette mer enn intervjupersonene.
40 Studier av avmektige mennesker viser en tilbøyelighet til å identifisere seg med de mektige (identifica
tion with the aggressor).
41 Tilsvarende finner en i studier av eldre pleietrengende personer.
,
42 Dette behandles mer inngående i kapittel 5.
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Men intervjupersonene har en "motmakt"43, de kan la være å svare, gi unnvikende
svar, jatte med eller forlate åstedet. De kan holde svar tilbake, selv når de kanskje kunne
gitt svar. De vil ikke være med eller orker ikke anstrengelsen.
Intervjusituasjonen blir særlig krevende og vanskene spesielt store når intervjuerne
legger opp til å fremskaffe pålitelige og valide svar (Mallander 1999, s. 88). Intervjuer
med utviklingshemmede kan ikke forventes å gi pålitelige og korrekte svar om når og
hvor hendelser skjedde. Det er store variasjoner i personenes hukommelse, språkevner og
kognitive kapasitet. Noen kan gi mange korrekte detaljer i sin historie, andre kan gi noen.
Men ofte mangler svarene de utfyllende forklaringene som andre intervjupersoner gir når
de tilpasser sin historie til intervjuerens informasjonsnivå - de informerer intervjueren
om hva hun trenger for å forstå.
Booth (1996) sammenfatter noen karakteristiske sider ved kommunikasjonen fra for
eldre som er utviklingshemmede: De snakker sjelden i lange, ubrutte narrative sekvenser.
Spørsmål til dem ga ofte enkle setninger til svar, ofte bare i form av enkelte ord. De
håndterte lettere spørsmål om plasser, personer, her-og-nå-forhold enn abstrakte ideer,
å gjøre sammenligninger og å hanskes med ikke-konkrete tanker. Emosjonelle aspekter
ved hendelser og situasjoner skjedde nesten aldri ved at personen var ettertenksom eller
analyserte disse aspektene.
Samtalene tenderte til å vise (Booth 1996, etter Mallander 1999, s. 90) "en instrumentell
heller enn et ekspressivt vokabular, en nåorientering, en konkret heller enn en abstrakt
referanseramme, en bokstavelig heller enn en billedlig måte å uttrykke seg på, et fokus
på mennesker og saker istedenfor følelser og sinnsbevegelser (feelings and emotions), og
en responderende heller enn en aktiv måte" (Booth 1996, s. 242) (Min oversettelse).
Folkestad (2003) viser at ansatte kan møte uklare samtalesituasjoner med å foreta
kryss-sjekking av at man har forstått riktig, ved å gjenta hva personen har sagt. Dette
er noe personalet gjør uten at det er formulert som en felles arbeidsmåte (ibid s. 155).
En annen måte er å stille spørsmål. Han nevner at slike spørsmål kan anvendes uheldig:
Personalet kan overta initiativet og kontrollen i samtalen, og de kan fokusere på egne
hensikter, perspektiver og oppfatninger heller enn personens utgangspunkt (Folkestad
2003, Borisoff og Purdy 1991). De ansatte snakker "forbi" eller "over hodet" på personen.
Folkestad peker på at kryssjekking ved gjentakelse ofte er en bedre samtaletilnærming:
Den "fungerer som tilbakemelding til beboeren om hva det er man har forstått, uten at
initiativet overtas fra den som har noe å si" (s.158).
Gjennomgående er erfaringene fra intervjuer med mennesker med utviklingshemning
at svarene er korte og konkrete. Det varierer fra person til person. Det er også forskjel
ler i intervjuene, avhengig av hvordan spørsmålene stilles (Atkinson 1998). Abstrakte

43 Folkestad (2003) omhandler ulike former for motmakt beboere i bofellesskap kan anvende overfor
personalet, som vegring, passivitet, utsettelse og åpen motstand.
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spørsmål kan, som nevnt, være uforståelige for intervjupersonen. Spørsmål som henviser
til fenomener personen ikke har hørt om, blir umulige å svare på. Hukommelsesspørsmål
om presise tids- og stedsangivelser, kan kreve mer enn personen husker. Spørsmålene
bør være enkle, åpne44 og tilpasset personen best mulig.
Men åpne spørsmål kan trenge konkrete oppfølgingsspørsmål og ledende forslag.
Dårlige spørsmål kan utløse gode svar, som vi skal se. Helt vesentlig er å gi samtalen
tid, trygghet og bekreftelser som gir personen anledning til å finne fram til svarene ut fra
sin forståelse og med sitt ordforråd.
Problemstillingen om samtalene gir "valide" data, er galt stilt når det gjelder samtaler
som søker etter hvordan mennesker med utviklingshemning opplever sin tilværelse. På
samme måte som i andre livshistorieintervjuer er det personens livsverden vi søker etter,
slik han eller hun opplever verden og gjengir dette i sine svar ut fra sine forutsetninger.
Når mennesker med utviklingshemning forteller fra sitt liv, får vi ikke de lange beret
ningene, med verbale utbroderinger, detaljrike situasjonsbeskrivelser og reflekterende
resonnementer. Men korte svar kan gi betydningsfull informasjon, og ledende spørsmål
kan gi uventede svar.

"Nærpersoner" som intervjuere
Når en skal samtale med mennesker med utviklingshemning om deres liv, må en ta stilling
til om intervjuerne skal være personer som kjenner intervjupersonen, eller fremmede. I
andre livshistorieintervjuer er intervjuperson og intervjuer, som en metodisk rettesnor,
ukjente for hverandre (Thorsen 1998). Intervjueren kjenner ikke personen fra før, har ikke
"plassert" vedkommende ut fra kjennskap til forhistorie, familiebakgrunn eller personlig
kontakt. Å være ukjente for hverandre innebærer at forskeren er mer nøytral, og inter
vjupersonen kan friere ta opp temaer, erfaringer, synspunkter og følelser. Beretningene
kommer ikke tilbake til noen intervjupersonen skal forholde seg til senere, fortellingene
inngår ikke i beskrivelser av et miljø med felles kjente.
Når det gjelder å intervjue mennesker med utviklingshemning, som språklig gjerne
viser til det konkrete, oppstår det problemer når intervjueren ikke har tilstrekkelig infor
masjon om personer og steder, og ikke får nødvendige forklaringer. Mallander (1999)
viser til erfaringer med vel 60 intervjuer foretatt av en forskergruppe ved Uppsala Uni
versitet45. Forskerne sier åpenhjertig: "Trots att vi alla tre har erfarenhet av att arbeta
med manniskor med psykisk utvecklingsstorning, måste vi medge att flera intervjuer med
utvecklingsstorda blev mindre lyckade, framfor alt beroende på vårt relativt abstrakta satt
att stalla frågorna. Vi hade heller inte skaffats oss tillrackligt med bakgrundsinformation

44
45

Atkinson (1998) anbefaler åpne spørsmål.
De ble foretatt i forbindelse med Handikapputredningen (1989), og presentert som et bilag til
sou 1990:19.
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om varje person for att kunna forstå dennes henvisninger til konkreta omståndigheter,
personer och platser, något som framhålls som nodvåndigt av forskare med erfarenhet
av sådana intervjuer." (SOU 1990:19, s. 15).
Forskerne manglet den nødvendige kontekstuelle kunnskapen om intervjupersonenes
henvisninger til steder og personer. Andre, som Atkinson (1988), påpeker behovet for
forhåndsinformasjon. Det er imidlertid ikke lett for intervjuere "utenfra" å skaffe seg
nok forhåndskunnskap om hver enkelt, når dette dreier seg om personer - slekt, venner,
naboer og ansatte - og steder og hendelser både i nåtid og fortid.
Folkestad (2003) peker på begrepet "indexial expressions", hentet fra Garfinkel (1987).
(Se også Heritage 1984). Utsagn må forstås ut fra hvilken kontekst de fremstilles i og i
lys av "bakgrunnsforventninger". En må forstå uttalelser på bakgrunn av hvem som sa
dem, hvor og når, og hva hensikten var (Heritage 1984). Denne bakgrunnsinformasjonen
om det som er kjent, benytter vi alle i samtaler med hverandre - både når det gjelder det
som er kulturelt kjent og innforstått, og det som angår personen. Men i særlig grad blir
det nødvendig å kjenne personenes bakgrunn i samtale med mennesker med utviklings
hemning. Dette gjelder både for å skape trygghet i situasjonen, for å forstå hva som sies
og for å kunne følge opp med adekvate spørsmål eller kommentarer.
Mallander (1999) forteller om sine egne intervjuerfaringer da han skulle foreta inter
vjuer med personer med utviklingshemning uten andre til stede. Han forsøkte å legge til
rette for at situasjonen skulle være trygg. Den ble foretatt hjemme hos intervjupersonen.
Men han fikk i flere tilfeller en fornemmelse av at situasjonen opplevdes som utrygg. Han
fikk meget korte og vanligvis bekreftende svar, som ble avgitt på en slik måte at han følte
at intervjupersonen ønsket å avslutte det fortest mulig (Mallander 1999, s. 91).
En må kjenne sammenhengen for å kunne forstå. I vår studie ble det av slike grunner
besluttet at nærpersoner skulle utføre intervjuene.
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Kapittel 5

En undersøkelse der personer med
utviklingshemning forteller om sine liv
I dette kapitlet forteller vi om samtalene med Ingjerd Olstad og intervjupersonene, og
hvilke erfaringer vi har hentet om det å intervjue mennesker med utviklingshemning
om sitt liv.

Samtalen med Ingjerd Olstad
Jeg intervjuet Ingjerd Olstad på hennes kontor i Nes. Jeg hadde oppdaget hvilken helt unik
forteller om stedet, historien og forandringene hun var, med sine livsløpserfaringer vevd
inn i beboernes. Hun har vært med på store kulturelle endringer, ved å vokse opp på Toftes
gave, og senere som hjelpepleier og som leder for pleie- og omsorgstjenesten i Nes. Det er
et meget spesielt livsløp, og hun formidler erfaringsbasert kunnskap og synspunkter fra et
liv innvevd med beboernes. Intervjuet med henne ble tatt opp på lydbånd og er nedskrevet
ordrett av henne selv. Ikke på dialekt, som det hadde fortjent, men på bokmål. Redi
geringen av det, tematiseringen og plasseringen av hennes beretning har jeg gjort, slik
det ga mest mening. Synspunktene som fremkommer er hennes egne.

Om intervjupersonene
I alt 18 personer med utviklingshemning inngår i livshistoriestudien. De ble valgt fordi de
hadde forutsetninger for å delta i en samtale. De kunne forstå spørsmålene og gi adekvate
svar. De hadde et tilstrekkelig språklig funksjonsnivå til å kunne være samtalepartnere. Vi
hadde samtaler med åtte menn og ti kvinner. Gjennomsnittsalderen på gruppen var 61,9 år
(med en spredning fra 49-78 år). Mennene og kvinnene var omtrent like gamle, kvinnene
hadde en gjennomsnittsalder på 62,6 år (spredning fra 49 år til 78 år), mennene var gjen
nomsnittlig 61,1 år gamle (spredning fra 50 år til 75 år). Tre av intervjupersonene bodde
på sykehjemmet (Sundheimen) og to på aldershjemmet (Rusletun). På aldershjemmet er
det egne leiligheter. De øvrige bor i egne boliger, de fleste i samlokaliserte boliger hvor
det mest vanlige er "firerboliger" - fire boliger for mennesker med utviklingshemning.

Nærpersoner som intervjuere
De 18 ble intervjuet av fem "nærpersoner", alle kvinner - ansatte som kjente dem godt
fra kontakt over lengre tid. Dette ble gjort for at intervjuerne skulle ha best mulige forut61

setninger for å forstå og tolke svaret, og følge opp med nye spørsmål som ga mening for
intervjupersonen. Dette er, som vi har vært inne på, omvendt av hva en tilstreber i andre
intervjuer, hvor ukjente og "nøytrale" intervjuere foretar intervjuene.
Metoder er hjelpemidler for å besvare undersøkelsenes spørsmål best mulig, og en
må velge den metode som gir best innsikt. Alle metoder har sine fortrinn, styrker og
begrensninger. I avveiningen mellomfremmede eller kjente intervjuere, mener vi det var
viktig å gjøre situasjonen så vanlig som mulig, å starte ut fra en tillit som allerede fantes
til intervjueren og ha intervjuere som kunne bringe samtalen videre ved sitt kjennskap
til personen og dagliglivet. Det velkjente ble et felles samtaletema. Det var også lettere
for disse intervjuerne å tyde uklar tale og ufullstendige svar. Kjente intervjuere gir større
trygghet for begge parter. Også intervjuerne trenger trygghet i en så ukjent situasjon.
Ulempen kan være at nærpersonene "tror" de vet svarene, at de "leser" en forut
fattet mening inn i svarene og utformer oppfølgingsspørsmålene etter dette. De har
"kjent hverandre for godt og snakker hverandre etter munnen", som en av intervjuerne
formulerer det (Olstad 2002).
Et annet aspekt ved å være velkjente for hverandre er at brukerne reagerte på å bli
spurt om ting intervjueren allerede visste. Nærpersonene stilte overflødige spørsmål.
Noen beboere syntes det var for enkle spørsmål- "dumme spørsmål". Nærpersoner har,
som nevnt, makt til å påvirke hverdagen. Kritikk kan være vanskelig.

Intervjusituasjonen og intervjuene
Rettesnoren for intervjuene var at det skulle være en mest mulig vanlig samtalesituasjon.
Intervjuene ble vanligvis foretatt i den enkeltes hjem. Det gir større trygghet og sikkerhet
til intervjupersonene - de er på velkjent grunn. De er "verter" som tar imot på sitt revir,
der blir de mer likestilte samtalepartnere. Det var viktig at intervjuet skulle legges mest
mulig opp som en naturlig samtale og samværsform. Noen få intervjuer ble foretatt på
kontoret til intervjuer. Men de som ble intervjuet var kjent med stedet.
Samtalene ble foretatt som kvalitative intervjuer, basert på temaguide og åpne spørsmål
(gjengitt i vedlegg 1 ). Et kvalitativt intervju gir muligheter for fleksible tilpasninger til
den enkeltes forutsetninger. En har mulighet for å klargjøre og omformulere spørsmål
etter behov og følge opp personers svar på en individuell måte.
Den viktigste kilden til utforming av spørsmål var innspill fra nærpersonene rundt
den enkelte bruker46. Som Olstad (2002) understreker: "Det er viktig å bruke stoff fra
deres egen historie - og dermed viktig med lokal, individuell kunnskap." Noen spørsmål
ble hentet fra Kjersti Wogn Henriksens intervjuguide i boka "Siden ble det vel verre?"
(1997). Boka baserer seg på samtaler med mennesker med aldersdemens, foretatt i en
undersøkelse som skulle fange opp hvordan de selv ser på og opplever sin situasjon.
Enkelte spørsmål er hentet fra en intervjuundersøkelse på NOVA. Utkast til spørsmål ble
46 Omtale av metode og intervjusituasjon tar utgangspunkt i prosjektleder Ingjerd Olstads beskrivelse i et
foredrag (2002).
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sendt til ledere og primærkontakter og NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede).
Disse pekte ut de mest relevante, kom med forslag til nye temaer, og temaguiden med
spørsmål ble tilpasset og forenklet. Det ble lagt vekt på å utforme spørsmålene slik at
intervjupersonene skulle forstå dem, og danne utgangspunkt for en best mulig dialog.
Som rettesnor for samtalene har prosjektleder notert betydningen av (Olstad 2002):
• å velge et optimalt tidspunkt
• å sjekke dagsplaner og dagsformer
• å gi god tid og rom for pauser
• å foreta samtalene i personens bolig - på "trygg" grunn
• å tilstrebe trygghet og tillit
• å være så forberedt en kan til intervjuet
• å observere- merke seg personens adferd gjennom intervjusituasjonen
• å forenkle spørsmål underveis - stikkord tas på sparket.
Det ble gjort avtale om tid for intervju direkte med intervjuperson eller via personalet.
De ble intervjuet i 2001 og 2002.

Informasjon, tillatelser og samtykke
Det var innhentet tillatelse til å intervjue fra alle hjelpeverger til de 18 personene som
deltok. De 18 personene som er intervjuet, er personer fra det mer omfattende utvalget på
53 personer i "Nes-undersøkelsen" som inngikk i første fase av studien i 2001 (Sjørengen
et al. 2005). Den formelle starten på prosjektet var september 2000. I forkant var det en
del forberedende møter. I oppstartsfasen ble det holdt informasjonsmøter med involverte
parter. Dette var pårørende, hjelpeverger, personale, ledere på alle nivåer, noen beboere
samt representanter fra Norsk forbund for utviklingshemning.
Det ble innhentet nødvendige godkjenninger for å komme i gang. Innhenting av god
kjenninger omfattet samtykkeerklæringer fra hjelpeverger, Norsk samfunnsvitenskapelig
datatjeneste og Den regionale komite for medisinsk forskningsetikk.
Samtykkeerklæringene som skulle undertegnes ble utformet og distribuert lokalt. Dette
var et svært tidkrevende arbeid, og det manglet fortsatt en del svar ved fristens utløp. De
aller fleste ga respons etter purring per telefon.
Av 62 forespørsler ble det gitt 56 samtykkeerklæringer, det betyr at fire takket nei,
mens to hjelpeverger ikke svarte47. Det var ulike begrunnelser fra de som takket nei til
47 En avslo fordi hun mente at en slik undersøkelse kunne bli belastende for hennes datter. To andre stilte
spørsmål om nytteverdien for dem som skulle delta i prosjektet. De mente at "gevinsten" av dette arbei
det lå langt fram i tid og ga av den grunn avslag. Den fjerde utdypet ikke grunnen til avslaget.
Bruttoutvalget på 62 personer i 2001 innbefattet alle personer med utviklingshemning som er over
35 år og bosatt i Nes distrikt. De aller fleste, men altså ikke alle, er registrert som "vertskommune
beboere" (Disse inngår i det antallet som det spesielle vertskommunetilskuddet dekker). Den nedre
aldersgrensen ble satt fordi undersøkelsen er planlagt som en longitudinell undersøkelse. Sjørengen et
al. (2005) gir nærmere omtale av utvalget.
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å delta i prosjektet. De fleste hjelpevergene vi var i dialog med, var positive og syntes
prosjektet var en nyttig måte å få mer kunnskap om aldring og utviklingshemning på.
Samtykkeerklæringene omfattet både kartleggingsundersøkelsen med registrering
av blant annet funksjonsevne og hjelpebehov, og "en intervjuundersøkelse av noen av
deltakerne". (Informasjonen om prosjektet og samtykkerklæringen er i vedlegg 3).
Tre personer døde i perioden fra samtykkeerklæringene ble innhentet til kartlegging
en startet. Det endelige antall personer som inngår i undersøkelsen i 2001 ble derfor
53 personer. Fra dette utvalget ble det så valgt ut personer med muligheter til å forstå
spørsmålene og gi "adekvate svar." De 18 som ble intervjuet var informert om intervjuet,
spurt om de ville delta og sa seg villige til det. Intervjuerne opplevde at intervjupersonene
så fram til besøk og intervju med nærpersonene. Det var et kjent menneske som skulle
komme og prate med dem.

Anonymisering
Alle navn på beboere, ansatte og familiemedlemmer er forandret. Det er flere navn på
intervjupersonene enn de 18 personer som er intervjuet, dette er gjort for å anonymisere
enda mer. Også alle stedsnavn er endret, bortsett fra noen få sentrale navn, som Sund
heimen (sykehjemmet), Holo (lokal institusjon under Åkershagan), Åkershagan (sentral
institusjon for Hedmark og Oppland), Oslo (hvor mange beboere kom fra). I noen tilfelle
er også disse navnene endret. Alle årstall og datoer er endret, og andre tallmessige opplys
ninger som blant annet antall søsken. Det har vært en avveining mellom anonymisering
og formidlingen av innholdet i fortellingene. Noen utsagn er av og til lagt i munnen på
andre enn dem som uttalte dem. Personens kjønn kan være forandret.
Selv om stedet er kjent, mener vi at våre endringer gjør at personene er tilstrekkelig
anonymisert. Det som fortelles er viktig å få fortalt. Det er påkrevd å gi mennesker med
utviklingshemning samme rett til å fortelle om sitt liv som andre har. Vi mener at fortalte
og gjengitte episoder og situasjoner og meninger er av en slik art at de gir verdighet til
fortellingen og fortellerne.

Dialogene og oversettingen til tekst
I begynnelsen av samtalene ble det pratet om "litt løst og fast". Dialogene fikk forskjel
lig form og forløp - noen ganger var det naturlig å gå videre med et tema som i følge
intervjuguiden egentlig kom senere.
En intervjusituasjon om personers liv er alltid en sjanseseilas (Fog 1994). En vet ikke
på forhånd hvilke svar som gis eller hvor samtalen fører en hen. Spørsmålene i samtalene
er heller ikke enveisrettet. "Ofte hendte det at de spurte om livet mitt - eller helt andre
ting" (Olstad 2002, s. 5). Og "enkelte ganger snakket jeg litt om andre ting innimellom"
- når det stoppet opp litt (Ibid, s. 5).
Samtalene ble tatt opp på lydbånd og er så langt mulig skrevet ut i sin helhet, ordrett,
der det er mulig. Av og til er ord og setninger for utydelige til at de gir mening.
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Dialogene er omsatt til tekst i modifisert dialektform, for å legge den mest mulig tett
opp til partenes egen stemme og gi dem noe av det liv de hadde. Her som i andre intervjuer
er obser vasjon av kroppsspråk, mimikk og fakter viktig. Det er av betydning hvordan et ja
eller nei sies, om det er passivt samtykke -ja-siing - eller om svarene gis med personlig
mening og ettertrykk. Det er ofte avmerket i de opprinnelige utskriftene om personen har
gitt svaret med ettertrykk, nøling eller overbevisning, latter eller irritasjon.
Noen samtaler ble skrevet ned (transkribert) av Ingjerd Olstad, de resterende inter
vjuer ble nedskrevet av en annen ansatt i kommunen, som ikke selv hadde foretatt noen
intervjuer. Dette ble gjort av praktiske årsaker, de som intervjuet hadde ikke mer tid
å avsette til prosjektet innenfor sitt øvrige arbeid. Det å skrive ned intervjuene var et
tidkrevende arbeid - med mange tilbakespolinger av båndet for å få ordene mest mulig
nøyaktig nedtegnet.
Samtaler og svar i boken er gjengitt slik de fremkommer i nedtegnelsen i de gjengitte
dialogene, med spørsmål og svar. Jeg har ansett dette som helt vesentlig for å forstå
betydningen og rekkevidden av svarene.
Bokens forfatter har foretatt analyse av materialet, og redigert og presentert deler av
de nedskrevne (transkriberte) intervjuene48. Jeg har valgt å gjengi samtalene i dialogform,
av og til fortettet ved at gjentakelser og bekreftelser er utelatt. Paranteser i dialogene
betyr at noe er utelatt: ( ... ). Det kan være intervjuers eller intervjupersonenes utsagn. I
de fleste tilfeller er det bekreftelser som bare gjengir det som tidligere er sagt, av typen
hvor intervjuer sier/bekrefter foregående utsagn ved spørsmål som "Har du det?", og
personen svarer "Ja".
Å berette gjennom dialoger er gjort fordi samtaler med mennesker med utviklings
hemning i langt større grad enn intervjuer med andre personer er avhengige av forslag,
konkretiseringer og omskrivninger for å gjøre spørsmålene forståelige, tilpasse samtalen
til personen og føre den videre. Svarene blir mer tolkbare ved å inkludere spørsmålene.
Gjengivelse av dialogene gir leseren muligheter for å vurdere hvordan svarene er fremkom
met - om de er "lagt i munnen" på personen, med ledende spørsmål eller fremkommer
som selvstendige svar. Ledende spørsmål er ikke "feil" i samtaler med utviklingshem
mede, de er nødvendige. Men også disse spørsmål kan stilles på ulike måter og åpne
for flere svar. Av særlig betydning - som "signifikante" utsagn - er svar hvor personen
ikke svarer som forventet eller spørsmålet har ledet fram til svaret. Det er utsagn hvor
personen understreker, med ordbruk eller ettertrykk, at dette er egen mening eller gir
spontane fortellinger som viser egne opplevelser. I utvalget av utsagn er det særlig disse
jeg presenterer.
Det ville bli mer misvisende å presentere beboernes svar uten de spørsmålene som
ledet fram til dem. I en studie av livshistorier fra ikke-utviklingshemmede mennesker, har
48 Manus er så fremlagt for de mest involverte i Nes, Ingjerd Olstad, Marit Sjørengen og Mona Elin Krog
rud, til kommentarer og eventuelle korrigeringer.
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jeg i langt større grad gjengitt personenes svar og fortellinger uten intervjuers stemme.
Fortellingene er ofte gjengitt som monologer, ikke dialoger (Thorsen 1991, 1992, 1998).
Dette ble vurdert som metodisk optimalt og analytisk tilstrekkelig, fordi disse fortellerne
vanligvis hadde ganske lange, ordrike, sammenhengende og egendrevne beretninger. De
var i sterkere grad enn våre intervjupersoner aktører i egen fortelling, selv om intervjuer
også der spilte en vesentlig rolle som fødselshjelper og samtalepartner.
Ideelt sett skulle intervjuundersøkelser i langt større grad også fremstille intervjuers
spørsmål. Små nyanser i ordlyden kan være avgjørende for de svar en får. Uten spørs
målene underslås den betydning intervjuer har hatt på samtalens forløp og svarene som
gis. Men vanligvis tillater ikke plassen at dialogene kommer med. I de gjengitte samtalene
med personer med utviklinghemning er de nødvendige. Noen er pratsomme og gir mer
utførlige fortellinger. Men de fleste er ordknappe, med korthugne svar på spørsmålene.
Den formen mange har- med enkle setninger, lite ordforråd og konkrete korte fortellinger
- gjør det også mulig å presentere dialogene. De viser hvordan samtalene utvikler seg.
Det er i seg selv et formål med boken.
Dialogene kan vise gode og dårlige måter å kommunisere på; samtaler som bekrefter
fortelleren og leder historien videre, og dialoger som lukker samtalen og avskjærer be
retningen. Begge situasjoner kan være informative og blir presentert. Det overordnede
hensyn i samtalen skal, som nevnt, være å stimulere fortellerens egen stemme og egne
opplevelser, ikke å skaffe korrekte svar på mest mulig presise spørsmål. Det kvalitative
intervjuet skal avdekke intervjupersonens mening, dialogene skal vise hvordan (Kvale
1981,1983, 1989, Holter og Kalleberg 1982, Thagaard 1998).
Intervjupersonene har ikke alltid like lett for å oppfatte spørsmålene. Dette førte til
omformuleringer som kunne virke ledende. Noen av intervjupersonene var ivrige til å
svare på spørsmål til å begynne med, men så dabbet interessen av etter hvert. Alle 18
intervjupersonene ga klart uttrykk for glede over å få besøk i egen leilighet, "med bare
deg - og :få drikke kaffe. De ventet!!!", som en intervjuer har notert.
Intervjuerne opplevde at mange fikk prate om temaer som de ellers sjelden fikk ta opp
- som de kanskje gikk og tenkte på eller ikke hadde fått snakket (nok) om. Nærpersonene
fikk vite ting de ikke visste fra før av og fikk mye ny informasjon om brukerne. De sier
de opplevde samtalene som spennende og lærerike - de ga ettertanke. Det ble fortalt
ukjente historier fra gamle dager eller episoder fra dagliglivet, og intervjuerne hadde
muligheter for å følge opp og se personen på en annen måte enn før. De trodde at det å
ha fulgt personen over år, i samme omgivelser, har ført til at de kjente vedkommende
bedre enn de gjorde.
Ingjerd Olstad (2002) skriver: "Jeg må bekjenne at jeg i utgangspunktet ikke hadde
noen tro på at dette skulle kunne være av interesse. Og jeg ber om forlatelse for det.
Etter mange års fravær fra miljøarbeid nær bruker - fikk jeg flere aha-opplevelser. Hva
de husket- hva de mente." Hun sier at samtalene har gitt "dypere respekt og ydmykhet
for mennesker som sjelden har blitt hørt gjennom tidene".
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Samtalene gir stolthet og selvbekreftelse
Å være med på et intervju om seg selv er en helt ny og ukjent opplevelse for alle. Som
nevnt foregikk samtalene med intervjupersonene som regel hjemme hos dem. De var
forberedt på besøk. Flere hadde dekket pent med kaffe og kaker. Noen var litt skeptiske
og avventende i begynnelsen, og en lurte på båndopptakeren: "Anna hadde planlagt in
tervju med kaffe og kake. Vi var enige om tidsrammen, og hun passet klokken. Hun var
noe skeptisk til båndopptakeren. Hun hører dårlig. Når vi sitter rett overfor hverandre,
leser hun muligens noe på munnen. Jeg oppfatter at det ble lite misforståelser. Hun ble
tryggere etter at vi hadde snakket sammen en stund og hun fikk høre hvordan det ble
på lydbåndet. Hun syntes det var greit og likte det godt da hun fikk høre at hun ga fine
svar," har intervjuer notert.
Intervjueren kan innlede samtalen med at intervjusituasjonen er en gledelig hendelse:
"Nå sitter jeg i leiligheta hennes Aslaug - og nå gleder jeg meg til å prate med henne.
Og nå skal jeg spørre deg om litt ta hårt. .. "
Åpningen av intervjuet kan forberede intervjupersonen på spørsmålene som kommer.
Intervjuer sier: "Nå sitter jeg hos Hans- og så skal jeg spørre deg om noen spørsmål som
forhåpentligvis er ålreit. Noen er enkle og noen er litt vanskelige, Hans."
Vanligvis gikk samtalene helt greit. "Karsten er helt avslappet når jeg kommer, sitter
i en god stol under hele samtalen," noterer intervjuer.
Samtalen kan inneholde likeverdige utvekslinger av felles minner og opplevelser.
Noen har hatt lange sammenvevde liv. En samtale begynner slik: Intervjuer: "Ja, nå sitter
jeg her i leiligheten til Ellen, og hun har jeg kjent i mange år." Intervjupersonen svarer:
"Å ja, i mange år - husker du vi plukka poteter hos faren din?" Intervjuer minnes: "Ja,
det husker jeg." Kontakten er der fra før av. De har felles erfaringer å basere samtalen
på. Eller intervjuer husker personen fra lang tid tilbake, som her:
Intervjuer: Jeg husker jo deg fra da jeg var liten, Karen.
Karen: Da du var liten?
Intervjuer: Ja, jeg har jo bodd her i nærheten, vet du.

Aslaug spør intervjuer langt ute i samtalen: "Åssen står det til med han far da? Han
bessfar?" "Joda, det er bra," svarer intervjuer.
Sjenanse kan gli over i stolthet, når intervjupersonen f'ar bekreftelser på at dette går
bra. "Margit var litt sjenert overfor intervjusituasjonen, selv om hun hadde planlagt alt
med kaffe og kaker. Hun var stolt da det var over. Ville gjerne høre om det var flere som
skulle være med på det samme."
Olga er fornøyd når hun er ferdig med intervjuet:
Intervjuer: Dette syns jeg gikk veldig bra jeg, Olga!
Olga: Ja, det syns jeg, å.
Intervjuer: Har du lyst til å si noe mer som jeg kan få med her?
Olga: Ja, få sånn luftluke oppå veggen der - på begge sider. Få litt mer luft inn her.
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Intervjuer: Det må du vel snakke med vaktmestra om. Men det er ikke mer du har lyst
til å si?
Olga: Nei da. Artig med dette intervjuet der.
Også Jens er tilfreds.
Intervjuer: Hvordan syns du det har vært at jeg har vøri her å prata med deg, da?
Jens: Jo, det er fint det. Kommer og besøker deg om sommeren da.
Intervjuer: Var det noen spørsmål som var vanskelig å svare på, eller. . . ?
Jens: Neida, gikk bra, det!
Intervjuer: Er det noe du vil prate om som jeg ikke har spurt om kanskje?
Jens: Nei, er bra detta. Bra det- at du vil tala litt ved meg.
Intervjuet blir utgangspunkt for nye planer om kontakt. Han vil besøke intervjuer til
sommeren.
Samtalen kan dvele ved felles minner:
Intervjuer: Jeg husker du jobbet på jordet til far.
Nils: Ja, jeg plukka poteter - syns du ikke jeg var flink da? Åssen er det med faren din nå
da?
Intervjuer: Det er bare bra det. Jeg var jo med og plukket, jeg også.
Nils: Driver'n med broilere nå ?
Intervjuer: Nei, det har'n slutta med- begynner å bli gammel han, nå.
Intervjupersonene gir mange tegn på stolthet over hva de husker. Underveis i intervjuet
ler Inga: "Jeg husker bedre enn a Eline, vel?" Intervjueren er lydhør og bekreftende: "Det
var det jeg visste at du var god til å huske." Inga fortsetter å vise hva hun husker:
Inga: Jeg var fem år når krigen begynte, og så var jeg ti år når den sluttet.
Intervjuer: Ja, det var du. Du verden!
Inga: Jeg er god til å huske, jeg!
Intervjuer: Ja, det er du!
Intervjuene blir en overraskelse for intervjupersonen selv, de visste ikke at de kunne
huske så mye.
Alle intervjupersonene svarer at det har vært positivt å bli intervjuet. Intervjuerne
spør til sist alle: "Jeg må jo spørre deg da, hvordan det har vært å snakke med meg om
disse tinga her?" Anna svarer med ettertrykk: "Jeg synes det har vært fint. Det har vært
realt!" Karsten sier: "Artig med dette intervjuet her."

Den gode samtalen
Noen har et språk som gjør at de er vanskelige å forstå. Intervjuer har notert: "Det
er veldig vanskelig å forstå hva Aslaug sier. Samtidig snakker hun svært mye, og det
snakkes til dels i "i munnen på hverandre". Derfor er det mye tale på båndet som ikke
er kommet med på trykk." Men Aslaug vet svært godt selv at det kan være vanskelig å
forstå hva hun sier.
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Intervjuer: Nå er det et spørsmål her, om hvordan du synes av og til...opplever du at folk
ikke forstår hva du sier?
Aslaug: Jeg skjønner det, jeg klarer å prate selv. Men jeg må snakke tydeligere og saktere,
sier dem.
Intervjuer: Du snakker tydelig og sakte nå.
Aslaug: Hvis jeg snakker tydeligere og saktere, da forstår de bedre, sier de.
Intervjuer: Ja., men ...blir du av og til litt irritert?
Aslaug: (forstår ikke) Jeg skal prate tydeligere og saktere.
Intervjuer: Skal prate tydeligere og saktere. Vi hører godt hva du sier nå.
Aslaug: Jeg prater så fort at de forstår ikke.
Intervjuer: Joo. Jeg forstår nå hva du sier.

En kjenning av Aslaug bemerker at "Det er ofte jeg ikke forstår hva a Aslaug sier." Men
vi ser hvordan intervjuer gjentar sine forsikringer og sin støtte til Aslaug med replikker
som: "Vi hører godt hva du sier nå."
Intervjupersonene får spørsmålet som stilles til alle: "Av og til så opplever du sik
kert at folk ikke helt forstår hva du sier?" Karsten er en fåmælt mann. Han vil ikke helt
være med på at andre av og til ikke skjønner hva han sier, og om det skjer så skyldes det
dialektforskjeller. Han er ikke født i Ringsaker.
Intervjuer: (...) Her, står at det ... Av og til så opplever du sikkert at folk ikke helt forstår
hva du sier?
Karsten: Neei.
Intervjuer: Opplever du det noen gang, eller ...?
Karsten: Jaa.
Intervjuer: Hva er det som sltjer med deg da?
Karsten: Jeg er født ... er ikke brumunddøling, er sånn ... jeg er født opp på Gudbrands
dalen.(...) Det er sånn, det er ikke sånn Ringsaker ..., det er sånn, det er ikke ordentlig
norsk.
Intervjuer: Ikke den samme dialekten, mener du?
Karsten: Ikke samme telelekta mi.(...).
Intervjuer: Jah, men hva som skjer med deg inni her når folk ikke forstår, blir du litt....?
Karsten: Blir lei.(...).
Intervjuer: Lei deg rett og slett, når folk ikke kan forstå det?(....)
Karsten: Mange brumunddøler sltjønner du sier, mange folk på gata og sånn skjønner hva
jeg sier, de.
Intervjuer: De forstår ikke?
Karsten: De har forstått hva jeg sier.(...).
Intervjuer: Ja, de gjør det?
Karsten: Mange, ikke hele.
Intervjuer: Ikke alle, men veldig mange?
Karsten: Mange.
Intervjuer: Ja, de som kjenner deg, de forstår det.
Karsten: Kjenner meg godt, kjenner, ikke norsk, bare sånn telelekt.
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Mange av intervjuene er strålende eksempler på den gode samtalen der intervjuer følger
i intervjupersonens takt, bekrefter det som er sagt, understreker poengene, leder samtalen
videre, åpner for nye temaer og stiller spørsmålene til rett tid og i rett form. Dialogen er
som en dans der intervjueren fører og intervjupersonen føres med, i nye trinn og vendinger,
og føler seg kompetent og bekreftet. Her er en samtale om å klare seg sjøl:
Intervjuer: Ja, får du hjelp til det du trenger?
Karen: Åja da. Det gjør je.
Intervjuer: Er det noe du ønsker at du fikk hjelp til?
Karen: Nei a. Je har det bra som je bar det, je.
Intervjuer: Det hørtes bra ut. Da er det da ingen fare.
Karen: Je klare meg mye sjøl, je.
Intervjuer: Ja, det gjør du da?
Karen: Ja.
Intervjuer: Du rer opp senga di.
Karen: Ja, går på do sjøl gjør je, å.
Intervjuer: Vasker deg og kler på deg ordner du sjøl, å.
Karen: Ja, men je får hjælp da je skar dusje.
Intervjuer: Ja, det gjør du det. Men ellers trenger du ikke noe spesielt med hjelp.
Karen: Nei da, je får hjælp til å vaske meg på månnda. Vaske meg på ryggen og slekk.
Intervjuer: Det er godt det å få vasket seg på ryggen.
Karen: Ja, det er det. (Ler).
Intervjuer. Du får litt hjelp til å ordne mat og slikt vel, og tablettene ordner vel vi?
Karen: Ja, det er godt, det.
Intervjuer: Ellers klarer du deg sjøl?
Karen: Je har fått hjælp til å skifte på såret mitt.
lntervjer: Ja, det har du. Men nå er såret ditt snart borte nå.
Karen: Ja, det er borte her.
Samtalen er bekreftende på stadig nye måter og gir verdighet til intervjupersonen. Vi
ser hvordan det å være selvhjulpen nyanseres og konkretiseres. Intervjuer forteller at
hun vet at Karen både rer opp senga, vasker seg selv og dusjer. Slik viser hun inngå
ende personkunnskap. Karen er stolt over alt hun klarer selv, samtidig er hun realistisk
og vil ikke at intervjueren skal få et overdrevent bilde. Det skal ikke bli sjølskryt. Hun
korrigerer og presiserer.
Intervjupersonene kan gi samtykkende svar - eller tilfeldige svar - særlig på ledende
spørsmål som oppfordrer til ja- eller nei-spørsmål. Det er ikke alltid like lett for dem å
komme fram med kritikk. Kritiske utsagn kan ta indirekte veier og få finurlige former.
Intervjuer: Når du tenker på hvordan du har det nå, er det noe du er fornøyd med?
Aslaug: (Ikke svar - lang pause).
Intervjuer: Er det noe du er glad for?
Aslaug: Jeg er ikke glad for at a Edith ikke er her.
Intervjuer følger fint opp og får ut av henne historien om hvor skuffet hun er for at Edith
(støttekontakten) ikke kom.
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At hukommelsen kan være skrøpelig for noen hver, fremgår av denne utvekslingen.
Intervjuer sier: "Er det noe du har lyst å fortelle om som jeg har glemt å spørre om?
Glemmer fort jeg, vet du." Svaret kommer trøstende: "Åja, mange som kan glømme
fort." Intervjuer gjør de to likestilte i at alle kan glemme, og beboeren blir den som gir
støttende og trøstende svar.

Når spørsmålene og samtalen ikke fungerer godt
Men det var også spørsmål og samtalesekvenser som ikke fungerte godt. En serie spørsmål
var, som nevnt, hentet fra psykolog Kjersti Wogn-Henriksens undersøkelse (1997) av
mennesker med aldersdemens. Hun har sensitivt fått høre om hvordan de selv opplevde
utviklingen av sykdommen. Undersøkelsen er banebrytende ved å gi oss svar som viser
hvor reflektert personer med demens kan gi uttrykk for hvordan de opplever forandring
ene som skjer med dem.
Det var i alt ti spørsmål som dreier seg om forandringer som gjerne inntrer ved utvik
lingen av demens, med innhold av typen: Glemmer du mer enn før, blir du fortere sliten,
trenger mer hjelp, har vanskeligheter med å kjenne deg igjen, vanskelig for å følge med,
blir oftere irritert, trist, har problemer med å uttrykke deg? (Se spørsmålene i Vedlegg
1). Spørsmålene peker mot ja eller nei-svar. I alt seks av disse spørsmålene uttrykker
vanskeligheter eller forverringer av tilstander49 . To angår hukommelsen. To av dem
dreier seg om positive følelser: "Er du vanligvis glad og opplagt?" eller fysisk velvære:
"Føler du deg frisk?"
Disse spørsmålene ser ut til å fungere overfor mennesker med aldersdemens, som har
vært friske og kognitivt velfungerende tidligere, i en intervjusituasjon preget av sensiti
vitet. Wogn-Henriksens samtaleutdrag tyder på det.
Men det var korttenkt å anvende disse spørsmålene overfor mennesker med utviklings
hemning, i et eventuelt forsøk på å fange opp en demensutvikling. Da har en ikke tatt
hensyn til forskjellene i personenes utgangssituasjon. Utviklingshemmede har i varierende
grad kognitive vansker på disse områdene.
Det kan også være vanskelig å knytte endringene til aldringen. Mange av dem for
utsetter sammenligninger med en tilstand tidligere i livet, noe som kan være kognitivt
vanskelig. Spørsmålsrekken nevner tilbakegang på ulike områder, som personen ikke har
andre muligheter for å unnslippe enn ved å benekte. Nei-svar gir verdigheten tilbake. En
samtale eller et kvalitativt intervju med mennesker med utviklingshemning, som med
andre, skal gi spørsmål som ivaretar personens selvbilde og verdighet.
Alle disse ti spørsmålene er ledende formulert. Siden spørsmålene legger opp til ja- og
nei-svar, åpner de i liten grad for mer utdypende svar eller fortellinger. Både intervjuerne
49 To spørsmål er: "Husker du hvor du legger fra deg ting?" og "Husker du hva dagene heter?"
I tillegg følger seks spørsmål som i hovedsak dreier seg om tilstander/følelser, hentet fra samme sted,
tre av disse spørsmålene er noe omskrevet.
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og svarerne ser ut til å ville bort fra spørsmålene raskest mulig. Også intervjuer blir be
klemt over å stille slike spørsmål og sier av og til unnskyldende: "Dette er spørsmål som
kan virke dumme." Erfaringene er en understreking av det allmenne poenget at spørsmål
må være nøye tilpasset forutsetningene og erfaringene til den gruppen en henvender seg
til.50
Slik forsømmer spørsmålene å ha samtalen som utgangspunkt (Fog 1994) og anvende
det kvalitative intervjuets sterke sider; å knytte opplevelser til situasjoner gjennom be
retninger. Spørsmålene kunne vært stilt annerledes: Fortell om en gang du ble irritert.
Har du opplevd å føle deg trist? Hender det du føler deg sliten? Og deretter kunne en
eventuelt ha fulgt opp med spørsmål som: Synes du det er mer enn før? Eller mindre?,
vel vitende om at da blir spørsmålene vanskeligere.
I ettertankens og erfaringen lys: Spørsmål til mennesker med utviklingshemning må
utformes med den største lydhørhet overfor den enkeltes forutsetninger. De må gi maksi
male muligheter for personene til å blir trygge nok til å ville komme med sine egne for
tellinger, med sine egne ord. Heldigvis, det var mange slike spørsmål. Intervjuerne var
taktfulle og lyttende, og omformulerte sine spørsmål til personen foran dem. Det hendte
de klokelig droppet spørsmål som kunne oppfattes som taktløse. De lot seg lede av den
andre i samtalen.

Gjentakelser, ledende spørsmål og de gjentakende spørsmålene
Personer med utviklingshemning kan forstå og kommunisere mer enn det kan se ut til ved
første øyekast, eller det et lite ordforråd kan formidle. Folkestad (2003, s. 205) gjengir i
sin avhandling David Goodes analyse av kommunikasjonen til Bobby, en 50-årig mann
med Downs syndrom. Ved første møte fremsto Bobby som "lavt fungerende", men ved
analyse av videooppptak, avspilt en rekke ganger, ble det oppdaget hvor kompetent han
egentlig var. Det var nært kjennskap til Bobby som var avgjørende for å oppfatte Bobby
som kompetent både til å tenke og kommunisere (Goode 1992, s. 205). Med Folkestads
ord: "Man må være kjent for å fatte." En må både kjenne personen, den livssituasjon
vedkommende lever i og forstå betydningen av den sosiale sammenheng samtalen foregår
i. Nærpersoner har flere av disse forutsetningene og fatter mer.
Folkestad (2003) analyserer i sin avhandling samhandling mellom beboere og per
sonal i bofellesskap og gir en analyse av kommunikasjonsformer som anvendes. Han
viser hvordan personalet på mange ulike måter tar utgangspunkt i beboernes ord, tegn og
situasjoner for å tolke hva de ønsker å formidle. De ansatte anvender bakgrunnsforvent
ninger, hva man kan slutte seg til av sammenhengen (Garfinkel 1987) ved å sette utsagn
50 Standardiserte spørsmål i store undersøkelser med mange og varierte grupper, som er forskjellige når
det gjelder kjønn, alder, utdannelse, etnisitet, klasse, kultur med mer, risikerer å bli oppfattet forskjel
lig i ulike grupper. Svarene kan være misvisende, misforstått og vanskelige å tolke. Samme svar betyr
forskjellig. Men dette fanges vanligvis ikke opp i undersøkelsene.
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i sammenheng med hvem som sier det, hvor og når. En del av bakgrunnsforventningene
blir etter hvert usagte og tatt-for-gitte. Vikarer og personer som ser beboerne sjelden
har ikke samme bakgrunnsinformasjon. Denne kan også føre til at personalet foregriper
hva personene vil, kommer dem i forkjøpet og foretar for raske slutninger. Den samme
tendensen kan vi enkelte ganger finne hos nærpersonene i intervjusituasjonen.
Folkestad (2003) har, som nevnt, vist hvordan personalet kryss-sjekker om de har
forstått riktig ved å gjenta hva personen har sagt eller å stille spørsmål.
Samtalene i våre livshistorieintervjuer har vært fulle av gjentakelser. De fungerer
samtidig som spørsmål og bekreftelser på det som er sagt, og bidrar til å drive samtalen
videre. (Se eksempel på hvor ofte dette av og til blir gjort i det ordrette intervjureferatet
i Vedlegg 1. Det er den fullstendige utgaven av dialogen som er gjengitt forkortet på s.
89).
I teksten som blir presentert er noen av disse gjentakelsene og spørsmålene tatt ut for
ikke å gjøre dialogene for langsomme og stillestående, uten den fremdrift som vanligvis
preger samtalene våre og skriftlige fremstillinger.
Jeg finner at bruken av gjentakelser i de gode inviterende dialogene i livshistorie
intervjuene, er en helt dominerende kommunikasjonsform. Alle intervjuerne bruker dette
svært mye, og det er gjennomgående i alle intervjuer.
Det er, som vist, ikke bare den utviklingshemmede personen som er repeterende.
Vanligvis er det minst like så ofte intervjueren som gjentar, bekrefter hva som er sagt
(Er dette hva du har sagt?) og ved det også stiller spørsmål (Har jeg forstått deg riktig?).
Spørsmålet kan vise seg i tonefallet.
Hva jeg kaller det bekreftende spørsmålet er flertydig, det er samtidig både spørs
mål og bekreftelse. Av og til er det mer en bekreftelse, av og til mer et spørsmål, i ulike
vektinger av disse to aspekter. Om det mest er et spørsmål eller en måte å bekrefte hva
intervjupersonen har sagt, er ofte vanskelig å avgjøre. Usikkerheten viser seg når jeg
skal vurdere om det i teksten skal være spørsmålstegn, punktum eller endatil utropstegn
etter intervjuers setning. I den skriftlige teksten må en velge tegn. I samtalen fungerer
intervjuers utsagn ofte flertydig, både som bekreftelser og som spørsmål som skal føre til
nye svar. Om og om igjen ser vi hvordan det som ser ut som en gjentakelse fra intervjuer
også fungerer som spørsmål som lokker fram nye opplysninger fra intervjupersonen.
Dette er ikke den type dirigerende spørsmål som Folkestad (2003, s. 156) også har
vist til: Spørsmål som aktivt foreslår fortsettelsen og overser personens tegn, ord og
hensikter, spørsmål som kommer med avledende forslag, leder til sidespor og forhastede
konklusjoner, spørsmål som kan lukke samtalen istedenfor åpne for fortsettelsen. Diriger
ende spørsmål, i motsetning til det bekreftende spørsmålet, overtar styring og initiativet
i samhandlingen. Slike spørsmål anvendes ofte i alminnelig kommunikasjon mennesker
i mellom. Men brukt overfor utviklingshemmede kan det bli så vanskelig for dem å lede
samtalen tilbake på rett spor, at de gir opp. Med mindre ordforråd, færre begreper og
underlegen samtalemakt blir det en for krevende og utmattende sak. Kjappe spørsmål og
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raske slutninger fra samtalepartneren eller intervjueren, basert på tynn bakgrunnskunn
skap, gir et dårlig samtaleklima og "tynne" samtaler.
Nærpersonene stilte både oppklarende og videreførende spørsmål, av og til direkte,
men ofte ved å fremlegge alternativer - ett eller to i samme spørsmål. Intervjupersonen
kunne svare med et enkelt ja eller nei, eller gi et mer utførlig og begrunnet svar. Om det
drøyet med svaret kunne gjentakelse av spørsmålet gi personen nok tid til ettertanke til
et svar. Men det hendte også at personene oppfattet spørsmålene som for vanskelige,
detaljerte eller irrelevante, eller av andre grunner ikke ønsket å gå videre på temaet, og
trakk seg tilbake ved å jatte med. Et ja eller nei kan være raskeste vei ut.
Det kan være være vanskelig for intervjuerne å tolke svarene. Gjentakelse kan gi
bedre grunnlag for tolkningen.
Gjentakelsene har en tredje funksjon, de skaper en langsomhet i samtalen. Roen i
samtalen, at intervjuer ikke haster fram og maser med helt nye temaer, gir intervjupersonen
trygghet, rom for nye tanker og tid til å finne ordene. De får tid til å finne ut hvor de vil
hen videre. En langsom gjentakende samtalesekvens er denne (Se hele i vedlegg 1 ):
Intervjuer: Og den gangen, da bodde de utpå ved Haugen, var det det?
Jan: Ja.
Intervjuer: Ja.
Jan: Ja. Der bodde de da.
Intervjuer: Der bodde de da.
Jan: Ja, men vi tok drosje vi oppi Ottestad. Oppi kirka der.
Intervjuer: Tok drosje?
Jan: Ja.
Intervjuer: Oppi kirka.
Jan: Ja.
Intervjuer: På konfirmasjonsdagen.
Jan: Ja
Intervjuer: Det gjorde dere. Og så var det fin middag etterpå?
Jan: Ja, det var det.
Intervjuer: Det var det.
Jan: Det var det!
Intervjuer: For alle sammen?
Jan: Ja.
Langsomheten gir intervjupersonene initiativet til fortsettelsen av samtalen, så vil neste
replikk vise om de går videre med nye momenter.
Intervjuene viste at det avventende bekreftende spørsmålet er det mest benyttede og
ser ut til å være meget fruktbart i all sin langsomme fremdrift.
En analyse av dialogene i vår undersøkelse viser, som vi var inne på, at repetisjon er
en form begge parter benytter, intervjuer like mye som den intervjuede. Denne samtale
formen er god nettopp fordi den er så langsom og bekreftende.
Analysen av intervjuene gir grunn til å stille spørsmålet i hvilken grad den utviklings
hemmedes repeterende taleform er blitt preget av modellæring. Er det slik de ofte snak74

kes til? De ser og hører og tar etter den formen andre rundt dem ofte anvender overfor
dem - og oppfatter at "det er slik det skal snakkes"? Men, som nevnt, kan også andre
momenter spille inn; usikkerhet, lite ordforråd, autoritetetsangst, liten energi eller lyst
til å gå inn i en krevende samtale og ulyst til å forklare, mene eller fortelle noe, foruten
den kognitive begrensningen. Vi trenger studier som kan gi mer kunnskap om hverdags
samtaler i ulike sosiale relasjoner.
Når ordene ikke helt strekker til, ser vi hvordan intervjueren hjelper til ved å foreslå
alternativer, gi ord, fullføre setninger og lede personen videre til det som kan være van
skelig å uttrykke. Spørsmålene og samtalene må være ledende. Men de må ikke være
ledende i den forstand at de lukker samtalen eller avskjærer personen fra å komme fram
med andre svar. En forestilling om en nøytral holdning og nøytrale ikke-ledende spørs
mål i samtaler med mennesker med utviklingshemning, er en misforstått anvendelse av
metodiske prinsipper for intervjuing hentet fra andre typer undersøkelser. 51

Å samtale med mennesker med utviklingshemning. En sammenfatning
Samtaler med personer med utviklingshemning krever ro, innlevende sensitivitet og verbal
støtte. De trenger tid til å lete fram de riktige ordene, tankene og fortellingene de vil ha
fram, og bekreftelser og oppmuntringer på veien. De kan ha behov for å få presentert
forslag til ord, alternativer og veier videre i samtalen. Gjentakelser fra samtalepartneren
- de bekreftende spørsmålene - representerer på samme tid både en anerkjennelse og
oppmuntring til å fortelle videre.
I en travel hverdag har ansatte ofte hatt for lite tid til de lange og langsomme sam
talene. De kan ha undervurdert både hvor mye mennesker med utviklingshemning husker
og hva de kan fortelle om. Ikke minst at personene kan sette ord på et rikt følelsesliv og
fortelle om hvilke situasjoner som utløste dem.

51 Slik spørsmål stilles fortrinnsvis i surveyundersøkelser - store spørreundersøkelser basert på tilfeldige
utvalg - der faste og standardiserte spørsmål skal lede fram til faste og standardiserte svarkategorier,
vanligvis i form av tallkoder. Også i kvalitative intervjuer og livshistorieintervjuer stilles det ledende
spørsmål, blant annet for å få bekreftet eller avkreftet en betydning og støtte en tolkning (verifisere),
eller for å få mer presise svar.
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Kapittel 6

Stedet, kulturen, tradisjonene, forandringene

I dette kapitlet vil vi presentere forhold ved undersøkelseskommunen Ringsaker og
tilbudene til personer med utviklingshemning slik de har utviklet seg fra et guttehjem
for gutter som ikke lot seg innpasse andre steder, til en sentralinstitusjon for åndssvake
- senere psykisk utviklingshemmede - til en vertskommune for mennesker med ut
viklingshemning. Dette blir både fortalt i en faktisk fremstilling og med Ingjerd Olstads
fortelling om hvordan det var å vokse opp på et slikt sted og senere jobbe der som verne
pleier og som leder. Det omfatter en epoke med store kulturelle og materielle endringer,
som har vært vertskommunebeboernes livsvilkår og formet deres liv. En undersøkelse
av utvikling og aldring blant mennesker med utviklingshemning må ta i betraktning de
livsvilkår de har levd under. De har, som nevnt, vært behandlet som annerledes, avvi
kende, unormale. Mange har hatt en oppvekst i institusjoner. De har hatt vilkår som har
begrenset deres livsutfoldelse og utviklingsmuligheter.
Ingjerd Olstad sier: "Det har vært en utrolig endring fra store sovesaler på institu
sjon, med hvite frakker, til egne leiligheter hvor de kunne bestemme selv når de ville ta
en brødskive."

Om stedet
Presentasjon av kommunen
Ringsaker kommune er i folketall den største kommunen i Mjøsområdet og har ca.
32.000 innbyggere (i 2002). Ringsaker grenser til Hamar, Stange, Østre Toten, Gjøvik,
Lillehammer, Øyer, Stor-Elvdal og Åmot. De to største tettstedene er Brumunddal og
Moelv. Ringsaker er landets største jordbrukskommune etter fulldyrket areal og den
største industrikommunen i Hedmark fylke. Helgøya, som er den største øya i Mjøsa, er
også en del av kommunen. Den ligger som en naturperle midt i innsjøen.
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En vertskommune
Ringsaker er en vertskommune52 , der mange beboere ved den tidligere fylkeskommunale
sentralinstitusjonen fortsatte å bli boende i kommunen etter at HVPU-reformen trådte i
kraft. Institusjonen Toftes Gave, senere Sund, lå på Nes. Det er årsaken til at Nes distrikt
fortsatt har :flertallet av vertskommunebeboerne.
Ringsaker kommune har vært inne i en omorganiseringsprosess (2003). Slik det var
på undersøkelsestidspunktet (2001)53 var pleie- og omsorgstjenesten delt i tre distrikter;
Nord, Sør og Nes. Distrikt Nes er hovedarenaen for prosjektet.
Organisasjonens nivåer er i 2001 helse- og sosialsjef, pleie- og omsorgsjef, distrikts
ledere og sone- og enhetsledere54.

Sund. Institusjonens historie
I et historisk perspektiv var Toftes Gave forløper til en stor sentralinstitusjon for psykisk
utviklingshemmede. Toftes gave var et guttehjem som ble drevet av Oslo kommune.
Gården Nedre Sund på Helgøya ble i 1875 kjøpt av stiftelsen "Andreas Toftes Gave"
fra Kristiania. Formålet med kjøpet var å drive en oppdragelsesanstalt- et guttehjem til
"redning og forbedring" av forsømte og vanskeligstilte gutter. Gården Nedre Sund ble
vurdert til å egne seg godt fordi den lå på en øy, og det var vanskelig å rømme derfra. I
tillegg var jordveien en viktig ressurs når det gjaldt arbeid og opplæring av guttene.
I 1952 åpnet Oslo kommune hjem for psykisk utviklingshemmede på Toftes Gave,
innenfor det som den gang ble kalt åndssvakeomsorgen. Det var store avdelinger med
plass til 55 menn og 26 kvinner, fordelt på to hus. De bodde på :flere sovesaler, med opp
til 20 personer på ett rom. Helt fram til 1973 var det egne manns- og kvinneavdelinger.
Det var utenkelig at det var menn og kvinner på samme avdeling, og de skulle ikke ha
noe samkvem utenom å være på samme arbeidsstua på dagtid - under oppsyn, forteller
Ingjerd Olstad.

52 Det er i alt 33 vertskommuner, kommuner som hadde sentralinstitusjoner under HVPU, hvor mange
beboere fortsatte å bli boende etter at HVPU-reformen trådte i kraft. Kommunen var blitt deres hjem
kommune, der hadde de levd store deler av sitt liv, selv om oppvekstkommunen formelt ble regnet som
hjemkommune. Vertskommunene er med i en egen sammenslutning. De rar spesielle "vertskommune
tilskudd" - økonomiske overføringer - for å kunne fortsette de store oppgavene de har overfor denne
befolkningsgruppen. Vertskommunetilskuddet blir nå trappet ned. Se Øhrn (2000) og Steinsland (2005)
om utfordringer vertskommunene står overfor.
53 I forløpsstudien er undersøkelsen foretatt både i 2001 og 2003 (Sjørengen et al. 2005).
54 Etter 1. august 2003 består organisasjonskartet av rådmannen på toppen, med fire kommunalsjefer,
samt støtteenheter innen plan- og utvikling, økonomi og organisasjon. Under disse nivåene kommer
forskjellige resultatenheter. Når det gjelder pleie- og omsorg blir det 12 resultatenheter, med hver sin
resultatenhetsleder.

77

Etter hvert økte Oslo kommunes behov for plasser til psykisk utviklingshemmede, og
nye hus ble bygget. Fra 197 4 og fram til 1978 økte beboerantallet og nådde det maksimale
antall på 124 personer.
Ved inngangen til 1990 var det 90 beboere på Toftes Gave. Alle beboerne hadde
tilhørighet til Oslo/Bærum. Spørsmålet i forbindelse med ansvarsreformen 1.1.1991 ble
nå om beboerne skulle flytte tilbake til sin hjemkommune, idet omsorgen for mennesker
med utviklingshemning ble et kommunalt ansvar. De fleste beboerne og deres pårørende
ønsket imidlertid at de fortsatt skulle få bo i Ringsaker. Dette skyldtes både at mange
begynte å bli eldre og at de hadde bodd lenge i denne kommunen.
Etter forhandlinger mellom Oslo kommune og Ringsaker ble det gjort en avtale om at
Ringsaker kommune skulle overta Toftes Gave. Avtalen ble undertegnet i oktober 1990,
og navnet Toftes Gave ble endret til Sund.
Ringsaker kommune startet en omfattende gjennomgang av Sund fra november 1990,
som var rettet både mot organisering og ressursbruk. Resultatet ble en omorganisering
av virksomheten, med en reduksjon fra 15 til 6 områder på boligsiden. Samtidig skjedde
det en reduksjon av personalet med totalt ca. 20 årsverk.
Utskrivningsvedtakene skjedde som følge av ansvarsreformen. Sund ble etter hvert
integrert i Nes pleie- og omsorgsdistrikt. Personalet fra de store avdelingene fortsatte
stort sett å arbeide med beboerne etter at de flyttet over i andre boformer.

HVPU-reformen kommer til kommunen (1.1.1991)
Det skjedde store endringer i overgangen etter 1991, da Ringsaker kommune tok over.
Men da hadde kommunen, som nevnt, allerede begynt med visse endringer som forandret
boligene og tilbudet. Oslo kommune hadde kjøpt opp private boliger, og de gamle per
sonalboligene var gjort om til leiligheter. Så institusjonen på Helgøya var slik sett "forut
for sin tid". Da Ringsaker kommune tok over, var det mange beboere som allerede bodde
i egen leilighet. Noen bodde sammen fordi de ønsket det, men de bodde utenfor selve
institusjonsområdet. Da Ringsaker overtok, ble det bygget om enda flere personalboliger
og hus til leiligheter. Paviljonger ble bygd om til hybelleiligheter og egne leiligheter.

Boligtilbudet
Av de 56 vertskommunebeboerne i Ringsaker kommune (i 2002) bor de fleste på Helgøya
i Nes distrikt - i alt 4 7 personer i 200255 •
Etter HVPU-reformen satte departementet "ned foten" for at alle utviklingshemmede
skulle bo på Helgøya. Pårørende i Oslo ønsket at de fortsatt skulle bo her, men departe-

55

Tre personer døde i løpet av 2002 på Helgøya, der det ved slutten av året bodde 44 personer med
utviklingshemning.
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mentet fastsatte at de under 50 år skulle bo utenfor. Derfor bor det nå fem personer i
Moelv og fire i Brumunddal. Ellers bor resten på Nes.
Noen mennesker med utviklingshemning bor på aldershjemmet - på Rusletun. Det
er definert og godkjent som et aldershjem etter Lov om sosiale tjenester. Der bor det 15
personer i hybelleiligheter. På Rusletun bor det kun personer med utviklingshemning.
Det er også noen beboere der som ikke er vertskommunebrukere.
Sundheimen er sykehjemmet. Der bor det både mennesker med utviklingshemning og
andre eldre. Rusletun og Sundheimen er de to institusjonene som er igjen på Helgøya.
Ingjerd Olstad forteller at det i forbindelse med ansvarsreformen var debatt, og noen
var betenkt over måten institusjonen på Helgøya ble avviklet. Det ble hevdet at det ble
opprettet nye institusjoner ved å kalle Rusletun et aldershjem og Sundheimen sykehjem.
På grunn av høy alder begynte behovet for alders- og sykehjem å melde seg. Ellers bor
personene i leiligheter, hus eller hybelleiligheter. Noen bor inne på det tidligere institu
sjonsområdet, noen litt i utkanten eller helt i ytterkant - en halv kilometer unna.
Det er også to boliganlegg i Stavsjø og Gaupen5 6. De to boliganleggene har i alt ti
utviklingshemmede beboere i ti leiligheter; det ene med seks, det andre med fire be
boere57 .
Etter hvert som det blir ledige boliger i boliganleggene, vil det bli en større blanding
av beboere med ulik bakgrunn, noen fra "Toftes gave" og noen hjemmefra. "Det er en
modningsprosess", sier Ingjerd Olstad. Mange har bodd på Toftes gave siden 1950-tallet.
Ulike oppvekstforhold, der noen har bodd i institusjon mens andre har vokst opp hjemme
hos foreldrene, kan ha gitt forskjellige reaksjonsmåter, ferdigheter og vaner.

56 Ingjerd Olstad har hatt ansvaret for disse to områdene.
57 Blant de seks som bor på Stavsjø er de som departementet krevde skulle ut fra Helgøya fordi de var
såpass unge. Der er det blitt en "typisk sekserbolig", som finnes i mange norske kommuner. På Stavsjø
er det ett boliganlegg som er bebodd av vertskommunebrukere som skulle ut fra Helgøya og ett som er
opprettet for brukere som kommer direkte hjemmefra. Den yngste der er 20-21 år, den eldste er 41 år
(født i 1963). Det var som nevnt en diskusjon da kommunen avviklet institusjonen etter HVPU
reformen.
I Brumunddal er det en gruppebolig som er bygget for vertskommunebrukere, der er det nå en
tidligere hjemmeboende som er flyttet dit da det ble en bolig ledig.
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Historien og tradisjonene: Fra Toftes Gave til Sund
Med Ingjerd Olstads stemme
Sammenvevde liv
Far forpaktet gårdsbruket her på Toftes Gave, så han hadde mange av de utviklingshem
mede i arbeid i fjøset og til å plukke poteter om høsten og til forefallende arbeid. Så
for meg var det på en måte naturlig å plukke poteter ved siden av dem. Når jeg hentet
melken om morgenen, var det de som leverte den. Og det var her jeg hadde de første
juletrefestene. Min første julegodtepose fikk jeg her sammen med alle de andre. Det var
sånn det skulle være, følte jeg det.
Jeg husker julesammenkomstene på Toftes Gave. Vi spiste sammen med dem, gikk rundt
juletreet ogfikk som sagt disse godteposene, som jeg syntes var enormt digre da. Jeg har
aldri sett maken i ettertid. Det må være noe som har brent segfast. Posene var blanke og
så ut som kaffeposer. De var så stappfulle av godt. Dem glemmer jeg aldri.
Det var lillesøster og jeg som var med, og det var jo stas. I alle år mens jeg har ar
beidet her, har jeg fått spørsmål om hvordan det er med søsteren min og moren og faren
min. Så de husker nok en del.
Det var både voksne og noen ungdommer her. De kom herfra 1952,jeg er født i 1953,
men da jeg var liten, oppfattet jeg dem som voksne. Det var ingen som var så små at jeg
hadde dem som lekekamerater, men de ble jo det, for vi lekte på det planet jeg var på. De
gikk inn og ut hos oss. Nøkkelen lå i blomsterkassa, de låste seg inn hvis mor og far ikke
var hjemme og satte på kaffekjelen, fant kaker i skapet. Spesielt en, han hadde bursdag
samme dag som meg. Vi feiret bursdag hvert år sammen - med bløtkake. For da visste
han at det var bløtkake her hjemme.
Og det var en som mor hadde slik tillit til at han passet meg mens hun gikk over på
butikken på Nes. Da var det en som trillet meg frem og tilbake på Strandveien her. Det
var ikke noe problem å ha tillit til de fleste. Det var vel fordi mor var vant til og kjent
med dem alle sammen.
Jeg begynte som ansatt i 19 78. Jeg hadde levd med dem tidligere på et annet vis. Da
var de på en måte et nettverk jeg var vant til fra jeg var lita. Og så begynne å arbeide
her ...

Fra gårdsdrift til institusjonsdrift, fra fjøs til arbeidsstuer
Det var på en måte frivillig jobbing på gården av de som bodde på Toftes Gave. Det har
jeg faktisk ikke spurt far om, men jeg har oppfattet arbeidet som om det var frivillig.
Det var jo to ansatte utviklingshemmede som jobbet på vanlige vilkår i fjøset og ute på
jordet. De møtte opp, og jeg tror de selv følte det som en plikt. De måtte jo møte opp,
ellers ble ikke kuene melket. De møtte opp fast hver morgen og hadde med seg matpakke.
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De hadde pause medfjøsrøkteren og spiste matpakken. Så gikk de tilbake til avdelingen
ut på dagen.
Det samme var det med potetplukkingen, husker jeg. Før i tiden var det jo å plukke
i bøtter og tømme i kasser. Så var det kjerringa på gården som laget maten. Enten sup
pelapskaus eller ... Det jeg husker er at de to syntes det var stas, for de ville heller spise
suppe sammen med de andre plukkerne enn å gå tilbake til avdelingen.
I oppgjørets time, da fikk de en lapp for hver kasse, og da sto de sammen med de
andre og .fikk lønning.
Og så husker jeg veldig godt en som likte å kalle seg selv NK til far. Han var med
på lastebilen, og han var med til Brumunddal for å hente gjødsel. Det var han som var
nestsjefen. Han hadde en kjæreste som bodde her på Tofte, og hun sto i porten etter hver
potetonn når han hadde fått pengene, da rasket hun konvolutten til seg. For det var hun
som var kjerringa og skulle styre pengene. Da kom han tilbake, bannet og svertet til far.
Han hadde ikke språk, så han bare tegnet bildet- kjæresten hans var temmelig tjukk- så
han bare gjorde bevegelser i luften. Og det var liksom kjerringa. Og så kunne han banne,
det kunne han, men ikke si noe annet. Men da fikk han litt ekstra lønning.
Det er mange slike episoder.
Helt i starten var det også et gartneri her, men det kan ikke jeg huske. Beboerne hadde
mange ulike arbeidsoppgaver. De var jo med påfjellet og sanket kuer, rensket kålrot og
mye annet.

Nye tider, nye regimer, nye behandlingsformer
Men så kom det jo forandringer. Dette er såpass mange år siden så jeg kan ikke huske
ordentlig om det var noen lov eller høringer som tilsa det. Jeg lurer på om det var da
det ble en sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede. Da ble det mer institusjon
og sykehusmentalitet, og det ble krevd at fjøset, grunnmuren som Sundheimen (syke
hjemmet) står på, skulle rives. Det var et kjempeflottfjøs. På grunn av lukt og.flueplage
skulle det rives. Og det var klart at det var mange da som mistet - slik jeg ser det i dag
- meningsfylt aktivitet. Da skulle det opprettes arbeidsstuer og de ansatte gikk i hvite
frakker. Senere husker jeg at det var mye diskusjoner om det skulle bygges et småbruk
på noe av eiendommen her for at de skulle få kontakt med dyr. Selv om de hadde revet
fjøset og slaktet hele buskapen på grunn av lukt ogflueplage. Det var nok en trend da at
det skulle være mer institusjon.
Jeg var ikke gamle jenta, hadde akkurat begynt på skolen, dafjøset ble revet. Det var
en stor omveltning. Det var et stort fjøs, med mye gris og mye kuer. Kanskje det var på
slutten av 1950-tallet, begynnelsen av 1960-tallet.
Menn og kvinner var sammen på arbeidsstuene, men jeg mener å huske at de var skilt
til å begynne med. Det var jo tradisjonsrike aktiviteter. Kurvbinding,fyrstikkbrett, veving,
strikking, teppeknytting. Senere, som årene gikk og samfunnet gikk videre, ble det utvidet
og flere kreative aktiviteter, som forming av keramikk. Og så ble det mer uteaktiviteter.
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Tvang og makt i institusjonsregimet
Ting som i dag er absolutt ulovlig å gjøre mot folk uansett funksjonsnivå, var" lovlig"
den gangen på 1950- og 60-tallet. Det å stenge dem inne, å ta skikkelig tak i dem og
kaste dem ut hvis de var uregjerlige. Og folk som har jobbet i mange år, sier at "Det jeg
har gjort før er jo faktisk ulovlig I".
En husker at den gangen han startet jobben sin, var det 14 brukere på et rom som
var nesten helt nakent, mens personalet satt i rommet innenfor bak glassvegger og drakk
kaffe mye av formiddagen. Da ble de altså oppbevart på ett rom. Når man tenker på det
i dag, er det helt forferdelig.
Det var en del maktbruk før, som i forhold til lovverk og holdninger nå heldigvis er
borte. At det er helt borte, tør jeg ikke si. Men at det i dag er ulovlig, er en stor endring.
Den gangen trodde man det var lov. A stenge dem inne og låse døren, var en helt vanlig
metode, som jeg husker de første årene. Og det å ta hardhendt i dem eller bende armene
bakover.
Noen hadde jo en vanskelig adferd da de kom hit. De hadde ikke kunnet tilpasse seg
der de var før og hadde sikkert opparbeidet seg enda merfrustrasjon og aggresjon. Så når
de kom hit, ble det ikke plutselig borte fordi om de kom på ei øy. Det fortsatte jo, det.
Klart at det var mange tøffe tak. Jeg husker en som satt i bur da var jeg lita, og jeg
glemmer aldri at når han var ute om dagen satt han innelåst i et nettingbur mellom
arbeidsstua og kjøkkenet her.
Det var så mange ting som ble gjort før, som er helt utenkelig i dag. Vi hadde blitt
straffet om vi hadde gjort det slik. Det har med lovverk, samfunnsendringer og holdnin
ger å gjøre.
Det har vært viktig å jobbe med holdninger i alle disse årene. Det er folk som har
jobbet her i mange år, som sier at "jeg trodde dette var lov, vi gjorde slik før".
Så det er viktig å formidle det med gode holdninger.

Erfaringer fra HVPU-reformen. Nye boliger og nye holdninger
Jeg synes vi løste overgangen med HVPU-reformen på en god måte for brukeren. Men
det var mange kritiske røster til vår måte å avvikle på.
Egen leilighet var veldig viktig i stortingsmeldingen. Det samme var arbeid og egen
verd og selvbestemmelsesrett. Men det var ingen ting i veien for å oppfylle de kriteriene
selv om vi avviklet på en annen måte enn det som sto i læreboken.
Det har vært kalt boligreformen, og det skjønner jeg godt. Her har det vært stilt
spørsmål ved om vi har opprettet institusjonen igjen. Men vi har i hvert fall tatt hensyn
til hver enkelt, så langt mulig. Vi kunne ha bygd hus her, så kunne de som har flyttet til
Brumunddal bodd i nærheten, for det var det pårørende ønsket.
Det var mange som generelt var kritiske til HVPU-reformen og mente at de like gjerne
kunne bodd der de har bodd, men jeg tror at den gjorde en stor omveltning holdningsmes-

82

sig. Vi måtte tenke på en annen måte. Det at de skulle bofor seg selv og ha selvbestem
melsesrett, det har vært bra, mener jeg.
Jeg tror at hvis man hadde tenkt seg litt mer om og snudd seg et par ganger på veien,
kunne man kanskje tilrettelagt boligløsningen på en enda bedre måte. Sett hvert individ.
Jeg tror at vi hadde kunnet være enda mer oppmerksomme på hvert individ om vi ikke
hadde behøvd å tenke på at vi måtte awikle en institusjonfor 75 brukere. Her var det
brukere som aldri hadde bodd eller stelt for seg selv. Så skulle de ut i egen leilighet og
greie seg selv. Og nå er det slik at noen kanskje burde flyttet til aldershjemmet. Men de
vil ikke flytte fra leiligheten sin, for der har de fått beskjed om at de kunne bo så lenge
de vil.
Jeg synes vi har fått løst det på en fin måte. Men det å opprette leiligheter i store
boligkomplekser sammen med den øvrige befolkningen, tror jeg har litefor seg.
I studietiden hadde jeg et prosjekt som gikk på dette med tilpasning og omgivelser.
Da pratet jeg med en del utviklingshemmede som bodde i en leilighet i blokk. De var så
ensomme. Da jeg kom dit etter å ha avtalt besøk, var de sugne på kontakt og samtale.
Men det har vært bra på den måten at vi har fått en holdningsendring og en annen
måte å jobbe og tenke på. Hva er bestfor personen? Det synes jeg vi har lykkes med.
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Kapittel 7

Fortiden

Barndom og oppvekst
De aller fleste intervjupersonene er mennesker som har vært flyttet på mange ganger i sitt
liv, stort sett uten egen bestemmelse, valgmuligheter og samtykke. Barndommen ligger
mange år og mange flyttinger tilbake. Flere flyttet, som nevnt, hjemmefra til sin første
institusjon eller ble bortsatt til gårder som tok imot slike barn allerede i barnealderen.
Noen sier klart nei til spørsmålet om de husker noe fra barndommen. Mange har relativt
sparsomme historier om oppveksten sin hjemme hos foreldrene. Men de kan gjerne gi
presise opplysninger om foreldrene, om hva de het og jobbet med. Noen kommer med
opplysninger om hendelser som det er knyttet sterke følelser til.
Det var foreldrene som tok avgjørelsen om å flytte barnet ut av hjemmet. Intervjuer
spør:"Huske du åkken som bestemte at du skulle flytte hit? Bestemte du deg sjøl?" Et
vanlig svar er som dette: "Nei, det er ikke jeg - var mor og far det ... "
For et barn er det en dramatisk hendelse i livet å bli flyttet ut av hjemmet, bort fra far
og mor og søsken. Det kunne være foreldres sykdom eller andre vanskeligheter som lå bak
beslutningen. Selve flyttingen erindres ofte "som en hendelse de helst vil glemme".
Intervjuer: Når du var liten jente og bodde i Oslo, er det ting som har skjedd da som du
helst vil glemme?
Inga: Glemmer om folka mine, jeg.
Intervjuer: Når du var liten og bodde i Oslo, var det noe som skjedde i livet ditt da som du
helst vil glemme?
Inga: Ja.
Intervjuer: Hva slags ting da?
Inga: Flytting.
Intervjuer: Når du flyttet derifra, opplevde du det som fælt? Når du måtte flytte derfra?
Inga: Det er så langt å kjøre med bil så. Å kjøre biler det er vanskelig, det. Å komme dit til
Oslo.·

Avstanden hjem kunne bli stor, besøk av foreldrene ble sjeldne, noe de fremdeles kan
huske som trist.
Intervjuer: Vet du hvorfor du måtte fra Oslo og reise hit? Hvorfor du måtte flytte hit?
Husker du hvorfor du måtte gjøre det?
Inga: Det var for langt, vel.
Intervjuer: For langt?
Inga: For langt å kjøre fra Oslo og hit. Det er langt, det. Det er langt til Oslo, og. Huff!
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En mann husker at det var bestefaren som kjørte ham til Toftes Gave før han var kon
firmant.
En mann har en spesiell fortelling om hvorfor han måtte flytte hjemmefra 13 år gammel:
Intervjuer: Bodde du i Tromsøgata da du ble født, da du var liten?
Jan: Jeg bodde der sammens med mora og faren min. Jeg var sammen med min far.(...).
Intervjuer: Hvorfor måtte du flytte fra Tromsøgata, da?
Jan: Jeg fikk en lillebror, skjønner du.
Intervjuer: Måtte du flytte fordi du fikk en lillebror?
Jan: Det var ikke plass til meg som var den største, skjønner du.
Intervjuer: Derfor måtte du flytte?
Jan: Ja, for da skulle han bo sammen med mora og faren min.
Intervjuer: Hadde du lyst til å flytte, da?
Jan: Det var mange barn dit jeg flyttet, på Emma Hjorts hjem.

Det er fremdeles en svært viktig opplevelse i livet å ha blitt flyttet ut av familien fordi
det kom en lillebror. Den minste var viktigere og fikk plassen som sønn hjemme, mens
han selv ble "satt bort". Det er en utstøtelse av familien som alle ville ha vondt for å
komme over.
Når barnet flyttet ut av hjemmet, kunne foreldrene bli fjerne figurer. Enkelte husker
dem som noen som sendte pakker.
Intervjuer: Husker du noe fra barndommen din - fra før du kom hit?
Nils: Nei (kort).
Intervjuer: Gjør du ikke? Du husker ikke hva faren din jobba med for eksempel?
Nils: Jo, han husker jeg- han jobba med telefon.
Intervjuer: Gjorde han det, ja?
Nils: Og så fikk vi pakke fra ham hver måndte.

Selv om foreldrene kunne være langt borte, var de oftest viktige og betydningsfulle per
soner i personenes liv. Det er en bekymring for flere at hukommelsen er slik at minnet
om foreldre og slekt svekkes.
Noen har mange søsken. Margit er nummer tre av sju søsken. "Jeg har så mange at
jeg kan ikke huske dem alle sammen. At det kan være så mange da!" Personalet vet ikke
hvor mange av søsknene hennes som lever, og hun har ikke noen kontakt med dem.
Det er deler av livet noen helst ikke vil snakke om eller huske tilbake til. En som var
bortsatt på gård til privatpleie, sier om den tiden:
Intervjuer: Husker du noe fra barndommen din eller før du kom hit til Toftes Gave?
Jens: Jeg kom til Lier før...
Intervjuer: Du var i Lier før ja - husker du noe av det?
Jens: Ja, Inger og Reidun - var på Lier. .. i Drammen.
Intervjuer: Var det på en gård, eller ... ?
Jens: Ja, på en gård, ja.
Intervjuer: Jobba du der, da?

85

Jens: Ja, måka sjøl, da.
Intervjur: Hadde dom dyr der, eller ...?
Jens: Var ikke dyr der.
Intervjuer: Du måkte snø og slikt da.... Bodde det flere der?
Jens: Var fire støkker der, da ...
Intervjuer: Hvordan var det å bo der da, Jens?
Jens: ...............
Intervjuer: Hvordan var det bo der- i forhold til her for eksempel?
Jens: Vet ikke jeg.....vet ikke om noe sånt, jeg.
Intervjuer: Du savner ikke Lier?
Jens: Nei! (Klar og bestemt).

Men barndommen kan også fremstå klart- og huskes som god. Gunnar bodde hjemme med
foreldre, og senere med søsken hele livet, inntil han for noen få år siden flyttet hjemme
fra. Dette er et liv med lange linjer og stor kontinuitet.
Intervjuer: Hvor jobbet mora og faren din?
Gunnar: Heme det!
Intervjuer: Jobbet dem hjemme begge to?
Gunnar: Ja, han Oskar.
Intervjuer: Hvem er det, faren din?
Gunnar: Ja. Han jobbet heme, han.
Intervjuer: Han gjorde det, ja? Han jobbet ingen andre steder?
Gunnar: Nei, han :fløug med mjølkekjeler oppi Haugen og sætte dom på rampa. Han kjørte
mjølka oppi der.
Intervjuer: Jobbet han på Haugen?
Gunnar: Nei, han kjørte bare mjølka oppi der.
Intervjuer: Gjorde han noe annet da?
Gunnar: Han dreiv på jordet og sånn.
Intervjuer: Mora di da, hva drev hun med?
Gunnar: A mor ja, hu dreiv heme.
Intervjuer: Hva gjorde hun heme da?
Gunnar: Passe på øss.
Intervjuer: Hu passa på alle unga. Alle sju?
Gunnar: Ja. (Ler). Og så lagde hu mat.

Dialogen fortsetter. Intervjueren får fram hans egne arbeidsoppgaver, gir ham en plass i
fortellingen og roser ham, noe som gir stolthet.
Intervjuer: Hva drev du med da du var ung da? Husker du det?
Gunnar: Nei, je hjalp til litt heme.
Intervjuer: Ja, det var du vel flink til?
Gunnar: Ja, je ltjalp til å ta opp poteter og sånn.
Intervjuer: Ja ha.
Gunnar: Plukke jordbær har je gjort mye ta, å.
Intervjuer: Åja. Du var flink du da?
Gunnar: Ja.
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Intervjuer: Du hjalp til inne og kanskje?
Gunnar: Å ja da!

Noen forteller mer detaljert om oppvekstforhold: "Vi hadde gård, vi. Hadde to hester,
kaniner, kaninunger og høner og griser og grisunger og purke og råne og . .. Og så hadde
vi kaninunger i bur." "Ja, dette husker du godt, hører jeg," sier intervjuer.
De forteller at fedrene hadde jobber som trikkekonduktør, bonde, telemontør, laste
bilsjåfør, skogsarbeider, baker, vognmann, sagverksarbeider, gardskar og hestekjører,
skomaker. Det er stort sett arbeidsfolk som ofte levde i trange kår. Noen forteller om store
barneflokker, med sju-åtte barn. Når det kom sykdom til hos en av foreldrene eller tidlig
død, kunne det bli vanskelig å ta seg av ungene. Per forteller at faren døde da han var
to år gammel. Så bodde han alene med moren, til han kom på institusjon ti år gammel.
For "åndssvake" og "vanføre" fantes det institusjoner som kunne overta omsorgen. For
mange foreldre ble det enfor krevende oppgave - uten noe annet offentlig tilbud enn en
institusjonsplass eller tilbud om bortsettelse til "privat pleie".
Enkelte hadde andre funksjonshemninger i tillegg til utviklingshemningen. Noen
hadde epilepsi, syns- eller hørselssvekkelser, andre hadde proteser, lammelser eller re
dusert mobilitet og satt i rullestol fra ung alder. Oppgaven å gi nok stell og pleie ble for
krevende for mange foreldre, ressursene hjemme strakk ikke til.
Noen få har lengre episoder fra barndommen som de forteller om. Det kan dreie seg
om spesielle hendelser som står fram i hukommelsen - som det å komme på sykehus.
Nils forteller:
Nils: Ja, så hadde jeg stor oprasjon - lå på Aker sykehus, i 1952. Har operert blindtarmen
her jeg, vet du. I seks uker lå jeg på sykehuset, da. Og så lå jeg på lungebetennelse på
Ullevål. Og så hadde jeg difteri. Tyskera hadde tatt Ullevål sykehus da, vet du. Det er
mange år sia. T re sykehus har jeg liggi på, da. Har du liggi på sjukehus noen gang?
Intervjuer: Jada, jeg har gjort det.

Andre episoder er barndomshendelser en blir stolt av å tenke tilbake på. Karsten fortel
ler:
Intervjuer: Husker du noe fra barndommen din eller - ja, at du var med å kjørte med faren
din?
Karsten: Ja, vi kjørte gjødsel og forskjellig. Feide gatene å - på morran.
Intervjuer: Var du liten gutt da?
Karsten: Ja. Åsså skal jeg fortelle deg en ting - det var godt gjort. Jeg hadde hest, vet du,
og så opp Thorvald Meyersgate, vet du. Den ene dragskjeka hadde løsna - og jeg holdt vet
du, holdt ned T horvald Meyers gate - jeg holdt i hesten helt til'n kom ned. Da var'n tjukk i
beina. Kom til dyrlegen med'n, det var på morran dette, vi skulle på arbe, vet du. Han flaug
ut, gitt! Faren min sa det var godt gjort. Så skreik en på kafeen: Det var godt støkke arbe,
sa'n. At jeg holdt i hesten, sa'n. Det var godt gjort. Dette var tidlig om morran - i Brugata.
Cæcar hette den hesten. Kjøpt'n på Momarken den. Det er mange år si, det.
Intervjuer: Du verden å du husse! ! !
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Eller de gir glede:
Intervjuer: Faren din, han var skomaker. Stelte han skoene dine hjemme, eller... ?
Ellen: Åja.
Intervjuer: Han gjorde det, ja?
Ellen: Husker jeg satt midt på bordet når jeg var lita. Der han bodde før. Og tok imot
pengene, husker jeg.
Intervjuer: Så du fikk ta imot pengene. (ler) Artig! ( ...).
Ellen: (ler) Jeg husker bedre jeg enn han Knut, vel?
Intervjuer: Ja, det spørs om det.

Jens husker arbeid sammen med faren:
Intervjuer: Er det noe mer du vil fortelle meg- fra gamle dager for eksempel? Det var moro
å høre at du var med far din.
Jens: Ja, jeg skrapte hesten og sæla på hesten sjøl - og henta hesten om morran. Vi feide
gatene - og lørdager kjørte vi gjødsel. Da fikk vi kaffe hver gang. Kjørte hestegjødsel lesste på hestegjødsel, var med faren min, å. Det var hver lørdag, da.
Intervjuer: Var det til folk med hager det da?
Jens: Dom bestilte privat- det var på Nordstrand dette her.
j

De forteller med stolthet om foreldre som var gagns mennesker. Jens forteller om moren
som var sykesøster. Men samtidig blir fortiden og plasseringen i generasjonsrekkefølgen
usikker, når en ikke er helt sikker på hva moren eller faren het.
Jens: Mora mi het visst Oddlaug Olsen.
Intervjuer: Hva jobbet hun som da?
Jens: Hun jobbet visst på Ullevål Sykehus.
Intervjuer: Ja ha, var hun sykepleier?
Jens: Ja, hun var visst det ... Sykesøster. Hun hadde Røde Kors-merke på jakka si.
Intervjuer: Røde Kors-merke?
Jens: Ja, hun hadde Røde Kors-merke, hun var visst sånn sykesøster.

Eller det er usikkert hva søsken heter. "Broren min het visst, derre .... Jeg forstår på broren
min heter? Hmmm? Han heter visst Ola," sier en. Familiemedlemmer, som for andre blir
livets trygge forankringspunkter, blir usikre ankerfester. At en ikke helt husker foreldre
og søskens navn blir avslørende og skambelagt.
Noen har vonde minner om fedre som drakk og var slem mot moren. "Faren min lå
på divanen og drakk brennevin og var slem mot mora mi. Han truet mora mi med kniv
mot vrangstrupen. Det var ikke pent det." Det gir fremdeles stolthet å ha stått opp mot
en voldelig far:
Nils: Faren min var fæl til å drekke brennevin han, skjønner du.
Intervjuer: Var han det?
Nils: "Slutt med den brennevinsdrekkinga!" sa jeg til han engang, faren min.
Intervjuer: Hørte han på deg, da?
Nils: Jaa( ...).
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Intervjuer: Sluttet han å drikke?
Nils: Han har sluttet med den. Han har også sluttet med å kjøre kniven rett i vrangstrupen
på mora mi. "Det skal jeg ikke ha noe av," sa jeg til han engang og til min mor!. ( ...). Jeg
tok ut kniven fra faren min og la den i skuffen. Det er fint av meg det! ( ... ).
Intervjuer: Ja, det var pent av deg, det! Var faren din sint da, eller..?
Nils: Ja, det var fæle greier. ( ...).Veit du hva jeg sa til sykehussøstrene? At jeg ikke skal
finne på sånn som faren min, sa jeg til dem.

Konfirmasjonen har vært en begivenhet mange husker. Margit minnes den godt, og at
det hele gikk bra:
Intervjuer: Husker du at du ble konfirmert for eksempel?
Margit: Var i 1957, det.
Intervjuer: Du ble det,ja. Hvor var det du ble konfirmert?
Margit: I Vik ( ...)
Intervjuer: Akkurat.Var det mange som ble konfirmert da?
Margit: Ja, det var mange, det.
Intervjuer: Akkurat. Var det vanskelig, syntes du?
Margit: Nei, det var ikke det.

Konfirmasjonen har blitt holdt i en kirke nær oppholdsstedet, for de som flyttet hjemme
fra tidlig. Da ble det en viktig familiebegivenhet som samlet familiemedlemmene og
markerte tilhørigheten i familien. Beboerne var midtpunktet, det var ikke så mange be
givenheter hvor de var det. Selv f°amælte personer, som har vanskelig for å fortelle, kan
gi helt konkrete opplysninger om konfirmasjonen. "Jeg er konfirmert i Ottestad kirke:
Det husker jeg godt," sier Jan.
Intervjuer: Bildet fra konfirmasjonen, det henger over fjernsynet ditt.
Jan: Ja, der det!
Intervjuer: Ja, der heng det, med fine hvite kapper.( ...).
Jan: Det var i Ottestad kirke, det.( ...).
Intervjuer: Det husker du som om det skulle ha vært i går?
Jan: Ja,jeg ble konfirmert der.( ...). Faren og mora mi var der, og.
Intervjuer: Og den gangen, da bodde de utpå ved Haugen, var det det? ( ...).
Jan: Ja, men vi tok drosje vi oppi Ottestad. Oppi kirka der. (...).
Intervjuer: Det gjorde dere. Og så var det fin middag etterpå?
Jan: Ja,det var det.
Intervjuer: Det var det.( ...). Det var mange folk der?
Jan: Ja.
Intervjuer: Og søskena dine var der også?
Jan: Ja da.( ...). Anders, og.( ...). Dem var der,ja.(ler)(...).
Intervjuer: Ja. Dette er lenge siden. Nå sitter vi å snakker om ting som har vært for mange
år siden.
Jan: Ja.
Intervjuer: Ja. Men du husker det veldig godt!
Jan: Det gjør jeg!
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De aller fleste er svært glade for det hjemmet de har nå og regner det for "hemattet" sitt.
Men en kvinne mener fremdeles at hjemmet er hjemme hos moren, selv om hun har bodd
i egen bolig i over 10 år. Moren lever enda, bor fremdeles hjemme, men et annet sted.
Om sommeren er hun "hjemme" på ferie hos moren sin.
Intervjuer: Men det er hemmatet ditt her, synes du? Du kaller dette for hemmat?
(lang pause). Eller er det en anna plass som er hemmat a?
Olga: Ja da.
Intervjuer: En plass til som er hemmat?
Olga: Ja!
Intervjuer: Jaha. Hvor er det hen, synes du da?
Olga: Heme åt mora mi, tenker jeg.

Tapet av foreldre og besteforeldre
Mye plass i fortellingene er viet tapet av foreldrene og omstendighetene rundt da de
gikk bort. Beboerne kretser gjerne om når og hvordan de døde, og det kan være sterke
følelser knyttet til tapet.
Intervjuer: Når var det du kom hit til Toftes Gave da?
Anna: Det husker jeg ikke.
Intervjuer: Det er mange år siden?
Anna: Ja, mange år siden, det.
Intervjuer: Er det mange år siden mora og faren din gikk bort?
Anna: Ja, det er mange år sida det. Og så når mor gikk bort, da gråt jeg fært.
Intervjuer: Du gjorde det, ja?
Anna: Ja, da var jeg lei meg.
Intervjuer: Så det husker du godt?
Anna: Ja, det husker jeg godt.
Intervjuer: Var a sjuk?
Anna: Ja, hun var dårlig- det var far også forresten. Han sto oppå en sånn stol, og så
skulle'n ha noe i spisskammerset- og så datt'n ned. Og han broren min, kjørte han på
sjukehuset - og dagen etter fikk vi høre at han var borte.
Tapsreaksjonene etter familiemedlemmer som er gått bort kan være så sterke at personen
"har glemt dem" eller forsøker å fortrenge dem.
Intervjuer: Er det ting som har skjedd i livet ditt som du helst vil glømme?
Olga: Jeg glemmer faren og mora mi - de eneste jeg glemte. Jeg orka ikke, var på Hybel
huse, så sa dom "ja, nå er broren din borte", sa dom. Hæ? sa jeg- da begynte jeg å grine.
Intervjuer: Det var kjett!
Olga: Ja, det gikk fort - men det kan ikke jeg noe for.
Intervjuer: Nei, det kan ikke du noe for. ...... Så det vil du helst glømme?
Olga: Ja.
Ofte tidfestes døds- og begravelsesdagen helt nøyaktig.

90

Å ikke ha fått vite straks at mor eller far er død, kan fremdeles vekke sterke følelser
av sinne og bitterhet. Det oppleves som en voldsom forbigåelse av det faktum at man
fremdeles er barn av noen, hører til i en familie og er en av de aller nærmeste pårørende.
En er behandlet som en person som ikke er verdig til å få vite. En er fratatt retten til å
være nærmeste pårørende, sønn eller datter, som "andre folk" har58.
Far døde tidlig. Alle ferier og høytider har Per tilbrakt hos mor. Per forteller opprørt:
Intervjuer: Jeg var jo med deg da moren din ble gravlagt.
Per: Ja, du var det.
Intervjuer: Det var i........?
Per: Det var i 96 det. Det er fem år siden, det.
Intervjuer: Så lenge sia, du! Da tok vi toget inn til Drammen, husker jeg.
Per: Det var den 19. juni det!
Intervjuer: Åssen følte du det når a mor ble borte, Per?
Per: Jo, jeg syns det var.....når jeg fikk hørt det, vet du...Dom ringte til meg den 13. juni vel.
12. juni var det vel at dom ringte til meg, vet du. Og så sa dom det at jeg skulle ringe hjem
til mora mi. Og så fikk jeg ikke svar da, vet du. Så ringte jeg hjem til hermer, og det var da
jeg fikk greie på at mora mi var død. Da fikk jeg ikke sagt et kløyva ord.
Intervjuer: Så du ble bedt om å ringe?
Per: Nei, jeg ringte til dem da, vet du. Og det de ikke gjorde var at jeg ikke fikk telefon om
at mora mi var død. (Roper "død" - slår i bordet- er opprørt). Da ringte han mannen til
kusina mi og sa jeg skulle ringe hjem til henner. Så fikk jeg ikke svar den dagen, så ringte
jeg andre dagen og fikk ikke svar. Så ringte jeg hjem til henner, og da fikk jeg greie på at a
var død. (Han slår i bordet hele tiden -tydelig opprørt).
Intervjuer: Så du fikk ikke greie på det med en gang, du?
Per: Nei, og da visste ikke Oda at hun var død heller- og ikke jeg heller. (Slår i bordet!).
Intervjuer: Døde hun hjemme?
Per: Ja- og da sa doktorn at a var død i to døgn. Da ble det stilt på meg.
Intervjuer: Ja, det var stusslig. Og det at du måtte ringe til slektninga dine for å få veta det?
Per: Ja, da måtte jeg ringe dem, vet du. Da jeg ikke fikk svar- og det var da jeg fikk greie
på at hu var død da, vet du. For det visste ikke jeg, heller.
Intervjuer: Dom hadde sikkert tenkt å ringe deg, tror du ikke?
Per: Jammen, dom gjorde ikke det- og det var når jeg ringte at jeg fikk greie på det.
Dom ringte å sa at jeg skulle ringe hjem til mora mi - så da visste dom det før meg da,
vet du.
Intervjuer: Du hadde jo veldig nær kontakt med mora di, du!

58 Oswin (1991) har gjort en undersøkelse av utviklingshemmede som har mistet pårørende. Noen av
Oswins informanter ble ikke fortalt at foreldrene var døde før år etter at de var gått bort. De fikk ikke
vite at familiemedlemmer var døde av frykt for at "de ikke var i stand til å ta imot slike nyheter". Man
kunne risikere åpenlyse uttrykk for sorg. Gråt og fortvilelse ble tolket som vanskelig eller utfordrende
adferd, i pakt med diagnosen "psykisk utviklingshemmede".
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Å tenke tilbake på tapet av foreldrene kan være vondt: "Tenker mer på mor og far og
slikt, å. Mye vondt at meg å tenke på mor og far, å," sier en.
En mener at påkjenningene for moren ved å besøke sønnen som var flyttet til Toftes
Gave, ble for store. De hadde en forening for mødrene til barn der, som het "mødreklub
ben".
Intervjuer: Du gikk på skolen i Oslo -- kom du rett hit da etter den?
Hans: Ja, måtte det - for jeg miste mora mi, for hu fikk hjerteslag med en gang hu,
skjønne du.
Intervjuer: Så hun døde tidlig hun da?
Hans: Jada. Hun tålte ikke mødreklubben - hu var med bussen,så fikk a slag i hjertet med
en gang.
Intervjuer: Så hun var med på besøk her da?
Hans: Jada, men hu tålte ikke påkjenningen ..... Så sendte vi krans til henne da, vet du.
Intervjuer: Var du i begravelsen?
Hans: Nei - dom ligg på Nordre Gravlund begge to,ja. Der er dom gravlagt begge to - både
mora og faren min, ja.
Fortellingene om foreldrenes død kommer ganske ofte til spørsmålet: "Er det noe du
har opplevd som du helst vil glemme?" Sara sier: "Jeg vil helst glemme det at ... synes
det var kjett at a mor ble borte. Det vil jeg helst glemme." Tap av familiemedlemmer og
savnet etter dem er det som oftest fortelles med sterke følelser. Også andre enn foreldrene
- gjerne besteforeldre - kan ha spilt en stor rolle.
Jan: Det var bestefaren min det, som kjørte meg til Åkershagan.
Intervjuer: Han kjørte deg til Åkershagan?
Jan: Da var jeg liten,jeg,vet du.(...).
Intervjuer: Akkurat. Det skjønner jeg. Han bestefaren din har betydd mye for deg?
Jan: Ja da.( ...). Jeg har vært hos dem mye,jeg. Spist middag(...). Ja,hos bestemor og
bestefar, ja.
Intervjuer: Ja. Der var du mye før?
Jan: Ja.( ... ). Enda om de er borte, så savner jeg dem allikevel,jeg.
Intervjuer: Ja,det forstår jeg.(...).
Jan: Det gjør jeg.
Besteforeldre og foreldre, slekten oppover i slektstrekken, har en spesiell betydning. De
er en del av barndommen og livet før institusjonslivet - da livet var mer "vanlig".

Etter hjemmet: På gårder, spesialskoler, behandlingssteder
og institusjoner
Institusjonsregimet fra sentralinstitusjonens tid utgjorde et sammenhengende system hvor
arkitektur, menneskesyn, behandlingsideologi og holdninger til beboerne sluttet opp om
hverandre. De store salene avindividualiserte beboerne. Uten et hjem og noe som var
"sitt eget" fremsto de som representanter for en kollektiv gruppe; institusjonsbeboerne. I
store saler og avdelinger ble kontroll over uro og forstyrrelser vesentlig. Å holde disiplin
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ble viktig. Det fremsto som nødvendig å holde aggresjon og konflikter nede i de tette og
store gruppene på avdelingene. Det som i dag regnes for tvang og overgrep og er forbudt
ved lov, ble anvendt som disiplinære tiltak.
For å belyse holdninger til og behandling av beboerne ble det gjort en gjennomgang
av en del rapportbøker fra 1965 til 1987 (Sjørengen et al. 2005). Den viser at:
"I den tidligste del av denne perioden var det felles rapportbøker for alle beboerne
på avdelingene. Det var først i september 1966 at det kom pålegg fra overlegen
om at det skulle skrives noe om hver beboer en gang i kvartalet, som et vedlegg til
journalen. Kroppslige og fysiske aspekter ved institusjonsbeboernes liv var vekt
lagt i stor grad, mens det var lite oppmerksomhet om psykiske og sosiale forhold.
Konkret dreide dette seg for eksempel om rapportering av observasjoner om sår,
mage/tarm problemer. Rapporter om "problemadferd" var gjennomgående, uten
særlige refleksjoner om bakenforliggende årsaker. Rapportene peker mot at ro,
orden og disiplin var viktig på alle avdelinger. Behandlingen var i tråd med da
tidens omsorgsform og oppfatning av personer med utviklingshemning, autonomi og
selvbestemmelse for disse menneskene var fremmed tanke på denne tiden.
Metoder og behandling for å skape ro og orden dreide seg om ukritisk bruk av
nevroleptika, trusler og straff. (... ). På denne tiden var det helt vanlig at beboerne ble
nektet et måltid hvis de hadde vist en adferd som ikke var i henhold til reglementet.
Bruk av reimer og isolat var tilfelle fram til 1973 59 . Det var som regel personen
som var beskrevet i rapportene, ikke beskrivelse av adferden og bakenforliggende
årsaker. Adjektiver som hyppig ble brukt om beboerne var: slem, sur, grinete, van
skelig, grisete, kranglete, bråkete, håpløs, umulig, trassig, ulydig, trollete og rebelsk.
Mot slutten av 1970-tallet fremgår det at personalet så smått begynner å fokusere mer
på trivsel, og aktivisering er ofte nevnt, også med tanke på å forebygge utfordrende adferd.
Videre er det tydelig at negative beskrivelser av beboerne begynner å avta".
Tiden i institusjon, på sykehus eller i privatforpleining er stort sett et taust og fortiet
område i intervjuene. Det er et tema de nødig vil snakke om.
Ingjerd Olstad sier:
Det var ikke mye de ville prate om den tiden da de bodde her fra gammelt av. Det med
kvinneavdeling, mannsavdeling. Noen syntes "Toftes Gave" tydelig var en belastning. Når
jeg sa Toftes Gave, sa de Sund konsekvent. Hvis en kunne gått videre på de tingene . . . Er

59 Når det gjaldt bruk av tvangsmidler kom det i 1967 et skriv fra Sosialdepartementet, som stilte krav
om nøyaktig protokollføring over anvendelse av tvangsmidler. Hva som skulle fremgå var; årsak til
at tvangsmidler ble benyttet, middelets art, hvilken lege som hadde forordnet tvangsmiddelet, hvem
som iverksatte tiltaket, beboerens tilstand, varighet og tidspunkt for opphør ved bruk av isolasjon og
mekaniske midler.
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det så at de synes det er flaut å ha vært på Toftes Gave? Ordet 'Toftes Gave'og manns
og kvinneavdeling ble ikke fokusert på. Det var bare de siste årene, og det var unisont
fra flere av dem, hvor glade de ble når de fikk egen leilighet. Det var: "Endelig I".
Det er slikt man reflekterer over i ettertid, etter å ha hørt intervjuene, om man kunne
ha gjort mer ut av delenfra gamle dager. Gått videre ogfått høre litt mer.
Flere av beboerne svarer direkte at de "vil glemme det" når de får spørsmål om institu
sjonstiden. Noen gir litt informasjon.
Intervjuer:(...).. For da du da kom til Holo, hadde du vært noe sted før det?
Berit: Ja, på Ring ei stund. Kommer ikke på når det var, men.
Intervjuer: Nei, for det var det jeg så her i noen papirer.At du hadde bodd på Ring. Kan
ikke du fortelle litt hvordan det var der da?
Berit: Der var det håpløst å væra.
Intervjuer: Jammen, var det både gutter og jenter der eller?
Berit: Ja.
Intervjuer: Var det gamle folk, eller. .. ?
Berit: Gamle folk, ja. Så var det en steingard der. Det var ikke slik som det er nå. A nei!
Det er stor forskjell, det.
Intervjuer: Men du var ikke store jenta du, da?
Berit: Nei.
Intervjuer: Var det mange små jenter og, eller.. ?
Berit: Nei, det var bare voksne folk når jeg kom dit.
Intervjuer: Var det bare voksne folk ....det hadde ikke noe med tuberkulosen å gjøre det?
Berit: Nei. Men så var det på Holo, der var det jenter bare til å begynne, og så var det gut
ter. Ble blanding da.
Intervjuer: Da ble det blanding, ja. Har du likt deg hele tiden på Holo eller syntes du det ble
bedre på slutten?
Berit: Jeg syntes det ble bedre på slutten, da han kom.

En forteller at han var på "fire gårder- og så kom jeg hit. Og så på Gran, og så til Åsli og
så Fjell, så Liagrend, og så hit." Det er et liv med mange tvungne flyttinger, utenfor egen
kontroll. Tiden huskes ikke med glede, selv om det etter hvert "ble noe bedre", forteller
en. Den nye bestyreren på institusjonen gjorde livet der lettere og huskes med glede.
Noen nevner avdelingen de var på. Det er lite vonde episoder eller overgrep de forteller
om, selv ikke på direkte spørsmål som: "Er det ting (der) du opplevde som du syntes var
vondt?" En kvinne svarer: "Nei da." Men hun nevner at det "var mange der".
Selv på en rekke direkte spørsmål om institusjonen og avdelingen de bodde på, er
det nesten ingen svar å få.
Tiden etter barndommen hjemme, med alle flyttingene fra spesialskoler og gårder
som tok dem i forpleining, til flytting mellom ulike avdelinger på institusjonene, er
deler av livet de fleste ikke ønsker å snakke om eller tenke tilbake på. Sammenholdt med
andre vonde hendelser i livet, som de åpent forteller om- som tap av foreldrene og gode
venner, og savnet av dem de gjerne ville vært mer sammen med - er forpleinings- og
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institusjonstiden et påfallende taust område. Det er gjort til en "ikke-tid" i deres liv. Slik
er livshistoriene deres spesielle, og avviker fra andre eldre menneskers livshistorier, som
vanligvis ikke har slike store livsperioder som er tause felt. Disse beboerne har store hull
(Øberg 1993, Danielsen 1993) i sin livshistorie som andre mennesker vanligvis ikke har
(Thorsen 1998).
Av og til kan det være best å la livsepoker en ikke tenker tilbake på med glede, få
ligge bortgjemt og bortglemt. Det er mye godt forsvar i å fortrenge. En behøver ikke
dvele ved det som var trist og leit, særlig ikke når livet senere er blitt langt bedre, slik
de fleste forteller om.
Selv om institusjonstiden er lite omtalt, nevner flere at uiflyttingen fra institusjonen i
forbindelse med HVPU-reformen, betydde at beboere de var nært knyttet til, ble flyttet
til hver sin kant av landet. Ellen forteller:
Intervjuer: Men....jeg må spørre litt til om dette med savn. Er det noe som ...noen ting som
har skjedd i livet ditt som du helst vil glemme?
Ellen: Å, ja. Jeg vil helst glemme det at ... Synes det var kjett at a mor ble borte. Det vil
jeg helst glemme.
Intervjuer: De må en prøve å glemme, ja. Men når du var lita, er det noe du tenker tilbake
på eller når du bodde på institusjon ...er det noe slik du ville glemme?
Ellen: Ja det, vil glemme det nå når jeg har det så bra.
Intervjuer: Ja, når du har det så bra nå, ja. Var det noen spesielle opplevelser som gjorde at
du ville glemme det eller?
Ellen: Jaha.
Intervjuer: Er det noe du vil fortelle om, eller...?
Ellen: Jeg synes det er kjett at dom ...at en skulle bli atskilt, men .... Flytte på hver sin kant,
vet du.
Intervjuer: Ja,du synes det, ja?
Ellen: Men så fikk en det da bra til slutt, da!

Ikke alle synes at institusjonstiden var en vond tid. Jens var der bare ett år, han syntes
det var OK, sier han. Han er nesten den eneste som forteller noe om hva han gjorde der:
"Da var jeg med vaktmestrene(...). Det likte jeg godt."

Andre har bestemt over livet
Alle store og viktige beslutninger om livet deres er det andre som har tatt. Ofte har det
inntrådt uten at personen har forstått hvorfor det måtte skje. Mye som angår dem sterkt har
vært tildekket, uforståelig eller ubegrunnet; hvorfor foreldrene ikke lenger kunne ha dem
hjemme, hvorfor de måtte flytte fra et sted til et annet. Fremdeles er det uklart for mange
hvorfor de havnet dit de kom. Hendelsene har ingen tydelig mening eller forklaring.
Intervjuer: Hvorfor kom du hit, a?
Jens: Vet ikke, jeg.
Intervjuer: Du måtte bare reise?
Jens: Ja, skjønte ingen ting,jeg.
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Om og om igjen går det igjen i fortellingene at andre har bestemt flyttinger og bosted.
Noen kan navngi hvem som tok beslutningene. Intervjuer spør: Hvem var det som be
stemte at du skulle hit? Anna svarer: "Nei, det var a Ragna det."
Noen ganger er svaret overraskende. Personen husker bedre enn den som har tatt
beslutningen.
Intervjuer: Føler du dette som hemmattet ditt?
Olga: Ja, det er hemmattet mitt. Syns det er så koselig, så
Intervjuer: Hvem var det som bestemte at du skulle flytte hit, a?
Olga: Du, det var du! (Svaret kom før jeg var ferdig med spørsmålet).
Intervjuer: Var det meg?!
Det samme svaret gir Per:
Intervjuer: Hvem var det som bestemte at du skulle flytte hit, da?
Per: Var det ikke du, a?
Intervjuer: (Ler) Var det meg?
Per: Ja!!!
Men på spørsmål som dveler ved når flyttinger skjedde, hvorfor det skjedde eller hvem
som bestemte, kan det bli mange "vet ikke". Personen husker ikke, har aldri visst eller
vil ikke inn på temaet. Spørsmål og svar faller ofte ut som her:
Intervjuer: Hvem var det som bestemte at du skulle flytte hit?
Olga: Nei, det vet jeg ikke.
Intervjuer: Var det du selv eller var det andre som bestemte det?
Olga: (er taus).
Eller videre i samtalen:
Intervjuer: Husker du hvorfor du flyttet hit?
Olga: Ja, for å flytte fra det andre stedet.
Intervjuer: Som het?
Olga: Husker ikke. Hva het det igjen da? Husker ikke, jeg.
Det går igjen som en ledetråd i fortellingene at andre har bestemt over livet deres, og at
de ikke vet hvorfor de ble flyttet.
Intervjuer: Vet du hvorfor du kom til Tofte når du bodde uti Lier?
Per: Vet ikke jeg - dom ville vel at jeg skulle komme hit da, vel.
Intervjuer: Dom uti Lier?
Per: Ja, det var dom som gjorde at jeg kom hit, da.
Intervjuer: Du ville egentlig ikke sjøl, eller ... ?
Per: Vet ikke jeg - hvorfor.
Intervjuer: Så det var dom som sa du skulle hit?
Per: Ja.
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En kvinne husker at hun måtte flytte på grunn av "reformen" (HVPU-reformen). Hun
forteller når hun blir spurt:
Intervjuer: Hvem var det som bestemte at du skulle flytte hit? Husker du hvorfor det ble
bestemt, eller ... ?
Ellen: Det ble nedlagt på Holo.
Intervjuer: Det ble nedlagt, ja. Men hvem var det som bestemte det, da? Var det du selv,
eller...?
Ellen: Nei, det var reformen.
Intervjuer: Det var reformen som bestemte det, ja.
Ellen: PU-reformen, var det ikke det da?
Intervjuer: Jo, HVPU, ja. Det stemmer det, Ellen.

Hun bor nå i egen leilighet sammen med noen av dem hun tidligere bodde i institusjon
sammen med. Andre ble spredd til andre kanter av landet.
Noen husker spesielt de siste flytteavgjørelsene mer konkret. De var trolig bedre
forberedt, med mer informasjon. De ligger også nærmere i tid. Karsten forteller: "Det
var Ringsaker kommune (som bestemte at jeg skulle flytte hit). De hjalp meg å flytte
hit. Jeg bodde på Øst før jeg flyttet hit. Kommunen kom til Øst. Da hadde vi møte og
slikt om flytting og slikt da." Uansett har det vært flyttinger som andre har bestemt, både
hvorfor, når og hvor.

Livet som forflytninger
La oss se litt nærmere på hvordan flyttingene deres har gått. Vi gir noen beskrivelser
av flytterutene slik vi har fått oppgitt dem. Igjen er navn og steder og tider endret, men
hovedtrekkene er beholdt60.
Eldrid bodde hjemme til hun var 21 år. Da kom hun på institusjon i Gudbrandsdalen,
fra 1961-1980, fra hun var 21 år til hun var 40 år. Så kom hun til Åkershagan fra 1980
til 1991. I perioder hadde hun flere opphold på psykiatriske sykehus. Så fikk hun egen
leilighet på Nes i 1991 og flyttet inn i boligen der hun bor nå i 1997.
Malene bodde hjemme med sykelige foreldre til hun var 10 år. Så flyttet hun til en onkel
og tante. Fra 1962 har hun bodd på 3-4 HVPU-institusjoner. I 1988 fikk hun vernet bolig
i Ringsaker. Fra 1991 flyttet hun til egen bolig samlokalisert med tre andre.
Asta flyttet hjemmefra 21 år gammel. Da ble hun innlagt på et spesialhjem, og var der i
fire år. Så var hun i privat pleie i 17 år. Deretter kom hun til et statlig sykehus inntil 1975.
Så kom hun til Toftes Gave, 49 år gammel.
60 Navnene er andre enn de som er brukt i teksten, og her er også noen historier som ikke gjelder de
18 vi har intervjuet.
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Asgeir kom til fosterforeldre like etter at han ble født. Så kom han som ungdom til en
pleiefamilie. Videre kom han til en gård i privat pleie da han var 36 år gammel. Senere
kom han 48 år gammel til et pleiehjem. I 1984 - 50 år gammel - flyttet han sammen
med en annen beboer til en bolig på Sund. Siden 1992 har han bodd alene der, og trives
med det.
Bjørgulfble innlagt på Statens senter da han var ni år. Fra han var 18 år til han var 38 år
var han i privat pleie på gård. Så kom han til pleiehjem hvor han var til han kom til Toftes
Gave i 1976. Her har han bodd på flere avdelinger, inntil han flyttet inn i egen leilighet i
1991, etter eget valg og ønske.
Historiene over forteller ikke om de var på flere gårder i privat pleie, heller ikke om flyt
tingen mellom avdelinger på institusjonene.
Vi har sett på de "store flyttingene" som kommunens ansatte oppgir, fra hjem til be
handlingssted til spesialskoler til institusjoner. Gjennomsnittlig har de 18 beboerne opplevd
3,9 flyttinger (med en spredning fra en til sju). Dette tallet er en sterk undervurdering,
her er nok flyttinger som ikke er kommet med, i tillegg kommer flyttingene innen selve
institusjonsområdet eller like utenfor, til nye og bedre boliger. Mennene har bak seg flere
flyttinger enn kvinnene, for dem er i gjennomsnitt oppgitt 4,9 flyttinger, mens kvinnene
hadde 3,1 flyttinger. De kom oftere hjemmefra, eller bodde hos slektninger. Mennene har
nok oftere hatt "utagerende" eller vanskelig adferd, i tillegg var Toftes Gave opprinnelig
et guttehjem for dem som ikke lett tilpasset seg eller man fant tilbud til andre steder.
Historiene og tallene over er ytre skjeletter av det som trolig må ha vært opprivende
løsrivninger fra sted til sted, uten å kunne være trygge på at her hadde de et hjem hvor
de kunne slå rot. Livet ble en usikker reise utenfor egen kontroll.

Om fortiden. En sammenfatning
Beboerne kan fortelle om hendelser langt tilbake, like fra barndommen hjemme hos
mor og far. Foreldrene fremstår som meget sentrale og viktige personer, selv om de var
langt borte og sjelden kom på besøk. Å bli flyttet ut av hjemmet er en opprivende og
brutal hendelse for et barn. De forteller om savn av foreldrene og stor sorg da de gikk
bort. Deres bortgang inngår fremdeles som det de hyppigst nevner av triste ting de har
opplevd i livet.
De aller fleste har levd et liv på flyttefot, mange har opplevd tallrike flyttinger, uten at
de visste når og hvorfor. Det var starten på et livsløp fullstendig overlatt til andres kontroll.
Mange kan fortelle i stor detalj om hvor de har flyttet, men fortellingene om flyttingene
og stedene de har bodd er vanligvis ribbet for episoder og situasjoner, og fortalt uten
følelser. Institusjonstiden er overveiende et taust felt, et sort hull i livløpet. Livshistori
ene sett som fortellinger om personlighetsutvikling og erfaringsverden har større glemte,
fortrengte og ikke anerkjente faser enn andres livshistorier.
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Kapittel 8

Det sosiale livet

Kapittel åtte handler om det sosiale livet til beboerne i dag, slik de opplever det; forholdet
til den nærmeste familien, andre slektninger, naboene, de ansatte og andre. Vi forteller også
om dem som opplever ensomhet, tidvis eller mer gjennomgripende. Men først redegjør
vi for de sosiale vilkår mennesker med utviklingshemning lever under, sammenlignet
med andre mennesker.

Sosiale forutsetninger og livsvilkår
De sosiale nettverkene til mennesker med utviklingshemning avviker på vesentlige måter
fra andre mennesker, også når beboerne bor i vanlige boliger i vanlige bomiljøer. Ut
viklingshemmede har nesten aldri kjæreste eller samboere (T øssebro og Lundeby 2002,
Sjørengen et al. 2005, Bugge og Thorsen 2004). De har ikke egne barn eller barnebarn.
De mangler den forankring i familiens slektskjede- med fortsettelsen blant nye slektsledd
- som de fleste andre mennesker har.
Familieforskere har påpekt hvordan våre slektsledd i økende grad er blitt vertikalisert
- det er flere generasjoner som lever samtidig (Hagestad 2002, 2000, Noack og Texmon
1991). Flere og flere opplever fire- og femgenerasjonsfamilier, med oldeforeldre og tipp
oldeforeldre. Selv om familiene i løpet av de siste 100 årene er blitt redusert horisontalt
- søskenflokkene er blitt mindre og fødslene kommer innenfor en mer sammenklemt
periode - er de blitt større vertikalt. Mennesker med utviklingshemning får ikke oppleve
kontakten med nye familiegenerasjoner- med barn, barnebarn og oldebarn - som gir livet
nytt og rikt innhold når en blir eldre. Kontakten med yngre familiemedlemmer "kom
penserer" på et vis for de tap av tilhørighet som skjer når eldre og jevngamle personer
blir borte - når besteforeldre, foreldre og etter hvert slektninger i eget generasjonsledd
faller bort.
Utviklingshemmedes familienettverk er i utgangspunktet snevrere enn andres,
de mangler som regel slekt eller samboere i husholdet, og er mer sårbare ved tap av
familiemedlemmer, de har ikke den sosiale tilhørighet som slektsledd "nedover'' gir. Denne
erkjennelse må være utgangspunktet for tilrettelegging av livssituasjonen til mennesker
med utviklingshemning.
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Foreldre blir helt sentrale i deres familienettverk, selv om de ble mer fjerne da barna
flyttet hjemmefra til en annen kommune. Foreldrene var de nærmeste slektninger de
hadde. Studier peker mot at søskenkontakten er avhengig av foreldrenes formidling og
modelloppdragelse (Daatland og Herlofson 2004). Der foreldrene hadde god kontakt med
sine utviklingshemmede barn, er det økt tendens til at også søsken har det - og fortsetter
når foreldre er borte (Bugge og Thorsen 2004, Tøssebro og Lundeby 2002).
Familiekontakt er "tilskrevet" - det er noe vi får med å være født inn i en familie
- større eller mindre. Familier fungerer som "generasjonsbroer" (Hagestad 2003). Det er
den viktigste og mest varige institusjonen for kontakt mellom generasjonene.
Venner er "oppnådde", avhengig av egen innsats og ytre forhold. Mennesker med ut
viklingshemning stiller med handicap også når det gjelder å få venner. Venner er vanligvis
like oss i viktige henseender (Matthews 1986). Venner er dem vi utfolder oss sammen
med slik vi liker, de bekrefter oss slik vi ønsker å bli bekreftet. Mye sosialt samvær- og
vennskap - er basert på samtale. Vennskap forutsetter vanligvis kommunikasjon og
verbale evner på tilnærmet samme plan. Venner deler oftest kultur, smak, holdninger og
referanser (Bourdieu 1984). De er oftest jevnaldrende.
Mennesker med utviklingshemning, uten samme verbale og kognitive ferdigheter
som andre, vil ikke ha så lett for å få venner i befolkningen, selv om de bor i den van
lige boligmassen. Deres sjanser til å møte andre i "vanlige" omgivelser er mindre enn
andres, og forutsetningene for å knytte varige vennskapsbånd er vanligvis dårligere enn
det mange andre har. Vennskap kommer ikke lett "av seg selv" til dem. Deres vennskap
krever mer tilrettelegging og støtte. Det blir i en viss forstand en paradoksal posisjon:
Spontane vennskap mellom to forutsetter planlagt støtte av ansatte "utenforstående".
Men vennskap kan ikke pålegges eller beordres.
De nærmeste og mest tilgjengelige potensielle vennene vil ofte være andre mennesker
med utviklingshemning. De bor nær hverandre, deler det samme personalet og møter
hverandre i organiserte og tilrettelagte aktiviteter. De deler dagsrytme, livsvilkår og har
mange felles erfaringer. Samtidig vil partenes kognitive forutsetninger og mer begrensede
verbalitet kunne gjøre det vanskeligere å forstå hverandre. Det er ikke så lett åforklare
hva en mener og føler.
Som Tøssebro og Lundeby (2002) formulerer det: "Samtidig må en ikke glemme at en
del utviklingshemmede mangler vesentlige forutsetninger for å inngå i valgte/oppnådde
relasjoner."
Hvordan ser det sosiale nettverket ut til mennesker med utviklingshemning� slik
levekårsundersøkelser viser dem? Tøssebro og Lundeby (2002, s. 140) oppsummerer:
"Selv om det er noe mindre kontakt med foreldre og søsken enn i befolkningen for
øvrig, finner en ikke store avvik. Spesielt skiller kontakten med foreldre seg lite ut.
Om en derimot fokuserer på personlige venner, livsledsager, egne barn eller sosiale
relasjoner til naboer, er forskjellene av en helt annen dimensjon. Svært få har sam
boere, knapt noen har egne barn, rundt halvparten sies å ikke ha venner og få har
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en relasjon til noen nabo som går ut over å hilse når en passerer hverandre på gata.
Samtidig har også mange utviklingshemmede element i sine nettverk som er mer
uvanlige - medboere og personale."
Dette er konklusjoner der et utvalg av personer med utviklingshemning er sammenlignet
med tilsvarende data fra befolkningen mellom 20-67 år. (Utviklingshemmede som bor
sammen med foreldre er holdt utenfor i undersøkelsen).
Vår studie omhandler aldrende mennesker med utviklingshemning, med en gjen
nomsnittsalder på ca. 60 år. De fl.este er uten foreldre, og også søsknene begynner å bli
gamle. Noen er falt bort.
Studien av vertskommunebeboere (965 personer fra 24-95 år i 30 vertskommuner),
viser at bare 42 prosent har foreldre i live og 82 prosent har søsken (Bugge og Thorsen
2004 ). Av alle personene i undersøkelsen, er det 16 prosent som treffer sine foreldre minst
månedlig, og 15 prosent har tilsvarende hyppig kontakt med sine søsken.
I Nes viser data at av 53 vertskommunebeboere er det 21 prosent som har en mor og
ni prosent har en far i live, mens 63 prosent har søsken. Her er det bare 13 prosent som
sies å ha en nær venn, slik nærpersoner angir det (Sjørengen et al. 2005).
Her vil vi vise hvordan beboerne opplever sitt sosiale liv.

Familiekontakt
Foreldrekontakt
To intervjupersoner har foreldre i live, som er i høy alder. Deres hjem kan - som vist i
ett tilfelle - fremdeles oppfattes som personens egentlige "hematt", eller som et viktig
sted for besøkskontakt.
Men flere av dem som har foreldre i live, har fått oppleve at disse er blitt syke og
skrøpelige og ikke lenger klarer seg hjemme. De er kommet på sykehjem. Nå er det den
funksjonshemmede som er den mest mobile og ressurssterke i forholdet, og besøker sin
mor eller far og viser omtanke for hvordan det står til.
Gunnar har bodd hos sin far i samme hus - "inne hos han far" - før han for åtte år
siden flyttet inn i egen leilighet på samme tomta. Far bestemte at det skulle bygges leilig
het for ham, så han har bodd på samme tunet hele livet. Nå er far kommet på sykehjem.
Før hadde de hyppigere kontakt, i et mer gjensidig besøksmønster:
Intervjuer: Så da har du ...før da så var du mye inne hos han?
Gunnar: Ja. Og han var borte hos meg, å.
Intervjuer: Og han var her mye, og?
Gunnar: Ja.
Intervjuer: Ja. Og nå etterpå da så ... da ...da har du litt mindre? ... Da er det ikke..da? ... Men
kommer det andre til deg, da?
Gunnar: Ja.

Vi ser at intervjuer ikke synes det er så lett å stille disse spørsmålene.
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Det hender at Gunnar og støttekontakten "besøker han far da, på sjukehjemmet". Han
far bodde hjemme til han "var godt gammel". Gunnar har god rede på alderen - far er
90 år, blir 91, den 20.mai. "Jeg var hos han far da han bodde der, bodde nede i der. Og
da lagde han til mat." Gunnar får nå mat fra sykehjemmet- "Det er god mat der. Variert
kost er det." Han savner ikke å lage middag selv- det har han aldri gjort. Far gjorde det.
"Også han far får mat i fra sykehjemmet han, og. Så vi får samme maten." Selv nå er de
felles om maten! Han vet godt det.
Ingen andre i utvalget har hatt så nær foreldrekontakt gjennom hele livet som ham. Som
vist opplevde mange at foreldre døde tidlig i livet eller at de fikk lite kontakt med dem da
de selv flyttet hjemmefra. Men likevel berører det dem sterkt, når den siste av foreldrene
dør. Det er som nevnt ofte det tapet som er fortalt med de sterkeste følelsene.

Å høre til i en slekt
Det er av stor betydning å få tegn på at en hører til i familien, at en blir regnet med og
får delta i familiesammenkomster. Det er et viktig tema i samtalene.
Albert gleder seg til 29. juni, da skal han på slektsstevne. "Det kommer mange dit.
Skal være koldtbord."
Jan har mye slektskontakt, med søsken, tanter og onkler og søskenbarn. Han er på
ferie hos moren. Han reiser selv og besøker slektningene, og forteller om alle besøkene
sine med tog eller buss. Han er spesiell i utvalget med det store familienettverket som
han så aktivt oppsøker. Han får besøk selv også, men ser ut til å sette særlig stor pris på
reisene sine for å besøke dem.
Intervjuer:( ...). Og så står det noe her om forskjellige ting du driver på med da. Du treffer
slekta di en del du, Jan?
Jan: Det gjør jeg.
Intervjuer: Ja. Jeg vet at du har mange slektninger.
Jan: Det har jeg.
Intervjuer: Besøker tanta di fast?
Jan: Ja, sånn ... Nå har jeg to onkler. Så har jeg en på Gjøvik og en på Hamar.( ...).
Intervjuer: Akkurat. Og dem ser du av og til?
Jan: Ja. Nå i år nå så skal jeg ta toget til Hamar. At han Endre, ja.
Intervjuer: Akkurat, har du gjort det før?( ...).
Jan: Jaa. Kjører tog alene jeg oppover der.( ...).
Intervjuer: Det er flott. Og så har du ei tante som bor nærmere ( ...)?
Jan: Reidun. På Skogen.
Intervjuer: Og henne besøker du?( ...).
Jan: Det gjør jeg!
Intervjuer: Ja. Og søsknene dine besøker du, og?
Jan: Ja da.( ... ).
Intervjuer: På Hamar, hvordan ... broren din?
Jan: Der var jeg i jula.( ...).
Intervjuer: Akkurat! Så du farter rundt omkring?
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Jan: Ja. Nå skal de til Sverige, nå så det. Skal til Sverige i påsken dem.( ... ).
Intervjuer: Du snakker med dem litt på telefon?
Jan: Ja. Det gjør dom.( ...).
Intervjuer: Ja. Er de av og til på besøk her( ...) hos deg?
Jan: Gjør det somme tider dom, å.( ...). 8. mai da besøkte jeg han Bjørn på Lillehammer
(Ler)( ...).
Intervjuer: Besøkte han Bjørn på Lillehammer 8. mai!
Jan: Ja. Da reiste jeg med bussen til Lillehammer, og så kom de å hente meg der.( ...).
Intervjuer: Ja. Bjørn, det var en du kjente godt?
Jan: Ja, han bor like ved sønn hennes Elsa.
Intervjuer: Det er søskenbarnet ditt det?
Jan: Jaa.

Utflytting fra hjemkommunen skapte ikke bare avstand til foreldrene, også søsken ble
ofte langt borte. Det ble vanskeligere å besøke og få besøk. Store søskenflokker gir større
mulighet for kontakt. Det kan bli mange å holde rede på.
Anna: Det var åtte unger av oss. Jeg er den yngste jenta. Den eldste gutten er 79 nå den
niende mars. ( ...).
Intervjuer: Så du har mye slektninger her omkring da?
Anna: Ja. Det er igjen to gutter og to jenter.
Intervjuer: Og alle sammen, de bor litt rundt omkring da?
Anna: I Oslo og på Kongsberg og i Drammen.
Intervjuer:( ...). Og der har du vært på besøk?
Anna: Ja. Jeg skal dit i sommer. Jeg skal ringe at a Else å høre.
Intervjuer: Har du noen på Hamar også?
Anna: Ja, det er Synnøve.
Intervjuer: Hender det at søsknene dine er her på besøk da?
Anna: Det er lenge sida de har vært her nå. De driver så langt unna, i Drammen og Oslo og
Kongsberg. Det er for langt unna. Det er ni mil dit.
Intervjuer: Mange mil dit. Så det er best at du reiser til dem da?
Anna: Ja. Så jeg er ikke her i høst, da er jeg i Drammen. Det er 24 unger jeg er tante til!
Intervjuer: Det er mange. Og alle holder du styr på?
Anna: Ja.
Intervjuer: Navn og alt?
Anna: Ja.
Intervjuer: Det er mange unger.
Anna: Fire og tjue i alt.
Intervjuer: Og den minste er bare ....
Anna: Fem og tredve år.
Intervjuer: (hjelper): Den yngste du er tanta til, er han 35 år? Ja, for småtassa i familien er
vel unger av de unga igjen.
Anna: Jeg er tante til fem gutter.
Intervjuer: Fem gutter?
Anna:(Vanskelig å forstå) A Ruth har seks. Audun har fire og Inga har tre. Og så Pål har to
jenter og en gutt. Det blir tre, og så har a Solveig ei og a Borghild hun har en gutt.( ... ).
Intervjuer: Dette hadde du god greie på, hører jeg!
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Men også slektninger begynner å bli gamle. Noen blir alene og får vanskeligere for å
komme på besøk. Tordis forteller at hun har sjelden besøk av søsken: "Hun har ikke bil
hun, vet du, etter at hun mistet mannen sin. Men jeg ringer."
Det er stas å få besøk. Fødselsdagen og "besøksdagen "61 er spesielle anledninger der
mange får besøk av søsken og familiene deres. Inga får spørsmål om hun er på besøk
eller får besøk. Hun svarer: "Jeg fikk besøk i sommer- først på besøksdagen. Og så hadde
jeg mange på besøk på gebursdagen min. Jeg har hatt gebursdag, å."
Aslaug forteller: "Jeg har en bror. Han er gift og har unger som er voksne. De bruker
å komme på bursdagen min og til jul. Ellers så er det på telefon. Det er ikke noe mer
det."
Å leve i tette bomiljøer der det blir svært synlig at andre får besøk, kan være sårt.
Ensomhet kan føles mer påtrengende i bomiljøer med andre som har et rikt sosialt kon
taktnett. En av intervjupersonene bor på sykehjemmet. Intervjuer har notert: "Intervju
personen har ikke besøk eller kontakt med noen av sine slektninger, men fikk en telefon
og et brev av en kusine som nettopp har oppdaget at hun har en fetter på Sund. Hun har
også vært på besøk, noe som var veldig populært. Intervjupersonen viser tydelig at han
er misunnelig på medpasienter når de får besøk eller brev."
Noen deler interesser med søsken. Karsten forteller at han spiller i musikkorps.
De øver til 17. mai og til 1. mai. "Da skal de ut og spille, marsjere. Lars, bror min, har
begynt på kor, han. Han har begynt på sangkor, han. Jeg pratet med han i påsken. Broren
min prater mye. Han har begynt på sangkor og slikt, jeg . . . Lars kjører bil hit." Karsten
gleder seg til neste besøk av søsknene.
Intervjuer: Mmm. Og så skal vi snakke litt om slekt og venner og slikt, ja.
Karsten: Ja.
Intervjuer: Eh, du har snakket om at du hadde hatt besøk av broren din i påsken.
Karsten: Ja.
Intervjuer: Og de, du ser de brødrene dine litt en gang i blant?
Karsten: Ja. Ottar har vært å besøkt meg mye mer. (...).Erling og Kristine dom kjem på
dagen, bursdagen( ...). Rundt tall.
Intervjuer: Ja, bursdagen din, ja. Du hadde rundt tall, du?
Karsten: Nei. Det blir snart ikke lenge til.( ...).
Intervjuer: Ja, det blir det. Og da skal du be alle slekta di?
Karsten: Jaa!
Noen synes de har god kontakt med slekten. Hjelpevergen og støttekontakten kan hjelpe til
med å holde kontakt med familien, å legge til rette for det og følge beboeren på besøk.

61 Besøksdagen er felles besøksdag for folk som kom langveisfra, i hovedsak pårørende fra Oslo
området.
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Nils: Men de, ( ...) prate med søskenbarn, hele slekta mi bor på Haug.
Intervjuer: Ja, er a Bjørg hjelpevergen din?
Nils: Ja.... prate med hele familien min utpå ...
Intervjuer: Ja, for du har vært veldig opptatt av det?
Nils: Ja, opptatt av ....
Intervjuer: Å ha kontakt med familien din.
Karsten: Kontakt med familien, hele familien.( ...).
Intervjuer: Ja, hun snakket på det hun hjelpevergen din.
Karsten: Ja, møte om det. De reiser ofte for besøkte meg.
Intervjuer: Ja, akkurat. Jammen det er bra at hun har snakket litt om dette.
Karsten: Ja.
Intervjuer: Og så at hun støttekontakten kan være med deg opp på Vang? Besøke onkelen
din der?
Karsten: Ja.

Ofte vil det være vanskelig å opprettholde familiekontakt ut over det familiemedlemmene
tar initiativet til. Omstendighetene må legges til rette, det kan trenges hjelp til transport
eller følge ved ansatte, støttekontakt, verge eller andre. Spesielle dager eller tilstelninger
hvor familien er invitert, er andre måter å gjøre besøket trivelig.

Å savne slektskontakt og ikke være invitert med
Men flere forteller om savn av familiekontakt, med bitterhet over at slektningene ikke kom
mer og besøker dem. Det er et tema de kan komme tilbake til flere ganger i samtalen.
Intervjuer: Treffer du slekt og venner av og til?
Inga: Nei, jeg treffer ingen.
Intervjuer: Får du besøk noen ganger da?
Inga: Besøk? Ja, noen ganger, men ikke ellers.
Intervjuer: Noen ganger?
Inga: Ja, men ikke ellers. Skulle ønske dem kunne komme og besøke meg en gang til, jeg.
Intervjuer: Hvem tenker du på da?
Inga: Dem som er på Lillehammer, men dem kommer ikke, dem kommer ikke i det hele
tatt. Det er dårlig gjort av dem.
Intervjuer: Er du med på pensjonisttreffen da?
Inga: Nei.
Intervjuer: Nede på Sundheimen? På pensjonisttreffen der?
Inga: Ja, men ikke oppå gården der. Oppå der.
Intervjuer: Har du noen søsken?
Inga: Ja, dem på Lillehammer og så dem i Drammen, men har ikke hørt noe fra dem.
Intervjuer: Er de aldri på besøk hos deg?
Inga: Nei, ingen av dem.Rart det, dem kunne sendt et kort da vel. De gidder ikke, de gidder
ikke ingenting, jo. Dårlig gjort.
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Hun har "så mange (søsken) at jeg ikke kan huske dem alle. Jeg har så mange søsken,
så- at det kan være så mange, da! Jeg hadde mange, men dem kommer ikke og besøker
meg,jo!" Hun føler seg ensom "når jeg er alene på rommet". Hun har litt kontakt med en
svigerinne. "Jeg tenker på folka mine(.. . ). Familien min ja, savner dem. Dem kommer
jo ikke, jo. Rart dem ikke kan komme og besøke meg."
Ellen forteller at familien aldri inviterer henne:
Intervjuer: Da fortsetter vi lite grann til vi Ellen, og så prater vi litt om .... Er det ofte du
treffer noe familie eller slekt?
Ellen: Nei, det er ikke ofte.
Intervjuer: Det er ikke det. Er det noen du har kontakt med ta.....?
Ellen: De to søstra mine som bor nærmest. Det er ikke så ofte det, men ...
Intervjuer: Nei. Er det du som er hos dem, eller ...?
Ellen: Er aldri der, jeg. Blir ikke bedt.
Intervjuer: Nei, så det er du som må be dem hit?
Ellen: Ja.
Intervjuer: Akkurat.
Ellen: Det er nok riktig å ha støttekontakt, eller så kommer en ingen steder.
Flere forteller i sterkt opprør om hvordan de er blitt holdt utenfor v iktige familiehendelser.
Begravelser er en slik anledning til å markere at en hadde tilknytning til - og kanskje var
glad i - den som er gått bort, og bekrefter båndene til de som er tilbake. Slike hendelser
kommer ofte fram på spørsmålet "Er det hendelser i livet ditt som ikke er noe koselig å
tenke på?" Margit forteller:
Intervjuer: I livet ditt som ikke var noe koselig å huske på? Er det noen slike ting du kom
mer på nå? Som du har opplevd?
Margit : Og så skulle ikke, skulle bare være de nærmeste, skulle ... når hadde begravelse
etter tanten mine.
Intervjuer: Ja?
Margit : Da skulle det bare væra de barnebarna og de nærmeste.
Intervjuer: Så du var ikke med?
Margit: Nei.
Intervjuer: Og det syntes du var leit?
Margit: Ja.(...).
Intervjuer: Nei.
Margit: Og så ... og så var a Åse og jeg, vi var nedpå blomstersenteret og så kjøpte, kjøpte
rose å satte på grava hennes.(.. .).
Intervjuer: Så da syntes du at du fikk gjort litt?
Margit: Ja.
Intervjuer: Jaa.
Margit: Det var a Åse og jeg som gjorde det.
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Savnet og sorgen etter slektninger som er gått bort
Ofte er det savnet av slekta mer enn kontakten med familien som preger fortellingene.
Mange har mistet en rekke slektninger. De husker dem som er gått bort - og savner
dem.
Intervjuer: Får du besøk av noen her, Jens?
Jens: Nei.
Intervjuer: Treffer du noen av slektningene dine noen gang, eller ...?"
Jens: Har ikke, jeg. Har mista Reidun og Gerd og Jørgen og - har mista dem.

Aslaug sier plutselig i en samtale om helt andre temaer: "Far døde da han var 85 år. Han
hadde kreft, han."
Anna forteller dette på intervjuers spørsmål:
Intervjuer: (...).Har du mistet noen i familien din?
Anna: Ja, mange som er mistet, ja.
Intervjuer: Ja, du har mistet mange, ja?
Anna: Alle søsknene mine er døde.
Intervjuer: Alle søsknene ...?
Anna: Knut hadde kreft, Åge hadde hjerte og han Ivar døde av noe annet.
Intervjuer: De er borte alle dem nå ja. Mmm. Det forstår jeg.
Anna: Han far hadde kreft også. At så mange kan få denne sykdommen. At de ikke er red
det det du. (...).
Intervjuer: Ja. Ja da har du opplevd mye du, det forstår jeg.
Anna:(... ). Tante Oda død.
Intervjuer: Så ble de borte ja, Det forstår jeg. Det blir leit. Så du har opplevd både sorg og
gleder?
Anna: Ja.

Det kan fremdeles være sørgelig å tenke på når andre familiemedlemmer går bort, selv
om det er lenge siden. Jan forteller om hvor lei seg han ble da bestefar døde.
Intervjuer: Litt vanskelige spørsmål dette da.
Jan: (Pause)
Intervjuer: Det er det. For det... men det er viktige ting å snakke om det, å. For nå kom
mer det litt om..... Og jeg vet at du har opplevd ting som ikke har vært morsomme også.
Og det gjør jo alle sammen mer eller mindre. At en mister noen som en kjenner godt, for
eksempel?
Jan: Ja. Jeg miste så mange før jeg at jeg kjenner til det.
Intervjuer: Du har mistet mange før som du kjenner?
Jan: Ja.
Intervjuer: Du har opplevd mye det?
Jan: Ja, jeg har gjort det.
Intervjuer: Du har vært med i veldig mange begravelser?
Jan: Ja, det har jeg.
Intervjuer: Det har du. Mmm. Er det noen som du spesielt tenker på som du synes det er
veldig leit er borte liksom? Som du tenker på ofte?
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Jan: Jeg gråt da bestemor.. da bestemor levde døde, da bestemor døde da gråt jeg.
Intervjuer: Da bestefar døde?
Jan: Da gråt jeg, ja.
Intervjuer: Da var det fælt!
Jan: Ja, det var jeg. Da bodde jeg på Li!
Intervjuer: Da bodde du på Li.
Jan: Ja! Far min ringte på Li. "Farfar din er død", sa han, og da gråt jeg.
Intervjuer: Det gjorde du.

Han savner også onkelen sin.
Jan: Han Arne, og det. Jeg savner han og jeg, da han ble borte.
Intervjuer: Arne savner du, og?
Jan: Ja.
Intervjuer: For han å ... ?
Jan: Han hente meg her. Han hente meg mer..., han hente meg mer, han.
Intervjuer: Han hente deg mye etter at du flyttet hit og, han?
Jan: Ja. Han har gjort det.
Intervjuer: Akkurat. Han var onkelen din.
Jan: Ja. Han var broren til mora mi.( ...).
Intervjuer: Ja. Så dette er to som du i hvert fall savner veldig mye.
Jan: Ja, det gjør jeg.
Intervjuer: Ja.
Jan: Syns synd i dem og,jeg da.

Mange husker og har en detaljert fortelling om slektninger som er gått bort. De er viktige
personer i livshistorien, de var mennesker i slekten en hørte til i, en slektskrets som nå
blir mindre og mindre ettersom beboerne blir eldre. Slik er deres aldring forskjellig fra
dem som får stadig nye slektsledd under seg, om det tynnes ut over og på siden.

Å være forlovet eller gift
En av beboerne er forlovet. Det gir innhold og glede, og møtene er noe å se fram til. Paret
møtes hver fjortende dag i helgen. Da drar hun til ham eller han kommer på besøk. Når
de er hjemme hos henne, lager hun mat og de koser seg. Når de er hos ham, lager han til
maten og hun hjelper ham. Hun strikker jakke til far til forloveden. Men de ser ikke noen
grunn til å flytte sammen, de har ikke pratet om det. Det er bra som det er. Hun trives i
egen leilighet, med naboene sine.
En annen er gift. Han vet nøyaktig hvor lenge han har bodd i leiligheten de bor i. "Det
var hjemmesykepleien" som bestemte at han skulle flytte dit. Ekteparet bodde sammen
noen år før de giftet seg. Men nå synes han at leiligheten de bor i er for liten. De har
mange hjelpere. Til spørsmålet: "Synes du det erfor mange?" svarer han: "Ja, i grunnen
så er det det. Noen er flinke og noen er ikke flinke." Men ellers "da gjør Asta og jeg det
sammen". Han er blitt pensjonist og er ganske flink hjemme, forteller han: "Ja, jeg tusler
litt og pusler litt og gjør rent rommet - leiligheta - vasker klær og litt forskjellig." Han
har mange oppgaver nå:
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Intervjuer: Når jeg skal snakke litt om aktivitet og slik, så må jeg jo spørre hva du vanligvis
gjør om dagene nå da, Hans?
Hans: Ja, tusler og pusler litt og gjør rent rommet ... .leiligheta, vasker klær og litt forskjel
lig.
Intervjuer: Du driv og vasker klær og gjør litt husarbeid?
Hans: Ja.
Intervjuer: Er litt husfar?
Hans: Ja. Lager middagen til hun kommer hjem, da.
Intervjuer: Du lager middagen, ja?
Hans: Til hun kommer hjem.
Intervjuer: Akkurat. Lager dere middag hver dag?
Hans: Ja. Som regel så gjør vi det.
Intervjuer: Ja, så dere har ikke noe middag fra sykehjemmet?
Hans: Nei.
Intervjuer: Da er det du som bestemmer hva det skal være til middag da?
Hans: Det er vi enige om.

Kona har støttekontakt, så hun kommer mer ut. Hun har også familie, noe som har gjort
at han har fått utvidet slektskontakt. Julekvelden er de sammen med familien hennes.
De hjelpes ad. "Vi spleiser på alt sammen," når de gjør innkjøp. Asta og han gjør
ting sammen. Og hvis han ikke husker hvor han har lagt tingene, da går a Asta og finner
det igjen! Men han kommer stadig tilbake til at han ønsker seg større leilighet, og bedre
økonomi.
Det er en sjeldenhet at utviklingshemmede har livsledesagere. De representerer den
nærhet, omtanke, intimitet og kontinuitet som de, som alle andre, kan trenge for å få et
"normalisert" liv.

Nabovennene
Det gode naboskapet: "For dem er jeg glad i, og dem er glad i meg"
Naboer inngår i gjensidige relasjoner. Nina forteller om den gode naboen: "Jeg liker meg
her, og jeg besøker a, å. Ja, og hun er inne hos meg."
De aller nærmeste kontaktene, som oftest omtales, er naboer som også har en ut
viklingshemning. De er ofte venner, de er noen å gå til når en ønsker selskap, og de kan
hjelpe hverandre. "Jeg er inne hos dem om kveldene," sier Anna.
Berit flyttet fra institusjon til egen bolig sammen med flere andre fra samme insti
tusjon. Hun sier om naboene: "Kjekke disse to jeg er i sammen med. Han Peder er jo
kjekk han og, vet du, men jeg å han Oddvar og a Margot er mest i lag." De har utviklet
langvarige vennskap. De går tur sammen. "Jeg går sammen med a Margot og han Oddvar
som regel." De har et middagsfellesskap, der de deler på å lage middag i helgene: "De
er greie å være sammen med, dem."
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Intervjuer: Det hørtes bra ut. Men når du er ....lager du noe mat og slikt, eller ... ?
Berit: Jeg lager mat. Skal lage mat til a Margot i efta, jeg.
Intervjuer: Skal du det. Så dere spiser middag sammen?
Berit: Og i helgene deler vi på det alle tre.
Intervjuer: Jaha.
Berit: En gang tar a Margot, så han Oddvar og så jeg.
Intervjuer: Hvem er det som bestemmer hva det skal være til middag da da?
Berit: Vi som har det.
Intervjuer: Du som lager maten bestemmer?
Berit: Ja. Det gjør han Oddvar og det gjør a Margot.
Intervjuer: Hva skal du ha i dag da?
Berit: Putt i panne og speilegg.
Intervjuer: Jaha. Og det vet du at de liker?
Berit: (ler) Ja, jeg vet at a Margot liker det.
Intervjuer: Er det koselig å lage til flere, synes du?
Berit: Å ja. Veldig koselig. Får i fra sykehjemmet tre dager i uka.

Så lager hun middag selv fredagen og lørdagen og mandagen, som regel. Og i helgene
skifter de på.
Hun forteller hun "er på besøk mange steder, vet du". Det har hendt at hun har vært
på besøk hos han Lars. Og hun er mye "borte hos a Marie og han Asbjørn på besøk". Og
hun inviterer tilbake "både Asbjørn og a Ragna, og ..."
Når hun får spørsmål senere om hun har gode venner i nærheten, så er det naboer og
andre hun nevner. Inga har mange venner på stedet. Det er "a Hildur og han Lars, og så
er det - det er flere å, vet du - a Margot og a Anna". Så har hun venner som bor andre
steder også: "Jada. Jeg har da noen nedpå. . . Hva er det da det heter igjen, da? Nedpå åt
a Eldbjørg og a Karen. De bor langt unna ( ...). Jeg skal besøke dem igjen nå når vi får
lov til å bruke bil." Hun føler seg ikke ensom: "Har a Margot og han Oddvar, vet du."
Hun synes at hun har besøk av venner ofte, "oftere". "Jeg får besøk ta venner i morgen,
jeg.(... ). Da skal de få saft og kaffe og kaker, og."
Mange forteller om slike nabovennenettverk. Når naboer er borte, kan det bli stille.
Per synes tiden av og til faller lang.
Per: Er her alene og slikt. Sitter rolig.
Intervjuer: I helga?
Per: Ja, påske og slikt, da Yngve og Åse er borte, blir det stille åt meg.
Intervjuer: Ja, da naboene dine blir borte, da blir det stille åt deg?
Per: Ja.
Intervjuer: Ja, det skjønner jeg, for dere går litt om hverandre dere, da.
Per: Ja, da går jeg i Dalen og prater med folka jeg, i stedet for å sitte hjemme alene.

De gode naboene og nabovennene utvider verden ved å gi nye kontakter og nye opplevelser.
Ellen gleder seg, hun har vært i en hyggelig bursdag og er invitert i enda en:
Intervjuer: Ja. Hvis jeg skulle spørre deg om noe som ....hva er det hyggeligste du tenker
på som er hendt akkurat nå i det siste?

Ellen: Ja.... gebursdagen hans Even.
Intervjuer: Gebursdagen hans Even, ja.
Ellen: Kjenner du han Odd Olsen?
Intervjuer: Ja, det gjør jeg.
Ellen: Jeg skal ...det er gebursdagen hans om torsdagen. Er bedt dit da.
Intervjuer: Er du bedt dit, ja? Men når det var så hyggelig på bursdagens hans Even, hva
var det som gjorde at det var koselig der da?
Ellen: Var så mye snille slektninger. Og så var det dans og god mat. Og alle var så koselige
og fine alle, synes jeg.
Intervjuer: Ja. Akkurat. Holdt dere på langt utover kvelden da?
Ellen: Åja, holdt på til elleve vi. De andre gikk igjen tolv da.
Intervjuer: Jaha. Du fant ut at det var nok å slutte klokka elleve?
Ellen: Ja. Han Oddvar Ottostad, fikk sitte på med han bort igjen.
Intervjuer: Ja riktig. Var det fryktelig mye folk der, eller...?
Ellen: Åja det var mange folk. Hele slekta hans Even.

Flere nevner bursdagen til Even som en stor begivenhet, det hyggeligste de har opplevd nå
i det siste. Det samlet dem til fest og dans og moro. De forteller om hvor mange gjester det
var, hva de fikk servert, om gavene hans og hva de selv ga ham, og hva de hadde på seg.
"Jeg hadde grønn drakt på meg." Noen vet nøyaktig hvor mange dager det er siden.
Venner er viktig for Inga. Hun svarer på spørsmålet:
Intervjuer: Hvis du skulle få ønske deg noe, hva ville du velge da? I forhold til framtida?
Inga: Det vet jeg ikke (ler). Gode venner og bli likt!
Intervjuer: Gode venner og godt bli likt, ja. Du vil ikke ha uvenner, du?
Inga: Nei. Det er det verste jeg vet det, men ....
Intervjuer: Det skjønner jeg.
Inga: Det er stygt å være det, å!

Naboer kan man stikke innom og de kan hjelpe til når en ikke er i form. Inga har nær
kontakt med Jostein.
Inga: ( ...). Han Jostein hjelper meg etter middagen hele uka, han.( ... ).
Intervjuer: Så'n Jostein og du er gode naboer?( ...).
Inga: Jeg er mye hos han Jostein, jeg.
Intervjuer: Nei, men så hyggelig. Hender det seg ...er han hos deg og, eller...?
Inga: Ja, men jeg har ikke vært i form om søndagen. Jeg hadde så vondt i hodet så jeg lå
hele søndagen.
Intervjuer: Du lå hele søndagen på sofaen din?
Inga: Ja.
Intervjuer: Og da hjalp han Jostein deg å hente mat?
Inga: Ja.
Intervjuer: Ringte du til han da eller?
Inga: Nei, jeg går og prater med han.( ...). Han er så :�rei så.
Intervjuer: Ja, det var koselig. Det er godt å ha gode naboer.
Inga: Ja.
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Naboer går tur sammen.
Det å bo nær naboene, kan gi trygghet. Olga forteller at hun ikke er utrygg om natta,
fordi "de bor flere". Hun kan få hjelp av dem hvis det skulle være noe. Hun svarer på
spørsmålet: "Men når du trenger hjelp om natta, hva gjør du da da?" "Går inn til dem,"
svarer hun.
Noen går ærend for naboene. Andre har gjort det, men er sluttet. Enkelte naboer er
blitt mer sjølhjulpne: "Nå gjør de det selv."
Karen forteller om en gang hun måtte hjelpe:
Intervjuer: Det gikk fint å bo sammen med Else kanskje?
Karen: Ja - og så skulle Else få gå inn etter å ha vært på do - det var ikke sånn stand der.
Og så hun skulle gå ned - hu datt hu - og jeg ropte etter seinvakta. "Hu Else har detti",
skreik jeg. Da kom dem.
Intervjuer: Var bra at du var her da?
Karen: Ja, må passe på Else - måtte si fra at a datt.

Det er ingen fortellinger om at noen har slik kontakt med naboer uten utviklingshem
ning.
Beboerne som bor sammen med tre-fire andre naboer som har en utviklingshemning,
ser ofte ut til å ha utviklet en rikere og mer variert kontakt med naboene sine enn vi
finner i mange andre bomiljøer.

Irriterende nabokontakt
Studier av nabokontakt viser også grenser for nabokontakt. Undersøkelsene peker på
angsten for at det kan blifor mye kontakt, og oppstå forventninger om hyppigere kontakt
enn en orker. Det markeres grenser for nærhet, og en kan føle behov for å understreke sin
utilgjengelighet (Haugen 1984). Noen kan frykte å "bli oversvømmet" av sine naboer.
Studier viser hvordan man i trygdeboliger kan bli redde for å bli avkrevd for mye uformell
hjelp til sine naboer (Widding Isaksen 1987).
Også naboene til beboerne kan være for tett innpå, "de blander seg oppi". Naboskap
kan være en vanskelig balansegang mellom nærhet og avstand. I tette bomiljøer kan
balansegangen oppleves som et problem. Beboerne skal hanskes med grensedragning og
skjerme seg mot de andre. Av og til får de besøk når de heller vil være alene.
Intervjuer: Men, hva er det du blir irritert på?
Inga: På disse andre som er her.
Intervjuer: Hvorfor blir du irritert på dem?
Inga: Jo for dem legger seg oppi det jeg driver med. Driver og ser på meg og blander seg
oppi. Og det skal dem ikke gjøra. Men dem gjør det allikavel.
Intervjuer: De andre som bor her?
Inga: Ja, dem blander seg oppi. Dem skal ikke blande seg oppi, de vel.

De forstyrrer henne når hun skal se TV: "Nei, de henger seg oppå meg, så jeg ikke får
vera i fred når jeg skal se på noe(... ). Fordi jeg ikke får vera i fred. Jeg skal ha fred når
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jeg skal se på noe." En på sykehjemmet nevner "skrikinga til han Olsen". Gode naboer
kan også være brysomme naboer. Han forteller ellers at han hjelper sine naboer. "Og så
hjelper jeg han Olsen med å hente veska, og har på Ellen Hagen skoene. Det er pent av
meg det."
Eva har sjelden besøk, synes hun: "Det er sjelden, lite det." Og hun har ikke omgang
med så mange andre enn Arne. "En blir mye alene her. ( . . . ). Det går ikke så bra her."
Naboene spiller mye musikk: "Det er mye musikk her. Om natta. Jeg får ikke sove her,"
forteller hun. En annen sier: "Hvis det er noen som bråker så - da blir'n irritert. Det er
det andre som kan bli, å. Det blir du, og."
Naboskap kan være til velsignelse eller forargelse, av og til samtidig. De fleste ser
likevel ut til å ha god nabokontakt, en del har svært nær kontakt og setter stor pris på
naboene og samværet.

Naboskap som sosial ressurs
Beboerne er i mange sosiale henseende like hverandre - de har som nevnt sjelden sambo
ere eller andre i husholdningen, de fleste har lite familiekontakt og har få venner som ikke
selv har en utviklingshemning. Slik er de mer tilgjengelige for hverandre enn naboer flest.
Mange føler at de kan gå inn til hverandre om kvelden, uten at de forstyrrer eller at det er
ubeleilig fordi det er andre der. De kan be om hjelp - og de nevner at det er en gjensidig
utveksling av hjelp. Skulle det komme noe på, vil de andre prøve å hjelpe. Mange nevner
som vist at de har tett og nær nabokontakt, tettere enn vi ellers finner i de fleste bomiljøer,
også blant eldre (Sosialt utsyn 2002, basert på Levekårsundersøkelsene).
At det er mye hjelp knyttet til boligene, gjør at deres hjelperrolle vanligvis vil være
å tilkalle de lønnede hjelperne, nattevakten eller andre ansatte. Det beskytter dem mot
overveldende krav om å hjelpe andre naboer.
De ansatte kan støtte opp under en god nabokontakt - som ved middagsringer62
og ved å planlegge hvem som bor nær hvem. Dette kan ikke så lett gjøres i forhold til
"vanlige naboer".
En manglende realisme blant planleggere i forhold til hvordan nær nabokontakt eta
bleres og opprettholdes, kan ha gitt for optimistiske forestillinger om at integrerte boliger
ville gi sosial integrasjon. Tøssebro og Lundebys studier (2002) viser at dette i liten grad
har skjedd. HVPU-reformen ble i stor grad en boligreform, i mindre grad en reform for
sosial integrasjon. Vår undersøkelse viser hvordan gode, allsidige og trygghetsskapende
nabomiljøer kan legge til rette for vennskap og gjensidighet mellom naboer. Mennesker
med utviklingshemning kan vise seg å være bedre naboer enn de fleste. Også dette kan
- i ett perspektiv - ses som en side av "normaliseringen" av deres livsmiljø.

62 En gruppe der middagslaging og middagsbesøk går på rundgang, i en avtalt rekkefølge.
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Hverdagslivet og de gode hjelperne
A oppnå større selvstendighet i hverdagslivet kan være avhengig av gode hjelpere. Alle

de ansatte i boligene omtales ved navn; de er Kjell, Ludvig, Per, Marit. De ansatte er i
omtale personer for dem - ikke betjening, ansatte eller dem.Mange sier spontant som
Anna: D
" et er snill betjening her." De omtales vanligvis med godvilje. Det er mange
hjelpere å forholde seg til, både i og utenfor boligene.Nils går og handler og bestemmer
" eg får hjelp av dama på butikken til å
stort sett selv hva han vil handle. Han tilføyer: J
hjelpe meg å lese det som står på lappen."
Hjelpevergen og primærkontakten hører vanligvis med til de gode hjelperne, som
omtales med varme.
Intervjuer: Du har en hjelpeverge du, har du ikke det.?
Ellen: Det er han Jensen.
Intervjuer: Åge Jensen, det ja.
Ellen: Og så har jeg ei som heter Astrid Paulsen, hvis du vet hvem hun er?
Intervjuer: Nja.
Ellen: Hun har jeg hatt som primær.
Intervjuer: Du har hatt henne som primærkontakt, ja.
Ellen: Hun er grei å ha med å gjøre.
Intervjuer: Men hun bestemmer ikke over deg?
Ellen: Nei da. Hun bare hjelper meg hvis det er noe.
Intervjuer: Ja. Akkurat.
Ellen: Hun er så snill hun, også så.
Intervjuer: Det var godt å høre.

Olga forteller:
Olga:(...). Dom er så snille mot meg, så.
Intervjuer: Synes du at du får god hjelp?
Olga: God hjelp ja. A jaa. Dom vasker og smører meg, for jeg blir så sår.

Men det kan føles som en skuffelse og et svik når gode hjelpere uteblir. Nina forteller at:
"Jeg var trist i går kveld." Hun ble både irritert og lei seg.Støttekontakten Oddrun kunne
ikke møte. Nina har ikke mye kontakt med andre. "Det er sjelden, det." Men nå har hun
fått en støttekontakt. De pleier å møtes en gang i uken.De har spist middag sammen,
og hun er blitt en viktig person for Nina. Men: "Hun kom ikke om onsdagen da, ringte
nedpå jobben ...så kom hun ikke.Jeg skal hente kofferten på Maxi, den jeg bruker i
Syden." At støttekontakten var forhindret fra å komme, har veltet Ninas planlegging.
Hun prøvde å si fra hvor skuffet hun ble, men følte hun ikke nådde fram. Nå forteller
hun det til intervjueren:
Intervjuer: Vi ... når folk ikke forstå det du mener. .....Hvordan reagerer du da? Hva føler du
når folk ikke forstår det du mener?
Nina: Det blir vanskelig det. Jeg prøvde med a Oddrun i går.
Intervjuer: Ja.
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Nina: A skjønte ...
Intervjuer: Forsto ikke hva du mente?
Nina: Nei.
Intervjuer: Og da ble du ....skikkelig forbanna?
Nina: Ja.
Intervjuer: Ja?
Nina: Det er det jeg ble.
Hans savner å ha en støttekontakt.Han har tenkt at denne kunne brukes til å gå på kino
sammen med og slikt.Nina sier bestemt: D
" et er nok riktig å ha støttekontakt.Ellers så
kommer en ingen steder." Anna forteller muntert: "Sist jeg var på teater da, med støt
tekontakta. Å vi flira, ja vi flira så... "
Det er særlig disse to, støttekontakten og hjelpevergen, som nevnes som attraktive
personer blant alle de ansatte. De øvrige er mange, de skifter,og de hører til hverdagslivets
normale mønster.Men de oppfattes vanligvis som snille og hjelpsomme.
Intervjuer: Hvordan synes du det er å få hjelp av andre - for eksempel på badet?
Aslaug: Jeg synes det er koselig, jeg.Hu Åsta, hu er flink til å hjelpe meg.
Intervjuer: Så du synes ikke det gjør noe at de hjelper deg på badet?
Aslaug: Vaskebad - og sånn forskjellig - det liker jeg.
Men noen kan bli irritert over at hjemmet deres er åpent for andre, for de ansatte. J
" eg
blir irritert hvis folk møter opp når jeg får besøk," sier en.
Noen synes det blir for mange hjelpere.Det er vanskelig at det kommer stadig nye. Det
er problematisk å huske navnene på dem,og det kan bli for mange å forholde seg til.
Margit: Nei, jeg får den hjelpa jeg trenger.
Intervjuer: Er det forskjellig personale som kanskje hjelper deg, eller. ..?
Margit: Åja, det er det. Men det går da det.
Intervjuer: Det går bra?
Margit: Ja.
Intervjuer: Synes du det er for mange?
Margit: Ja. Synes det er for mange her på helgene.
Intervjuer: På helgene. Akkurat. Så du ville helst ha hatt....?
Margit: To kanskje.
Intervjuer: En eller to ja. Akkurat. Synes du det er vanskelig å be om hjelp fra de du ikke
kjenner kanskje?
Margit: Åja. De jeg kjenner er det godt å ha hjelp av.
"Jeg blir irritert hvis det er for mange her,somme tider," sier en annen.
Andre synes det går greit med de nyansatte.
Intervjuer:(...). Kjenner du alle som er innom her, eller ....?
Marta: Ja.
Intervjuer: Dukker det opp noen nye hver uke?
Marta: Var en ny en her i går, men jeg fikk ikke hilst på henne. Husker ikke hva hun heter,
jeg.
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Intervjuer: Nei. Riktig. Nei det blir mange navn å huske på. Men synes du det er all right at
det kommer noen nye og, eller. ..?
Marta: Ja.
Intervjuer: Ja. Er ikke ...det er ikke vanskelig å bli kjent med dem?
Marta: Nei.
Intervjuer: Nei. Du får dem til å hjelpe deg med det du vil, og?
Marta: Ja.

Per synes han får nok hjelp. De ansatte er hos ham hver dag. "De hjelper meg litt med
å skrive handleliste. og slikt, og handle matvarer, og." Men "de kunne komme å hilse på
meg mer", tilføyer han.
Personalet er en svært viktig del av hverdagen. De skal hjelpe når det behøves. "Litt
hjelp må en ha, men ellers så går det bra. Barbering og sånn må dem hjelpe meg med.
Det er en annen sak," sier Per. De ansatte må foreta den vanskelige avveining mellom
å hjelpe når det trenges og ikke hjelpe mer enn det trenges. De er helt nødvendige for
å få alle hverdagsoppgavene til å bli utført, og samtidig skal de gi rom for mest mulig
selvbestemmelse. De skal hjelpe uten å krenke.
Oddrun er også sterk fysisk funksjonshemmet. Hun må ha hjelp til det meste av
dagliglivets gjøremål. Hun går på WC selv, men må ha hjelp til det meste av dagliglivets
oppgaver. Klarer ikke å vaske eller bade seg selv, og påkledning går delvis med litt hjelp
og god tid. Sko og skolisser er vanskelig. Påkledning for utebruk klarer hun ikke. Ved
spising må hun ha hjelp til oppskjæring og påsmøring av skiver. Hun bruker skje og gaffel,
skjenker kaffe og forsyner seg selv. Hun rer opp sengen og tørker litt støv når de ansatte
er med og tilrettelegger for henne. De ansatte legger vekt på å forsøke å opprettholde de
ferdighetene hun har. Hun bruker stokk inne og rullestol ute, og er flink til å komme seg
rundt selv. De ansatte rundt henne skal hjelpe - men uten å krenke, de skal gi nok tid
- men må av og til skynde seg. De skal hjelpe nok- men ikke overta oppgaver som hun
kan klare selv, og de skal være vennlige og hjelpsomme - men ikke utålmodige. Det er
store utfordringer og vanskelige avveininger.
Beretningene peker mot at de fleste - men ikke alle beboerne - er fornøyde med
hjelpen de får. De synes de har nok hjelp. Bare fire av de 18 ønsker seg mer hjelp, eller
at hjelperne hadde mer tid hos dem. (Dette blir utdypet i kapittel 9).
Hjelperne inngår som tannhjulene som griper inn i hverandre for å få hverdagen
til å gå rundt. De danner et bakteppe av dagens selvfølgelige orden. Noen få nevnes
spesielt, også utenom støttekontakter, verger og primærkontakter, som beboerne har spe
siell tiltro til og gleder seg til å være sammen med. Det er personer som gir muligheter
til "overskuddsaktiviteter" og spesielle opplevelser: teater- og kinoturer, reiser, besøk til
familien, kafebesøk.
Der det ikke er nattevakt, eller hvis det skjer noe spesielt, vet beboerne hvor de skal
henvende seg. Karsten forteller: "Det var en gang jeg fikk stikk i fingeren, da måtte han
komme". Intervjuer: Hvis det skjer noe spesielt? "Da må det komme noen fra sykehjem
met.(... ). Det vil jeg," svarer han.
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Inga er redd for tordenværet. Da bestiller hun drosje og drar til Åsen, hvor det er
nattevakt.
Inga: Da tora slår og slik, da drar jeg ned til Asen og legg meg der.
Intervjuer: Når det er tordenvær?( ...).
Inga: Ja, da ligg jeg der.
Intervjuer: Da ligg du der. Der er det trygt å væra?
Inga: Ja.
Intervjuer: Det er fint.( ...). Det er lurt. Synes du av og til at tida kan bli lang?
Inga: Den blir det.(...).
Intervjuer: Av og til?
Inga: Ja, den blir det. Blir lang. Når tora slår, så da får jeg vondt i hodet.
"Da ligger jeg der til dagen etter," forteller hun. Hun er påpasselig og ordner opp før hun
reiser når det er torevær: "Tar ut radioen og TV'en jeg, før jeg reiser. Det har jeg gjort.
Det gjør jeg hvis det er torevær. Når tora slår mot vinduet, da våkner jeg. Da våkner jeg,
da våkner jeg. Da pakker jeg bagen og reise til Åsen." Hun hjelper seg også med å ta
drosje: "Når det er for mye bæreposer (på butikken), da tar jeg drosje." Å ta drosje er noe
hun vet nytten av når ting blir tunge.
Hvis hjelpen ikke er i huset, ser beboerne ut til å vite hvordan de skal skaffe seg
assistanse. De er blitt sjølhjulpne til å kunne tilkalle nødvendig hjelp. Også dette er en
del av den nye selvstendigheten.
Men noen synes at de får/or lite hjelp, eller at hjelperne er derfor kort. Margit forteller:
Intervjuer: (...).Hvordan liker du å få hjelp av de som er hos deg, da?
Margit: De er ikke så lenge her.
Intervjuer: Er dem ikke lenge her?
Margit: Nei.
Intervjuer: Synes du at de hjelper deg nok da, Margit?
Margit: Nei, jeg synes ikke det.
Intervjuer: Nei. Du ville at de skulle ha vært å hjulpet deg mer?
Margit: Ja, jeg synes det.
Intervjuer: Hva er det du tenker på at de kunne ha gjort hos deg mer?
Margit: Mer hjelp.
Intervjuer: Mer hjelp. Jah. Er det noe de hjalp deg med før som er for lite nå, eller...?
Margit: Nei. Jeg synes det er for lite nå.
Intervjuer: Jah. A kkurat. Det er ikke for mange her? Det er ikke mange som går her?
Margit: Neeijo. Heidi har vært her.( ...).
Intervjuer: Men hun er ikke inne her og hjelper deg?
Jorunn: Nei. Det er betjeningen, det.( ...).
Intervjuer: Jah. Er det mange forskjellige som arbeider hos deg, eller...?
Margit: Ja, det er det.
Intervjuer: Er det for mange, synes du?
Margit: Jaa.
Intervjuer: Hadde du, ...har du...ønsker du deg noe annen ordning eller er det noe ... ?
Margit: Ja, jeg synes det.
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Vi ser hvor dyktig intervjuer er til å få Margit til å fortelle enda mer om hva som er i
veien med den hjelpen hun får.
Av og til trenger de noe, og det kan bli bekymringer om hvordan de skal få skaffet
det. Ellen trenger nye klær, og hun vet helt klart at det er støttekontakten sin hun vil ha
med seg.
Intervjuer: Men er det noe du ellers kunne tenkt deg annerledes da?
Ellen: Jeg mangler klær
Intervjuer: Hmm? (...).
Ellen: Jeg mangler klær,jeg.
Intervjuer: Ja, du må kjøpe dem, da.
Ellen: Jeg vet ikke hvem som skal være med meg,jeg.
Intervjuer: Å, du vet ikke hvem som skulle være med deg?
Ellen: Nei, jeg trenger klærne, og genserne ble for små da jeg kom hit.
Intervjuer: Ja, riktig.
Ellen: Så jeg mangler klær i skapet mitt.
Intervjuer: Ja... Så du vil ha med deg noen til å handle klær?
Ellen: Ja. Jeg må det da,vet du.
Intervjuer: Hvem er det du ønsker skal være med deg å handle klær?
Ellen: Astrid.
Intervjuer: Astrid, ja. Du må da prøve å få til det da,Ellen.
Ellen: Jaa. Evy har snakket om det også. Det er lite inni skapet mitt.
Intervjuer: Akkurat. Du har jo pen kjole på deg nå da, men..
Jorunn: Ja, jeg har det. Den har jeg lrjøpt nedi Brumunddal og den butikken er flyttet til
Moelva.
Å få nok hjelp - hjelp til selvhjelp - men ikke for mye hjelp og ikke for lite, er en vans
kelig avveining. Hjelpen skal gis med takt. Den skal tilpasses hver enkelt. Behovet kan
veksle i perioder. Det kan være flertydig, både behov for praktisk hjelp og sosial kontakt.
Det kan bli for mange hjelpere, selv om man trenger den praktiske hjelpen. Privatlivet
kan bli invadert av hjelperne.
Samtalene viser hvordan beboerne har lært å skaffe seg hjelp, ikke minst på nattetid.
De ringer eller reiser dit personalet er om de er redde eller ensomme. Det er å få mer
kontroll over sin hverdag. For mange er dette tilstrekkelig. Men noen opplever ensomhet
og forteller oss det.

Ensomhet
Noen få mistrives og føler seg ensomme. Ensomhet er å oppleve et gap mellom den
kontakten en har og den en ønsker (Weiss 1980, Thorsen, 1988, 1990, 1991, Thorsen
og Blekesaune 2004). Det er en forskjell mellom det å være alene og det å være ensom.
Det første viser mangel på sosialt nettverk, en har få mennesker å være sammen med, er
sosialt isolert. Det andre viser til savnet av sosial kontakt. Det er en sammenheng mel
lom ensomhet og mengden sosial kontakt. Men en kan være ensom selv om en deltar i
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en rekke aktiviteter og sosiale sammenkomster. Ensomhet kan også skyldes at en savner
kontakt med spesielle personer, eller savner spesielle kvaliteter i kontakten med andre.
Mennesker som bor alene, er mer utsatt for ensomhet enn andre. Det samme er de som
har tapt sentrale personer i livet: Enker og enkemenn er mest ensomme, deretter følger
skilte og ugifte, og minst ensomme er gifte og samboende. Mennesker med dårlig helse
er mer utsatt for ensomhet enn dem med god helse (Thorsen 1990, Næss 1991. Barstad
2000, Thorsen og Blekesaune 2004). Disse forholdene skulle gjøre aleneboende men
nesker med utviklingshemning mer utsatt for å oppleve ensomhet. I tillegg kommer de
vansker de har for å delta i vanlig sosiale sammenhenger utenfor hjemmet, med språkvan
sker, adferdsmessige og kognitive begrensninger. Noen har levd store deler av livet sitt i
institusjon, og har vært vant til å ha mennesker rundt seg døgnet rundt. Dette er forhold
å legge vekt på når en planlegger livssituasjonen for mennesker med utviklingshemning.
En egen bolig gir ikke hele inngangsbilletten til et "vanlig" livsmiljø. Det å bo alene kan
gi ensomhetsfølelse.
Blant de 18 er det seks personer - en tredel - som sier at de føler seg ensomme. Som
vi husker, bodde tre av dem enten på alders- eller sykehjemmet. Fem av de seks opplever
ensomhet "noe", "litt", "av og til", "ikke så veldig", en er mer gjennomgripende ensom
og ønsker å flytte nærmere familien sin.63 Det er gjort tiltak for å få dette til. De forteller
vanligvis om at de opplever ensomhet når de er alene. De nevner at det er om kvelden,
når det blir stille, eller når gode naboer er borte. En har hatt et tap av en hun sto svært
nær, hun sørger og føler seg ensom.
Olga har bodd på forskjellige avdelinger og boliger på Toftes Gave, fram til hun flyt
tet til egen leilighet midt på 1990-tallet. Hun er nå 77 år gammel og pensjonist. Hun er
glad i å delta på kurs og andre tilrettelagte aktiviteter, og hun deltar i pensjonistgruppa i
distriktet. Hun er på arbeidsstua på aktiviteten der. "Ja, det er så fint, vet du." Hun liker
også godt å bli med på handleturer. Og hun har støttekontakt, som hun setter pris på. Men
hun føler seg ensom når hun er alene.
Intervjuer: Hender det noen ganger at du føler deg ensom her?( ...).
Olga: Ja.
Intervjuer: Føler du deg ensom når du er alene?
Olga: Ja.(...). Når jeg er alene på rommet.(... ).
Intervjuer: Er det kun når du er alene på rommet ditt at du føler deg ensom?
Olga: Ja.

Hun kan synes tida blir litt lang. Men hun understreker: "Ja, her vil jeg bo.( ... ). Det er
hemattet mitt. Syns det er så koselig, så."

63 En utenom de seks svarer ja, men ingenting av det som ellers fortelles, underbygger det - tvert om, så
denne personen er ikke regnet med her. Svaret anses som ja-siing.
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Men Olga har et stort savn av kontakt med familien og er lei seg fordi de ikke kommer
og besøker henne. "Familien min ja, savner dem ja. Dem kommer jo ikke. Rart dem ikke
kan komme og besøke meg- gå her da og ikke kan få besøk. Huff." Hun går med rullator:
"Ja, jeg må det - det er det ene kneet som- det er slitasje i den ene kneskåla."
Olga vil bo der hun bor, også i fremtiden. Hun er glad i boligen sin.
Intervjuer: Det er ikke noe annet du ønsker deg, altså?
Olga: Neida.
Intervjuer: Du er ikke redd for å bli sjuk, eller..?
Olga: Nei, ingen ting.
Intervjuer: Men hvis du for eksempel skulle bryte av lårhalsen din? Da vil du kanskje ikke
kunne bo her?
Olga: Nei, jeg er så forsiktig, jeg så.
Intervjuer: Du tenker ikke at Sundheimen kunne være et sted å bo da? (sykehjemmet)
Olga: Nei.
Olga har et variert sosialt liv sammenlignet med mange andre på hennes alder64. Hun
nevner mange ting hun trives med og har flere faste gjøremål i løpet av uken. Liksom
andre som har bodd sammen med andre før, kan det å bo alene i boligen likevel innebære
ensomhet og lange timer. Da ser hun i blader, ser på TV, hører radio og syr: "Jeg skulle sy
en duk nå - men fikk det ikke ordentlig til." Men hun går ikke på besøk, forteller hun:
Intervjuer: Åssen er det Olga - er du en del på besøk hos andre?
Olga: Nei, ikke nå.
Intervjuer: Så du koser deg heme - med å sjå på tv'en, ser jeg? (TV'n sto på under hele
intervjuet).
Olga: (ler) - Ja, må se på da, vet du.
Intervjuer: Og ellers pusle du med noe (hun hadde et håndarbeid ved siden av seg)?
Olga: Ja, pusle med noe- jada.
Intervjuer: Er du noen ganger på ferie, eller...?
Olga: Er ingen steder, jeg.
Intervjuer: Ingen steder?
Olga: Nei ....
Hennes ensomhet er motsigelsesfylt. Den er ikke kronisk eller altomsluttende. Hun tri
ves med å bo alene, for da kan hun "rå seg selv". Hun understreker sterkt at det vil hun
fortsette med. Det ser ut til at det først og fremst er savnet av kontakt med familien- som
hun nevner mange ganger- som gir en sår følelse av ensomhet.
Noen reiser til Åsen - hvor betjeningen og nattevakten er- om de føler seg ensomme
og alene.

64 NorLAG-studien ved NOVA er basert på telefonintervjuer med et tilfeldig utvalg av vel 5500 men

nesker i 30 kommune/bydeler. Den viser at 4,9 prosent sier at de er ofte ensomme, 26,6 prosent sier at
det hender av og til, 35,9 prosent at dette skjer sjelden og 55,6 at de aldri opplever ensomhet.
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Intervjuer: Men har du noen venner nå som du besøker da?
Ellen: Nei. Er på Åsen.
Intervjuer: Du er på Åsen, ja.
Ellen: Ja. Da går jeg dit og ringer og spør om jeg kan få komme.( ... ). Så tar jeg drosje hvis
det er dårlig føre.( ...). Det er de som kommer om kvelden da som ringer til drosjen og på
Åsen.
Intervjuer: Ja.
Ellen: Så reiser jeg oppå der.
Intervjuer: Ja. Det skjønner jeg. Det er greit å gjøre vel? Det er trygt det?
Ellen: Det er det.
Intervjuer: Ja, du kjenner de som har nattevakt der og, du vel?
Ellen: Det er det jeg gjør.
Intervjuer: Ja. Synes du det er greit da, å ringe til dem?
Ellen: Jaa.

Noen har lært seg å skaffe seg sosial kontakt når de trenger det mest. Karsten har gode
naboer, men kan føle seg litt alene når naboene hans er borte. Men han har råd for det:
"Ja. Tida lang. Er her alene og slik. Sitter rolig ... Går i Dala og prater med folk, jeg,
istedenfor å sitte �emme alene ( ...). Prater med mennesker, noen å prate med. Artig å
komme seg ut litt."
De har også ansatte rundt seg i boligen på dagtid. Men de kan likevel savne andre
rundt seg i et tett hverdagsfellesskap, slik gifte og samboende mennesker har det.
Kontakt med nabovennene, andre og ansatte er ikke nok, og dekker ikke alle døgnets
timer. Det å ha vært vant til å ha hatt andre rundt seg hele tiden, i institusjonene, kan
forsterke følelsen av å være alene.

Motsigelsene: Å ha det godt, men ikke trives
Samtalene er ikke fri for motsigelser. Det er heller ikke andre livshistorier. Vi er ikke
"konsistente", meningene våre kan ha nyanser med både positive og negative sider. Det
er ikke alltid klart for oss selv eller vi gjør ikke helt klart for andre, hva som veier tyngst.
Mennesker med utviklingshemning trenger i større grad enn andre bekreftende utsagn og
oppfølgende spørsmål. Av og til må det være konkrete forslag eller ledende bemerknin
ger for å føre samtalen videre. Da kan det være lett å samtykke i et forslag til svar. Men
selv på helt åpne spørsmål, kan svarene - på ulike steder i samtalen - tilsynelatende stå
i motsetning til hverandre.
Olga synes ikke at hjemmet er der hun bor nå. Det er barndomshjemmet. Men hun
trives der hun bor. Det går "fint" med naboen som hun deler hus med. "Det er snill betje
ning." "Det er koselig å komme hit, og koselig å være her, og." Hun har et rikt og allsidig
hverdagsliv, med mange ulike aktiviteter, og hun er på jobb fire dager i uken. "Jeg liker
å ha noe i fingra og gjøre noe bestandig jeg." Hun forteller om alt hun foretar seg; turer,
jobben, reisene. Hun har stor familie, som hun holder rede på. Og hun svarer klart og
tydelig nei på spørsmålet om hun føler seg ensom. "Nei, det synes jeg ikke. Lever godt
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her. Lever godt her," poengterer hun. Men hun sier også: "Det er koselig å være her, men
jeg liker å komme ut blant folk. Jeg har ikke vært alene før.( ... ). Blir så lang tida da, for
jeg har hatt mange rundt meg før, da." Når intervjuer prøvende spør: "Du vil ha ... ?",
svarer hun klart: "Mange rundt meg!" Vi sitter igjen med et inntrykk av at hun på tross
av et rikt sosialt liv, kan vantrives med å være alene. Det kan bli lange timer.
Mange trives med å bo alene, andre gjør det ikke. Der det ikke er betjening i boli
gene kan det føles ekstra tomt når kvelden kommer og dagliglivets aktiviteter stilner av.
Noen av dem ville gjeme ha noe som ligner det familielivet eller samboerlivet andre
mennesker har.

Det sosiale livet. En sammenfatning
Foreldre og familien ser ut til å ha en helt særegen sosial betydning, både når kontakten
er god og når den er dårlig. Slekten forankrer dem til en større sosial sammenheng. Der
skal de ha en tilskrevet plass i kraft av å være født inn i familien - uavhengig av om de har
funksjonshemninger eller ikke. Slektninger er særlig sentrale ledd i "det normale livet".
Noen av de såreste fortellingene dreier seg om savnet av familien, om nære slektninger
som ikke ringer, besøker eller inviterer. Naboer med utviklingshemning blir gjeme ven
ner og omgangskrets, mens andre venner og naboer svært sjelden nevnes. De ansatte er
viktige i det sosiale livet, de fleste inngår i livets nødvendige orden og trivsel. Men det er
først og fremst de som kan tilføre variasjon i hverdagslivet - tilby noen ikke-hverdags
lige aktviteter; som kino, kafe, tur til butikken, besøk - som fremheves spesielt. Særlig
støttekontakter er viktige for å utvide livsrommet.
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Kapittel 9

Hverdagslivet

Dette kapitlet omhandler hverdagslivet til beboerne, både arbeidslivet, fritidsaktviteter,
og det som ellers kan gjøre hverdagen variert og trivelig. Her viser vi hva det private
hjemmet, som mange fikk ganske sent i livet, betyr for dem. Og beboerne forteller om
"det koseligste", det de særlig liker og som gjør dem glade.
I et normalisert hverdagsliv skal personene ha en trygg, forutsigbar og oversiktlig livs
situasjon. Samtidig skal de ha en tilstrekkelig variert hverdag, med aktiviteter og gjøremål
som de makter og trives med. De skal ha nok hjelp og støtte, men ikke for mye hjelp og
umyndiggjørende omsorg. De skal ha jobb og oppgaver som de makter. Det kan gjerne
være skille mellom arbeidssted og hjem. Pendlingen mellom ulik arenaer, hjemmet og
arbeidsplassen, med adskilte fysiske omgivelser, oppgaver, strukturer og personer, gir
variasjon i hverdagen. Det innebærer flere impulser, utfordringer og forskjellige personer
å forholde seg til.
En lang vei til jobben kan være en ulempe for beboeren som for andre. Å kunne gå
til jobben eller lett makte arbeidsreisen, vil være gunstig for dem, slik andre ser fordeler
av korte arbeidsreiser.
Arbeidet gir sosial kontakt, struktur på dagen, avveksling, meningsfulle oppgaver,
sosial status og lønn. I det senmoderne samfunnet er arbeidet sentralt for menneskers
identitet og måter vi presenterer oss utad på (Kildahl 1995, NOU 2001 :22, Binder 2000).
Ettersom husmorrollen og hjemmearbeidet har mistet sin status - det er jobben der ute
som er av særlig betydning (Thorsen 1998) - har yrkesrollen blitt desto viktigere også
som identitetsmarkør. A ikke være plassert i arbeidslivet, har blitt en sosial og person
lig påkjenning (NOU 2000:27) for arbeidsløse, uføretrygdede, sosialklienter - også når
dette gjelder store grupper. Sykerollen og pensjonistrollen er de mest legitime måter å
være utenfor yrkeslivet - sykdom og høy alder er adgangstegnene. Definert som borgere
har utviklingshemmede også rett til høvelig arbeid. Som syke er arbeid ikke forventet
eller en rettighet. Det som beskrives som et stadig hardere arbeidsliv, med økte krav til
effektivitet, tempo, produktivitet, omstillingsevne og formelle kvalifikasjoner, har gjort
det stadig vanskeligere for mennesker med funksjonshemninger og svake kvalifikasjoner
å få en plass i arbeidslivet (Kilian 2005, Nicolaisen 2002).
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Arbeidsmuligheter og dagaktiviteter
Variert tilrettelagt virksomhet er organisert i tre kommunale arbeids- og opplærings
sentra (A/O-sentra), på Holo, Brummunddal og Sund65 . De ble etablert i forbindelse
med ansvarsreformen i 1991. Erfaringene blant annet fra HVPU-institusjonene var at
et strukturert dagtilbud eller arbeid var avgjørende for beboernes livskvalitet. På 1960-,
70- og 80-tallet ble institusjonsverkstedene etablert.
A/O-sentrene i Ringsaker har ca. 120 brukere. De er nå drevet av Helse- og sosial
etaten alene (fra 01.08.2002)66. Tidligere var skoleetaten tungt inne i driften gjennom
voksenpedagogisk senter.
Hensikten er at brukerne skal oppleve praktiske arbeidsforhold som er tilpasset den
enkeltes forutsetninger (Sjørengen et al. 2005). Det legges til rette for at deltakerne skal
ha muligheter for å utvikle vennskap og kontakt i arbeidstiden. Det er også et tilbud til
sterkt multihadicappede brukere. A/O-sentrene skal tilby aktiviteter og et miljø som er
sansestimulerende og interessevekkende. Noen sterkt bevegelseshemmede har behov for
opptrening og vedlikeholdsaktiviteter. Personalet vedA/O-sentrene har drevet et trenings
program for dem under veiledning av lege eller fysioterapeut.
De tjenestene A/O-sentrene gir er svært forskjellige og utformet etter den enkelte
persons behov. Noen har behov for et tilrettelagt arbeid, mens andre har behov for et
individuelt aktivitets- og treningsopplegg. For å differensiere tilbudet er aktivitetene
organisert og tilrettelagt for mindre grupper, det er i alt 11 slike grupper. Det er ansatt
medarbeidere som har forskjellig faglig bakgrunn, det er mange med håndverksyrker.
Det legges vekt på å utvikle gode produkter, med bra kvalitet. V irksomhetene varierer fra
veving, pakking og montering for oppdragsgivere, matkjøring, vedlikehold, småjobber,
blomster til tørking, kransebinding, vedproduksjon, kantinedrift, produksjon av lys og
såpe, pakking, stansing og sveising av plast for oppdragsgiver, maskinstrikking av klær,
søm og produksjon av stoffdyr med mer.
Det kan være vanskelig å få oppdrag når industrien sliter. Det legges mye arbeid i å
tilrettelegge for nye produkter, slik at brukerne mestrer oppgavene og produktene har
lang levetid.
I Nes-prosjektets andre del (Sjørengen et al. 2005) er gjennomsnittsalderen til de
30 personene som har et dagtibud 55,4 år. Det er altså virksomhet for det som ellers i
arbeidslivet gjerne kalles "eldre arbeidstakere". Tildeling av dagtilbud vedA/O-sentrene
skjer som enkeltvedtak årlig, etter individuell søknad. De brukerne som inngår i Nes-
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66

Denne gjennomgangen baserer seg på en mer inngående redegjørelse i Sjørengen et al. 2005. Interes
serte henvises til den for mer detaljerte opplysninger.
Ansvaret for å drive opplæring for voksne personer med utviklingshemning etter opplæringsloven §5.2
2. ledd er nå overført til helse- og sosialetaten. Personalet ved A/O-sentrene har nå ansvaret for å gi slik
undervisning.
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prosjektet og som har tilbud på A/O-senter har i gjennomsnitt et vedtak om 14,9 timer
med ulike aktiviteter pr. uke.
Formålet medA/O-sentrene i Nes sammenfattes slik: "A/O-sentra vil gjennom allsidig
aktivititet forsøke å gi den enkelte bruker en følelse av å delta i et sosialt fellesskap med
normal døgn- og ukerytme, hvor aktivitetene varierer med sesong, merkedager, ferie
og årstid" (Sjørengen et al. 2005). Som vi ser ligger disse formålene nær opp til Nirjes
normaliseringsprinsipper for et vanlig livsløp. Dag-, døgn-, ukes-, årstids- og sesong
variasjoner er viktige sirkulære rytmer i årenes gang. A/O-sentrene bli sentrale når det
gjelder å utforme en mest mulig vanlig hverdag, lik den andre mennesker har.
Mennesker med utviklingshemning i Ringsaker har også andre tilbud om arbeid. Det
er to bedriftstyper, begge er kommunalt drevet; arbeidssamvirke i offentlig regi (ASVO
bedriftene), og produksjonrettede virksomheter (PV-bedrifter)67. De konkurrerer nå i
stadig større grad med private virksomheter på pris, kvalitet og leveringstid. Det betyr at
kravet til produktivitet og effektivet kan bli økende, og eldre arbeidstakere kan risikere
å miste jobben når de ikke lenger klarer å være like produktive (Øhrn 2000). Foruten
disse tilbudene, kan enkelte også få arbeid innenfor det vanlige arbeidsliv68. Men det er
nesten ingen som har et slikt arbeid69 .
Arbeid og dagaktiviteter i Ringsaker ble redusert etter HVPU-reformen. Tanken var at
den enkelte skulle aktiviseres og få opplæring hjemme med husarbeid og andre praktiske
oppgaver i forbindelse med å bo hjemme. Beboerne har vanligvis en hjemmedag, som
kan økes til flere om de blir eldre og skrøpeligere, og orker mindre.70
Ingjerd Olstad forteller om tilbudene i Ringsaker og erfaringene der:
Dagaktiviteten i Ringsaker kommune er lagt ti/Arbeids-og opplæringssenteret (Ringsaker
A/O-senter fra 1. august 2003), så der må folk søke på vanlig måte om å få et aktivi
tetstilbud. Fremdeles beholdes den arbeidsstua som er på gamle Sund, for den har vært
der i alle år og hatt de aktivitetene som var tidligere, som å vevefilleryer osv. Så de best
fungerende fikk et tilbud på A/O-senteret i avviklingsfasen. For da skulle de verken bo
67

ASVO-bedriftene eies av kommunene gjennom kommunale aksjeselskaper, med 75 prosents statlig
finansiering og 25 prosent fra kommunen. Bemanningsnormen er 1,3. PV-bedrifter - produksjonsrettede
virksomheter, som tidligere ofte var HVPU-bedrifter, er også 100 prosent kommunalt eid, men over-fø
ringer til driften kommer fra staten med 100 prosents finansiering (Øhrn 2000).
68
Øhrn (2000), daglig leder i Vertskommuneforbundet, sier i en artikkel at han allerede har fått signaler
om at eldre arbeidstakere faller ut av bedriften, og de blir da et rent kommunalt anliggende.
69 "Vertskommuneundersøkelsen" fant at av ca. 950 personer, var bare 1 prosent i vanlig lønnet arbeid,
18 prosent var i arbeid organisert av arbeidsmarkedsetaten og 65 prosent var i dagtilbud eller aktiviteter
organisert av kommunen. 20 prosent hadde voksenopplæring, eventuelt i tilknytning til arbeid, og
13 prosent var uten fast dagaktivitet. (Bugge og Thorsen 2004).
70 Økonomiske innstramminger i kommunene har bidratt til kutt i budsjettet som gjelder arbeid, opplæring
og aktiviteter (Sjørengen et al. 2005).
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eller jobbe her i Nes, da skulle de jobbe i Brumunddal eller på Hola. Da skulle de skille
bolig og arbeid.
Men man har likevel til en viss grad greid å opprettholde aktivitetene. Det er ut
viklingshemmede som har problemer med koordinering og adferd og med å se meningen
med en aktivitet. Så de dårligst fungerende har i alle år hatt tilbud på Sund.
Det er også et tankekors. De skulle også hatt tilbud på A/0-senter. men det var
vanskelig åfinne aktiviteter som passer dem.
Det er kanskje best at de er her på Sund. Faglig sett liker jeg ikke tankegangen at de
dårligst fungerende ikke skal få mulighetene som de andre, men for dem selv tror jeg det
er bra. Her på Sund kan de gå til og fra sin egen bolig. Selv om de bruker tre kvarter på
en strekning som for andre tar ti minutter, går de til og fra arbeidsstua - og det er en
kjent plass. Samtidig får de den aktiviteten de har behov for i stedet for bare å sitte og
drikke kaffe, for eksempel. Derfor opprettholdes den arbeidsstua inntil videre.
De andre får tilbud på et A/0-senter, men det blir mindre og mindre tilbud. Det er så
mange i kommunen som trenger tilbud, og for at så mange som mulig skal få det, blir
nok tilbudet mindre til hver enkelt.
I utskrivingsfasen i 1991 fikk tilsynsutvalget i Oslo påklaget alle enkeltvedtak. Det
gikk både på bolig for mange, og arbeids- og aktivitetstilbud. Vi ble pålagt å ha et
aktivitetstilbud for alle. Det er vel derfor denne arbeidsstua her har fortsatt. Det blir
kanskje spennende å se nå når det blir en ny omorganisering. Nå skal A/0-senteret bli
en resultatenhet og da skal arbeidsstua her inn under den resultatenheten.
Det er litt rart. Det er mange meninger om hva som er det beste. Det er ikke alle en
kan kreve resultater av. En kunne skilt mer på aktivitetstyper og etter funksjonsnivå på
brukerne. De har en skogsgruppe som produserer og selger ved og får resultater av det.
En kunne lage egne undergrupper for dem som ikkefungerer så godt, som ikke har evne
og kapasitet til å jobbe for resultater.

Noen "tiltakspakker"
Tilbudet til beboerne virker variert og mangfoldig ut fra beskrivelser om tiltakene rettet
mot hver enkelt. Her gir vi noe illustrasjoner, slik de er notert:
Kristian jobber fire timer i uken påASVO. 71 Han har 12 timer pr. måned med støtte
kontakt. Videre har han 10 timer pr. uke med PSE (personlig stell og egenomsorg)
og Praktisk bistand.

71 Igjen minner vi om at navnene er fiktive, her er de også endret i forhold til navnene i intervjuene med
beboerne. Hensikten er ikke å vise hva hver enkelt av de vi har intervjuet har av hjelp, men å illustrere
med noen tilfeldig valgte eksempler hvordan tiltakene til enkeltpersoner ser ut. Noen inngår i intervju
utvalget, andre ikke. Alle disse bor i egne boliger.

126

Jacob jobber i Ringsaker kommune fire korte dager. Han har åtte timer støttekontakt
pr. måned. Har 15 timer PSE og Praktisk bistand.
Eldbjørg har 12 timer pr. måned med støttekontakt. Videre har hun PSE åtte timer i
uken og sju timer pr. uke Praktisk bistand. Hun er på A/O-senteret fire dager i uken.
Mina har 14 timer pr. måned med støttekontakt. Hun har sju timer PSE og tre timer
pr. uke Praktisk bistand. Hun er på A/O-senteret tre dager i uken.
Even har ni timer støttekontakt pr. måned. Han har sju timer PSE og Praktisk bistand
pr. uke. Han jobber fire dager i uken i vanlig bedrift.
Sigurd har 16 timer støttekontakt pr. måned. Han har ti timer pr. uke PSE og to timer
pr. uke Praktisk bistand. Han jobber på ASVO fire dager pr. uke.
La oss se en litt mer utførlig situasjonsbeskrivelse. Den er endret for ikke å kunne identi
fiseres, men hovedtrekkene er beholdt:
Ester er pensjonist72. Hun steller og ordner sin leilighet, er flink i håndarbeid av alle
slag. Etter at hun ble pensjonist, er hun noen dager i uken på eldresenteret og hjelper
til. Hun deltar med vaffelsteking og rydding. Hun ordner det meste av sin personlige
hygiene selv, men trenger hjelp til hårvask. Hun trenger noe veiledning og støtte på
det hun gjør. Hun baker kaker og lager mat, til seg selv og andre. Hun vil gjerne ha
samvær med andre, men kan også trives i eget selskap. Hun handler i butikk selv og
har pengeforståelse. Hun leser og skriver. Hun har hjelpeverge og har i perioder hatt
støttekontakt. Hun mottar hjemmehjelp, har hjelp til personlig stell og egenomorg, og
har ferdiglaget middag noen dager i måneden. Hun har familiekontakt med søsken.
Kommunen forsøker så langt som mulig å legge tilværelsen til rette for dem som blir
pensjonister og slutter i jobb. Et eksempel:
Jørgen på 67 år, jobbet på en vanlig arbeidplass, der han gjorde en god jobb til han
ble 67 år. Han er arbeidsvillig og pliktoppfyllende. Han jobbet fire dager i uken og
fikk to timer voksenopplæring på sin fridag. Ellers på fridagen ville han oftest gjøre
ærender, stelle hus og hage og ordne med regninger sammen med personalet. Han
har nå, etter at han ble pensjonist, et dag- og aktivitetstilbud 20 timer i uken, fra kl.
9.00 til kl.14.00 fra mandag til og med torsdag.

72 De regnes som pensjonister, de som har sluttet i A/O eller ASVO-virksornhet på grunn av høy alder.
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La oss se hvordan beboerne selv beskriver sin hverdag.

Variasjon i hverdagen
Den hverdag som fremkommer i intervjuene virker variert og fylt med mange ulike
aktiviteter. De fleste har et fast program gjennom uken.
Noen jobber flere dager i uken. Gunnar på 74 år har et meget innholdsrikt liv. Han er
langt over "pensjonsalder", men er fremdeles i jobb. Han forteller når han blir spurt:
Intervjuer: Hva er det du gjør vanligvis om daga?
Gunnar: Har med støpen og fylle i støpen og pussing og greier, jeg.
Intervjer: Du er på keramikken?
Gunnar: Ja. Har du kjøpt noe der noen gang?
Intervjuer: Ja, det har jeg. Og det er tre dager i uka?
Gunnar: Ja, det er alså mandag, onsdag, fredag -da slutter jeg bare halv ett på fredagene,
da.
Intervjuer: Driv du med noen aktiviteter heme her?
Gunnar: Ja, det hender hvis det er noe vasking. Men nå slepper jeg å vaske -for nå har vi
vaske vinduer her nå så.
Intervjuer: Så nå er du ferdig med det?
Gunnar: Ja, ferdig med alt sammen jeg, nå.
Intervjuer. Det er jo veldig reint og koselig her da.
Gunnar: Det er her jeg skal spise middag i æfta, da (smiler).Vi skal ha fiskepudding i dag,
VI.

Intervjuer: A, det høres deilig ut.
Gunnar: A er det dattera di driver å jobbe med nå, du?
Intervjuer: Hu skal begynne å jobbe på en skole, hun nå.
Gunnar: A, å gjør a det, nå?
Intervjuer: Driver du med noe utenfor leiligheta di -er du med på noe - utenom at du er på
keramikken?
Gunnar: Vært med på raking -hvis det er noe med plenen og. Men ikke nå, for nå er det bra
nå.
Intervjuer: Er du med på no' pensjonisttreff eller klubb?
Gunnar: Ja, det hender jeg er på noe sånn -hvis jeg får beskjed og sånn. Det er noe annet
det.
Intervjuer: Er du på besøk hos noen eller, eller får du besøk?
Gunnar: Ja, det er bare eneste 'n Åge da som jeg besøker, da. Det er eneste han som lever
nå, da. Han er kjekk han nå gitt. Spiser å.
Intervjuer: Så du besøker han regelmessig, du a?
Gunnar: Ja, jeg var der en tur i -var i går a tru? -fikk jeg kaffe, å. Jeg er vikar der åsså,
skjønner du.
Intervjuer: Så du er vikar?
Gunnar: Ja, å en ta de damene der kjenner jeg. Hu kjente Sven godt, sa a. Det var en kjekk
kar, sa a. (Begge ler litt).
Intervjuer: Så du koser deg her -og driver litt ute og inne ?
Gunnar: Jada.
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Gunnar er medlem av musikkgruppa og han er med på bowling, i Klubben og deltar i en
vennegruppe . Han går ofte på kafeen på Nes.Foruten å være med på "keramikken" tre
dager i uken, har han en dag i uken på aktivitetssenteret hvor han vever. Han har også i en
periode hentet posten for Sund på Nes Postkontor. "Jeg går ned til postkassen og henter
posten. Er grei sånn .... Og så har jeg kontaktstøtta da.Hun kommer - og jeg kjører en
tur med henne og."
Gunnars historie viser hvor variert et pensjonistliv blant personer med utviklingshem
ning kan være, også sett i lys av andre pensjonisters liv. Her har ikke pensjoneringen fra
jobben skjøvet ham ut i uvirksomhet. Tidligere jobbet han fem dager i uken. Etter at han
ble pensjonist for noen år siden, fikk han et alternativt opplegg. "Jeg er fornøyd, jeg,"
smiler han. "Jeg trives med å være pensjonist.Jeg har det bra som jeg har det, jeg."
Han ler på spørsmålet om han har forandret seg etter at han ble eldre. "Ja, det er som
det pleier å væra eldre det.Jeg står opp om morran, jeg spiser godt, og jeg går på arbe
om morran. Tar drosje sånn ved kvart over åtte - da kommer drosja da, så. Den henter
meg rett bortpå her, da, 'n Lars og jeg, da." Han sier bestemt: "Jeg vil ha jobben min,jeg.
Får jeg nåla mi, som har vært i tro tjeneste og som har jobba i så mange år, så? Det er jo
jeg som er ansvarlig der oppe.Kanskje jeg kan få det, å." Han lurer på: "Hvis jeg jobber
videre, videre og videre, jobber stadig, stadig - kan jeg - får jeg mer penger da?Mer
pensjon?Hvis jeg jobber mer og mer?" Han har ikke tenkt å la seg pensjonere.
Intervjuer: Du jobbe jo enda, så du er ikke helt i pensjonistenes rekker.
Gunnar: Hvor mange år til før jeg får lov til å slutte hvis jeg orker?
Intervjuer: Du kan jo slutte når som helst du, for du er jo pensjonist, du.Så hvis du ikke vil
jobbe mer...?
Gunnar: Men det bestemme jeg sjøl, det.
Intervjuer: Det bestemme du sjøl - du avgjør sjølv hva du vil.
Gunnar: Jeg vil ha jobben min, jeg!
Han er blant de aller "sprekeste" av intervjupersonene.Men det er mange historier om
innholdsrike og varierte liv med mange aktiviteter, både fra dem som er pensjonister og
dem som er i jobb.
Per derimot ble pensjonist for to år siden.Han er fornøyd med det. Han er ikke med
på arbeidsstue eller i foreninger- det har han ikke noe ønske om, gjør han helt klart. "Jeg
skriver på skrivemaskin da. Driver og skriver, jeg (smiler). Må jo sjå å gjøre no' så tida
går." Han bruker datamaskinen, ser på TV og spiller musikk. "Noen ganger - når dom
vil jeg skal være med å gå tur, så går jeg tur, da."
Olga er 78 år gammel, men hun er fremdeles aktiv. Hun bor i egen leilighet.
Intervjuer: Hva er det du vanligvis gjør om dagene da, Olga?
Olga: Jeg bader meg og vasker meg å.Sengeskift - skifter på senga.
Intervuer: Driver du med noe spesielt heme her? Eller har du noe å gjøre utafor her?
Olga: Je er på arbeidsstua.Er på aktiviteten der (en dag i uka).(...). Er så fint, vet du.
Intervjuer: Hva driver du med der da, Olga?
Olga: Je driv å syr teppe nå - på veggen min. Å så skal je sy pute til a Randi.
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Hun deltar på kurs og andre tilrettelagte aktiviteter, og er med i pensjonistgruppen i
distriktet. Og hun liker å se på TV og være med på handleturer.
De aller fleste forteller om et variert dagligliv med mange aktviteter, en del inngår i
en fast ukeplan.

Arbeidet
Arbeidet er viktig for mange. Det strukturerer dagene og ukene, gir oppgaver og sosialt
miljø. Arbeidet gir en innholdsrik dag, med varierte opplevelser. Det er i alt ni av per
sonene som en eller flere ganger i uken går til et sted med tilrettelagte arbeidsoppgaver
og arbeid - enten ved en NO-virksomhet, en ASVO-bedrift eller tilknyttet det vanlige
arbeidslivet (på spesielle vilkår, en person). De fleste av de øvrige har faste planer for
noen dager i uken, hvor de har sine oppgaver, enten på arbeidstuen, på eldresenteret, på
kjøkkenet på Sundheimen eller annet. Det er en glidende og uklar overgang mellom hva
som er "jobb" og hva som er aktiviteter. Mange "går på jobb" til tilrettelagte aktiviteter,
som på den kommunale arbeidsstuen, hvor de vever, syr og gjøre ulike oppgaver73.
Mange personer forteller detaljert om hva de gjør på jobben, og de oppgir nøyaktige
tider for når de er på jobb. Slik gir jobben oversikt over ukedagene og avveksling over
tid. Jobben er noe av det de prater mest inngående og detaljert om. Mange er glade i
jobben.
Intervjuer: Ja. Da skal vi prate litt om ... om dette arbeidet ditt da.
Aslaug: Ja.
Intervjuer: For du er ikke på arbeid hver dag?
Aslaug: Jeg er på Haug på mandag.
Intervjuer: På Haug, ja. ..
Aslaug: Og så har.. Arbeider fra klokka ni til halv to.
Intervjuer: Ja. Akkurat. Og da på Haug, hva er det du gjør der?
Aslaug: Da vasker jeg, da tørker jeg støv og stryker klær.
Intervjuer: Ja.
Aslaug: Noen duker og litt forskjellig.
Intervjuer: Ja, akkurat. Det gjør du der. Det er den... ( ...).
Aslaug: Ja. Det er borte ved sekunda stasjonen der. Det røde huset på toppen.
Intervjuer: Mmm. Ja, du har denne arbeidsplassen din der?
Aslaug: Ja.
Intervjuer: Og der har du vært i mange år der, da?
Aslaug: I ti år.
Intervjuer: I ti år ja.
Aslaug: Så a Asbjørg Hansen, hun er sjefen min.
Intervjuer: Ja. Akkurat.
Aslaug: Og hun er grei.

73 Disse er beskrevet i detalj i Sjørengen et al. (2005).
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Intervjuer: Jaa. Det er en dag i uka du er der nå?
Aslaug: Ja.(... ). Før så var jeg tre.
Intervjuer: Akkurat. Og så nå er det slik, og de andre dagene dine da har du.... ?
Aslaug: På tirsdag på AO-senteret, og onsdag på AO-senteret og fredag ...på AO-senteret.
Intervjuer: Akkurat.
Aslaug: Og så er jeg hjemmedag på torsdag.
Intervjuer: Ja. Da er du hjemme her, og da driver du med forskjellige ting?
Aslaug: Ja.

Hun er 59 år, men hun har ikke tenkt å bli pensjonist:
Intervjuer: Tenker du noe på pensjonistliv ...å bli pensjonist?
Aslaug: Nei.
Intervjuer: Nei. Synes det er bra å gå på arbeid, å?
Aslaug: Ja, det synes jeg. Jeg liker å gå på jobb.
Intervjuer: Ja. Treffe andre folk?(... ).
Aslaug: Vi sitter sammen nede på AO-senteret når vi har pause.
Intervjuer: Ja.
Aslaug: Klokka ti, og når vi skal spise nista vår.(... ). Da er det kaffe klokka ti.(... ). Og så
er det kaffe klokka halv to.
Intervjuer: Ja. Da går det an å gå på å jobbe litt i mellom der.
Aslaug: Ja, det gjør det.
Intervjuer: Jaha. Det høres ut som om du er fornøyd med det.
Aslaug: Ja.

Det kan være leit å bli "oppsagt på jobben" når jobben er et viktig holdepunkt i livet.
Aslaug har fått brev om at hun skal slutte med jobben hun har en dag i uken, og sier
lenger ute i samtalen:
Aslaug: Så jeg synes liksom det blir leit da jeg skal slutte på Haug.
Intervjuer: Du synes det blir leit?
Aslaug: Ja.
Intervjuer: Akkurat. For der har du vært i ti år. (...).
Aslaug: Så vi skal reise bortpå der og besøke ....besøke dem.
Intervjuer: Ja. For du vet når du skal slutte der?
Aslaug: Nei. Jeg har fått lapp på det.
Intervjuer: Ja. (Lang pause, mens Aslaug finner noe?). Du har fått et brev på dette da?
Aslaug: Ja.
Intervjuer: Akkurat. Er det nå, nå før sommeren tror du?
Aslaug: Den siste dagen er den tredje mai.
Intervjuer: Det er siste dagen din. Akkurat. Jah. Så da har du fått...da får du litt tid til å
forberede deg nå da?
Aslaug: Ja.
Intervjuer: Ja. Men du synes allikevel at det er litt rart?
Aslaug: Ja! (... ).
Intervjuer: Ja, det forstår jeg. Så den dagen du har vært der da, da ...skal du ha fri da, eller?
Aslaug: Ja. Det er meningen jeg skal ha fri to dager,ja. ( ... ).
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Intervjuer: Ja. Hvordan tror du det blir?
Aslaug: Det blir liksom uvant da.
Jan har i en periode vært postmann. Det har vært en jobb bestefaren hans også har hatt,
forteller han stolt.
Intervjuer: Nå skal vi prate litt om hva du gjør om dagen, da.
Jan: Jeg går med posten i kommunen, jeg da!
Intervjuer: Du går med posten i kommunen?
Jan: Ja- det gjør jeg (ler).
Intervjuer: Det gjør du!
Jan: Jeg har vært postmann før og jeg!( ...).
Intervjuer: Ja det var du. Og den samme jobben har du fått nå?
Jan: Jeg har tatt over etter bestefaren min, jeg. Bestefaren min hadde postrunden før. Han
Svein.
Intervjuer: Bestefar din hadde postrunde før?( ...). Du har tatt over etter han, du?
Jan: Ja!
Intervjuer: Rett og slett samme jobben!
Jan: Det har jeg!
Han forklarer om arbeidstiden, som nå er regulert noe ned:
Jan: Det var fra kommunen, men det virker som om feriehjelp i kommunen ... Jeg hadde to
jobber før, jeg.
Intervjuer: To jobber hadde du først.?
Jan: Først på AO-senteret og så i kommunen. ( ...).
Intervjuer: Og så kommunen!!
Jan: Ja. Nå har jeg en jobb i kommunen.(...).
Intervjuer: Og i kommunen har du vært siden ....?
Jan: Etter at jeg flytta inn her.( ...).
Intervjuer: Der har du vært stabil hele tida. Og du går på jobben?
Jan: Ja, det gjør jeg. Jobber ni til ett jeg bare.( ...).
Intervjuer: Og det synes du er fint, passe, eller...?
Jan: Det er passe.
Intervjuer: Er det passe.? For du jobba litt lenger før?
Jan: Ja. Til tre før.
Anna - som mange andre - forteller om jobben:
Intervjuer: Nå skal vi snakke litt om hva du driver med på om dagen. Hva er det du gjør om
dagen?
Anna: På arbeid tre hele dager i uken.
Intervjuer: Akkurat. Og da er du på ....?
Anna: Det er tre hele dager og en halv dag.
Intervjuer: Og da er du på AO-senteret?
Anna: Ja, jeg kjører dit.
Intervjuer: Hva gjør du på AO-senteret da?
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Anna: Jeg pusser keramikk.(Hun vet nok hva hun gjør, men jeg - intervjuer - forstår det
ikke).
Intervjuer: Det er mye forskjellig du gjør da?
Anna: Ja.
Jobben gir glede, også til dem som til tider føler seg ensomme. Inga forteller:
Intervjuer: Tenker du på....kan du si noe som du er veldig...ja, som du er glad for?
Inga: V ære på AO-senteret.
Intervjuer: For å få være på AO-senteret?
Inga: I fire dager.
Intervjuer: For der trives du, eller ...?
Inga: Der trives jeg. Der koker vi kaffe, og.
Intervjuer: Ja, så der er du glad for å være?
Inga: Jaaa.
Arbeidslivet gir kontakt med andre. Det kan også gi tilleggsgoder-som turer og utflukter.
Karsten forteller om det:
Intervjuer: Jah. Og så står det noe om ...Vi skal snakke om noe som er litt koselig å da.
Du" eh" er av og til på ting du synes er artig. Har du opplevd noe i det siste som du syntes
er koselig?
Karsten: Jaa.
Intervjuer: Vært på noe ...?
Karsten: Turer.
Intervjuer: Vært sammen med noen, eller .... ?
Karsten: Være med ASVO på turer sammen med arbeidsplassen og slik. Var på turer
sammen med dem på jobben, og.
Intervjuer: Åja! Det liker du?
Karsten: Det liker jeg, å være med dem på jobben på turer og slik, reise turer og slik.
Intervjuer: De arrangerer turer på ASVO?
Karsten: Jaa! Drar på turer vi på jobben.
Intervjuer: Ja visst. Hvor var dere sist dere var på tur?
Karsten: Vi var på hytta til Aksel.(...).Vi skal på flere turer. Vi har fått brev på jobben, vi
skal på tur. Hyttetur og ligge over, og(...).
Intervjuer: Jammen, det er jo ordentlig fint da!
Karsten: Vi reiser på fine turer, og.
Intervjuer: Ja, det er veldig fint å komme seg ut litt.
Karsten: Ja.(...).
Intervjuer: Og du synes dette er ·artig?
Karsten: Artig å komme ut litt, jeg sitte hjemme på leiligheta.
Fortellingene om arbeidet viser at det har svært stor betydning for beboerne. De roser
den greie sjefen, de forteller om arbeidskameratene, de kan redegjøre nøye for hva de
gjør og er stolte av det, og arbeidet innebærer også tilleggsgoder i form av utflukter og
sammenkomster, for dem som for andre. I en livssituasjon der de ikke har stiftet egen
familie blir arbeidet spesielt viktig som sosial forankring og tilgang til fellesskap.
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Egen bolig, eget hjem
Det at beboerne har fått sitt eget hjem har vært en forsinket selvstendighetsfase, med
opptrening til større husholdsførsel og hjemmeliv- sent i livet. Folkestad (2003) peker på
hjemmets ulike betydninger (med henvisning til blant andre Smith 1994): det personlige
hjem, det sosiale hjem og det fysiske hjem. Beboerne tar særlig opp hjemmet som det
personlige og det sosiale hjemmet, men også i en mer overordnet betydning; hjemmets
betydning for livskvalitet og trivsel.
Det er tallrike beretninger og utsagn om hvordan de setter pris på å ha fått egen bolig.
De kommer stadig og spontant inn på at det oppleves som godt å bo slik."Det er godt å
bo her. Det er koselig her- og trivelig." Olga sier: "Ja, det er hemattet mitt: Syns det er
så koselig, så." Noen svarer også slik på spørsmålet: "Hvis du kunne velge, hva ville du
ønske deg?" "Jeg, Jeg vil være her, jeg .... Jeg vil bo her,", eller kommer tilbake til hvor
mye hjemmet betyr i andre sammenhenger.
HVPU-reformen var mer enn en boligreform, som den ofte kalles (Tøssebro og Lun
deby 2002), det var en reform som ga eget hjem og et privatliv. Det har vært en gradvis
flytteprosess for mange som har fulgt hele avinstitusj onaliseringsprosessen. De fleste har
gradvis fått det mer hjemlig og privat, inntil HVPU-reformen ga dem en egen bolig74.
Inga forteller dette:
Intervjuer: På Tunet delte dere rom vel?
Inga: Ja - og i førstninga jeg flytte hit inn igjen - dom hadde pussa opp her - og da flytta
Brita meg - hu var jo avdelingsleder her. Hun sa at jeg skulle flytte til Ellen igjen. Og da lå
Ellen på det rommet som jeg ligger nå. Og så lå jeg her.
Intervjuer: Så dere delte leilighet?
Inga: Da delte vi da, vet du.
Intervjuer: Og nå har du leiligheta for deg sjøl?
Inga: Jada - og når Magda begynte, Magda Sivertsen - da sa hu at Ellen kunne få. Odd
Olsen - kunne flytte på det rommet på C og ligge om natta. Det ville'n ikke første kvelden.
Var så uvant for'n.
Intervjer: Det er ikke bare bare å flytte .....

Marta forteller at: "Jeg gleda meg så til å komma hit så vi var helt sjuke." Når intervjuer
spør: "Er det her du helst vil bo?", svarer Marta: "Ja, her vil jeg bo!"
Margit får spørsmålet:
Intervjuer: Hva er det mest hyggelige du har opplevd i det siste?
Margit: Vet ikke.
Intervjuer: Er det spesielle ting som gjør at du blir veldig glad?
Margit: Å være her!

74 Beboerne på Sundheimen, på sykehjemmet, har som nevnt eget rom, men ikke en fullstendig
selvstendig bolig.
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En egen bolig er et sted for "sjølråderett", en markering av at en er "herre eller husfrue i
eget hus" - mer eller mindre. Men det er også et sted for selvmarkering og symboler som
viser egne valg, stil og smak (Gullestad 1989, Thorsen 1990). Flere nevner at i hjemmet
sitt er det bilder av dem selv. Det er betydningsfullt, og de viser det fram.
Intervjuer: Hvordan synes du det er her. ..?
Karen: Ja, det er bra her.
Intervjuer: Du har det bra, ja?
Karen: Åja, med eget rom, å.
Intervjuer: Ja, det er godt, det.
Karen: Ja, åsså har je bilde ta meg sjøl der.
Intervjuer: Ja, der er det bilde ta deg. Men er det bildet tatt her?
Karen: Ja, nei... Det er tatt på hytta på fjellet. ( ...). A Bjørg tok det.
Intervjuer: Å ja, når dere var på tur?
Karen: Ja, det var det.
Bilder viser til en personlig historie og forteller hvem de er. Bildet av Karen forteller om
opplevelser andre steder enn ved boligen. På bildet fremstår hun ikke som utviklingshem
met, hun er på tur - en tur lik dem alle andre foretar seg. Hun vil vise seg fram slik.
Hjemmet er sted for hvile og rekreasjon etter jobben. "Etter en lang dag på jobben er
det godt å komme hematt på æftan," sier Gunnar. Flere nevner dette.
Hjemmet er også et sted å vise fram og være stolt av. Der kan en vise smaken sin og
hva en har laget. Gunnar er fornøyd med hjemmet sitt og har innredet etter eget valg: "Er
det ikke en pen duk? Denne kjøpte je sjøl." Han savner ingenting. Han svarer da intervjuer
spør. "Så det er ingenting du savner eller synes du mangler?" "Nei da, ingenting. Jeg er
real sånn, jeg. Er ikke dette en pen leilighet a du?" Inga peker og sier: "Den har jeg sydd,
den puta der. Fine puta der. Og så den andre. To puter har jeg sydd."
Det er to personer som fremdeles har "det egentlige" hemattet sitt et annet sted. Som vi
husker er det en som har det hjemme hos moren som han besøker om sommeren. Boligen
han har her er "litte granne hemmat". Men han synes "det er fint å bo, fint å bo her, da".
Og vi har nevnt Olga som fremdeles synes at barndomshjemmet er hjemmet. "Her? Nei.
Det er ikke det. Er ikke hjem. (.. . ). Men det er koselig å komme hit og koselig å være
her, og." En tredje, som bor på aldershjemmet, svarer til spørsmålet: "Føler du at dette
er hemattet ditt?" "Nei, ikke alt."
Men tre personer gir klart uttrykk for at de ikke trives godt nok der de bor, og vil helst
flytte. Vi har nevnt han som var gift og ønsket større leilighet. Marta ønsker å flytte. "Vil
ikke bli boende her. Vil bo i Bærum (nær slektninger)." Og Berit forteller også at hun
gjerne vil flytte:
Intervjuer: Du har noen naboer rundt deg?
Berit: Ja.
Intervjuer: Hvordan liker du det, da?
Berit: Det går ikke så bra her.
Intervjuer: Det går ikke så bra her?
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Berit: Nei.
Intervjuer: Nei. Det er ikke så mye kontakt du har med naboene da kanskje?
Berit: Jeg har ikke det.
Intervjuer: Nei?
Berit: En blir mye alene her.

HVPU-reformen innebar også at noen ble mer alene enn de ønsket i de nye boligene
sine. 75

Hjemlige gjøremål: Kjønnede oppgaver og aktiviteter?
Når det gjelder gjøremål i hjemmet, ser mennene ut til å gjøre mange av de samme opp
gavene som kvinnene. De har trolig i mindre grad enn andre jevnaldrende menn vært
igjennom kjønnsspesifikk sosialisering. Opplæringen - habiliteringen - etter HVPU
reformen gikk i stor grad ut på å lære menn og kvinner til å klare seg best mulig selv når
det gjaldt hverdagslivets oppgaver. Dette gjaldt hygiene, påkledning, matlaging, rydding,
å holde orden på tider og rutiner. Mennene forteller greit om hvordan de steller huset sitt,
uten noen henvisning til at dette kan oppfattes som kvinnfolkjobber. Slike henvisninger
og en klar rolledeling ser ut til å være mer utbredt i livshistoriene til andre menn - gifte
eller tidligere gifte (Thorsen 1998, Danielsen 1990, 1992, Medby Fossland 2005).
Intervjuer: Det er veldig fint. Ja, det er det. Hva tenker du på når du er hjemme her, driver
du med noen forskjellige ting da? Du har forskjellige ting å drive på med her?
Jan: Jeg vasker gulvet.
Intervjuer: Du vasker gulvet.
Jan: Ja.
Intervjuer: Det gjør du! Det gjør du selv!
Jan: Og så handling. ( ...).
Intervjuer: Ja. Jammen jeg synes da at i dag har du ordnet med maten selv også. Lagd deg
frokost her, og.
Jan: Ja!
Intervjuer: Du hadde spist før jeg kom i dag, så jeg.
Jan: Jah. Det gjorde jeg.
Intervjuer: Den er du ferdig med, den ordne du selv?
Jan: Ja.
Intervjuer: Ja. Og her koser du deg, å? (...).
Jan: Det gjør jeg.
Intervjuer: Det gjør du. Og jeg synes det durer og går noe inne på her og, jeg? Ordner du
det også? Setter i gang noe der?
Jan: Nei, de gjør det.
Intervjuer: Setter i gang tørketrommel og maskina?
Jan: Ja.

75 Dette er mer inngående behandlet i avsnittet om ensomhet.
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Intervjuer er om mulig enda mer begeistret over at Jan vasker gulvet enn hun ville ha
vært om noen av kvinnene fortalte om det.
De fleste beboerne ser ut til å oppfatte hverdagen i en videre krets enn innenfor tradisjo
nelle kjønnsroller og arbeidsoppgaver. Kvinner forteller at de drar ut på tur, med og uten
følge. Anna sykler - både når det er lyst og når det er "skikkelig mørkt om vinteren. Og
jeg har lykt på sykkelen min når jeg sykler". Hun liker både å gå turer og reise på tur:
Anna: Liker å sitte inne og gå turer, og.
Intervjuer: Du liker å gå turer, ja?
Anna: Ja, så liker jeg å reise bort og gå turer, å.
Intervjuer: Går du turer alene eller går du sammen med noen da?
Anna: Går med a Asta.
Intervjuer: Du og a Asta, ja. Akkurat. Er du av og til på lengre turer om sommeren og slik?
Anna: Hardanger. Og så har jeg vært i Stavanger i sommer, og.

Anna har gjort mye, både kvinnfolk- og mannfolkarbeid. "Jeg syklet mye før. Plukket
blomster å. Vasket klær, å. Strøk klær, å. Sagde og hogg ved." (Det blir mye snakk om
saging og vedhogging).
Hun, som de andre kvinnene, har ikke vært gift og koordinert seg med eller gjort seg
avhengig av en mann for å delta i aktiviteter og komme seg ut. Menn og kvinner har på
samme måte hatt støtte av de ansatte til å utføre og lære seg dagliglivets oppgaver. De
som bor alene må forsøke å mestre gjøremålene i husholdet, uansett kjønn.

Livet på alders- og sykehjemmet
Fem av de intervjuede personene bor på alders- eller sykehjemmet; to på aldershjemmet
og tre på sykehjemmet. Som vi har vært inne på tidligere er det på aldershjemmet egne
små leiligheter, med stue, soverom, kjøkkenkrok og bad. Del 5 beboerne på aldershjemmet
bor i mindre grupper, tre grupper på fire personer, en gruppe har tre personer. Gruppene
har egen felles stue og kjøkken.
På sykehjemmet er det ti plasser, der har de egne rom. Mange, men ikke alle, har eget
bad. De fem beboerne varierer i alder fra 55 til 76 år. De yngste bor på aldershjemmet. De
er alle multifunksjonshemmede, med fysiske funksjonshemninger i tillegg til utviklings
hemningen. Noen er sterkt bevegelseshemmet, to bruker rullestol, en bruker rullator.
Fire av de fem institusjonsbeboerne har et arbeidstilbud noen dager i uka, da er de på
arbeidsstua. Det gjelder også den aller eldste. En av dem - sterkt fysisk funksjonshem
met - kjører elektrisk rullestol alene til og fra jobb hele året. En mann på sykehjemmet,
i rullestol, er ikke lenger på arbeidsstuen hvor han har vært. Han er blitt pensjonist og
sier han vil ha det slik.
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Edith76 bor på aldershjemmet. Hun er stolt over alt hun klarer selv, og intervjuer er
imponert.
Intervjuer: ( ... ).Da snakket vi om det at da får du noe hjelp i leiligheta di her?
Edith: Ja. Jeg tørket støv i går kveld.
Intervjuer: Akkurat.
Edith: Og hun Lise Larsen, hun vasket gulvet i dag.
Intervjuer: Ja.
Edith: Og jeg har ordnet senga i dag, også.
Intervjuer: Jaa. Men du klarer voldsomt mye her du da, selv?
Edith: Ja, og så ....strøket litt.( ...).
Intervjuer: Har du gjort ... klarer du det, og?
Edith: Ja.
Intervjuer: Akkurat! Det gjør du selv.
Edtih: Ja.
Intervjuer: Ja. Med klær og slikt?
Edith: Ja, legger sammen klær og, når de er tørre.( ... ). Jeg pusser tennene mine selv om
kvelden. Og så hender det seg at de hjelper meg med tannstikkene.
Edith skriver litt i dagboka si om hva hun gjør. I uken har de lørdagen å se fram til. Da
er det lørdagskos. Den går på rundgang mellom noen av n aboene.
Intervjuer:Du skriver dagbok?
Edith: Ja.
Intervjuer: Hver dag?
Edith: Ja. Og så skriver jeg hvem som har lørdagskos. (...).
Intervjuer: Gjør du det?
Edith: Lørdagskveldene!
Intervjuer: Nei, men så fint!
Edith: Ja.
Intervjuer: Så da holder du oversikt over det ...hvor dere skal være hen?
Edith: Ja.
Intervjuer: Og da er det noen ganger her hos deg, og da?
Edith: Ja.
Intervjuer: På lørdagskos.
Edith: Ja. A Kristin, å.
Intervjuer: Ja.
Edith: Så hender det seg det at det kommer noen boveiledere da.
Intervjuer: Ja. Som er med dere på disse kveldene?
Edith: Ja.

76 Vi gjentar at navnene her og andre steder er endret også i forhold til navnebruken ellers. Det betyr at det
er flere fiktive navn enn de 18 intervjuede personene som inngår, noe som er gjort av anonymiserings
hensyn.
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Hverdagslivets hjelpere er mange, til ulike oppgaver. Edith forteller videre om hvordan
støttespillerne hjelper henne. Hun holder god rede på dem: "Og så er det Bjørg, hun har
med regnskapet mitt. ( ... ). Og så var det Gudrun, hun som var her i stad. Hun kom med
varer til meg. Og så kom a med noen tabletter her. Og så har jeg ryddet vekk varer, og.
Og så har vi traktekaffe i dag. Hun Oddbjørg, hun er støttekontakta mi. Henne liker jeg
- jeg synes hun er grei. Så vi har en avtale nedpå der i dag, for å besøke Karl på syke
hjemmet. Det hender seg det, a Jorunn og jeg besøker han Karl, da." Men det kan likevel
hende at tiden faller litt lang av og til:
Edith: Det er om kvelden. Da går jeg til a Ragna (naboen) .. . og jeg spanderer kveldsmat
på a Ragna, og.
Intervjuer: Da sitter dere mye sammen dere?
Edith: Og så hender det seg at de kommer innom om kvelden da, disse boveilederne, og skal
hjelpe a Ragna.
Intervjuer: Og da ser du dem også?
Edith: Når det blir stille, da går jeg inn til Ragna og tar med meg strikking.
Så deltar hun av og til - med støttekontakten sin - på klubber flere steder. Så går de på
dansekurs. "Og så er det pizza borte i Moelven av og til. Og det er godt." Hun har flere
gode naboer:
Edith: Og så hender det seg ofte at jeg blir bedt dit på kaffe nede hos a Magda... Og så
kommer a Bjørg - og besøker meg av og til.
Intervjuer: Hvis du sitter alene, så søker du kontakt med noen?
Edith: Ja, det gjør jeg.
Hennes, og de fire andres, hverdagsliv ser ut til å være variert og innholdsrikt slik de
forteller om det.
Også de som bor på sykehjemmet forteller om et fast ukeprogram og varierte dager:
intervjuer: Hva er det du pleier å gjøre om dagen, du da?(.. .).
Kari: I mårra skar je pakke brød.(...).
intervjuer: Ja, det gjør du, det. Å gjør du på tirsdager, da?
Kari: Je? Je brette sammen kluter.
Intervjuer: Bretter kluter ja, det er du flink til! Ellers om dagen da, hva gjør du da?(...). Du
syr litt kanskje?
Kari: Ja, je syr, je.
Interjuer: Du syr ganske mye også.
Kari: Ja, je har sydd mye, je. (Ler). (...). Det kan hende je går en tur, å!
Intervjuer: Ja, det er godt det.(...). Og så er du borte på besøk av og til?
Kari: Jaa, det er moro, det.
Intervjuer: Ja.
Kari: Åsså har je vøri med a Kjellaug på besøk at mange.
Intervjuer: A Kjellaug ja, som er støttekontakta di.
Kari: Ja.
Intervjuer: Er det lenge siden a Kjellaug har vøri her kanskje?
Kari: Ja..
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Intervjuer: Hun var vel her en tur i forrige uke eller?
Kari: Ja ha.
Intervjuer: Hva var dere ute på da da?
Kari: Ehhh...
Intervjuer: Var det da dere var på grillfest?
Kari: Ja, og så var vi en tur at a Kjellaug og så en tur bortom a Anne-Lise.

V i merker oss at også de som bor på sykehjemmet har støttekontakt som hjelper dem
med å komme seg ut og gå på besøk. Dette er en ordning som svært sjelden praktiseres
for beboerne på ordinære sykehjem. Kari er glad for Kjellaug og stoler på henne: "A
Kjellaug veit det hu, hu kjøre meg dit, hu." Hun forteller at hun har mye besøk fra søsken
og deres barn, og forteller gjerne om dem. "Så pleier je å legge meg rundt ti, je. Je går
inn på rommet mitt før da. For da ser jeg på TV .... Ja, og så spelle je musikk. Det er så
mye fin musikk atte, det. Hører du på det?.... (ler). Men nå er det lenge sea je har hatt
på fjernsynet og radioen . .. .. Veit itte helt je, je driv å syr i stella. Det er itte noe å se på
hell ..... Det er bare noe tull heile tida." Beboerne går på besøk til hverandre, da ser de
TV sammen. Men hun innrømmer at det hender hun kjeder seg noen ganger når hun er
alene: "Litte grann da". Hun er aldri redd, hverken når det er mørkt eller når det tordner.
Hun har folk rundt seg hele tida. "Det er godt, det."
Alders- og sykehjemmet ser i stor grad ut til å ha beholdt praksis og tilbud fra livs
mønsteret tidligere, når det gjelder tilbud om arbeid, aktviteter, turer, ferier, støttekontakt
og turer ut. Det er hverdagsliv som i liten grad avviker fra de andre beboernes, selv om de
får mer hjelp og bor med tilsyn hele døgnet. Det er tilbud om døgnrytmer og aktiviteter
som mange "vanlige" sykehjem tilbyr i liten grad (Slagsvold 1995).
Men livet i institusjon beskytter ikke nødvendigvis mot ensomhet, selv om det er
folk tett innpå, og tilsyn hele døgnet. Tre av de fem beboerne sier at de til tider opplever
ensomhet. To av dem nevner at det er når de er alene på rommet eller i leiligheten. En
nevner spesielt savnet av kontakten med slekten, som ikke besøker henne. En annen
merker seg alle de andre som får besøk, uten at hun selv får. Vedkommende "føler seg
ensom noen ganger, men vil ikke være til bry", har intervjuer notert.
Funnene er i tråd med studier av ensomhet blant eldre i alders- og sykehjem (Løfgren
1983). Åbo i institusjoner med mennesker rundt seg hele døgnet ser ikke ut til å redusere
ensomhetsfølelsen, særlig ikke blant dem som er ensomme fra før. Det er gjerne de som
er mest sosiale fra før, som i størst grad drar nytte av det tette bomiljøet. Institusjoner
fungerer tvetydig - på den ene siden er det alltid folk tilstede, men det kan også være
mennesker som forstyrrer og som en ikke føler en har noe til felles med - på den annen
side blir det svært tydelig hvem som får besøk og hvor mye. Det kan bli en særlig belast
ning for dem som ikke får besøk, og kan forsterke ensomhetsfølelsen. Sammenligningen
med andres situasjon blir mye mer fremtredende enn den er ellers, i en vanlig privat
bolig. Tette bomiljøer innebærer alltid risikofylte sammenligninger av egen situasjon med
andres, med sosiale hierarkier både etter funksjonsevner og sosiale kontakter.
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Behov for, ønsker om og synspunkter på hjelpen
Beboerne er blitt stilt seks spørsmål om hjelpen de får, om de trenger mer hjelp og syns
punkter de måtte ha på hjelpen. Vi spør blant annet om hva de synes om å få hjelp fra
andre, om de ønsker mer hjelp, om hjelpen har endret seg og om han eller hun synes det
blir for mange hjelpere. Spørsmålene blir innpasset i samtalen og tilpasset intervjuper
sonen. Samtidig kan det andre steder i samtalen falle replikker om forhold personen ikke
liker og skulle ønske annerledes. Intervjuene har vært lest igjennom i sin helhet for å
fange opp alle synspunktene de har på hjelpen. Alle innvendinger eller ønskemål er ikke
like klart uttrykt, noe får mer finurlige og kamuflerte uttrykk eller må nødes fram. Noen
personer er meget klar på hva de vil ha eller ikke ha.
Som nevnt kan det være vanskelig å uttrykke kritikk av de ansatte. Det er en vanlig
erfaring at i situasjoner hvor en er sterkt avhengig av hjelp og det ikke er lett å tenke seg
alternativer, så er takknemlighet en vanlig tilbakemelding. Det fungerer som et "byttemid
del" som gjør situasjonen mer tilfredsstillende både for den som må motta og den som
yter. Ikke minst i institusjoner kan det være vanskelig å komme fram med kritikk, men
det gjelder også i andre situasjoner hvor personer er avhengige av å motta mye hjelp.
Det dominerende bildet er at personene er fornøyde med den hjelpen de får, og at de
så langt vi kan bedømme ut fra hele intervjuet, ser ut til å mene det. Det fremkommer
ikke noe som motsier dette bildet. I alt 14 av de 18 beboerne sier at de har nok hjelp
og har ingen klager eller ønsker om hjelpen. Det er mange utsagn som disse: "Har den
hjelpen je treng." "Det er nok hjelp. Det syns je å. Dom er så snille mot meg." "Ja, ja,
dom er veldig flinke til å hjelpe meg. Det er snill betjening her." Noen kunne nok ønske
å bestemme litt mer 77.
Men fire beboere har bestemte klagemål. Det går ikke på at ikke hjelperne de har er
snille og hyggelige, men at de ønsker mer hjelp, lengre besøkstid og færre hjelpere. Hans
ønsker mer hjelp og en støttekontakt. Han vil også gjerne ha større leilighet og bedre
økonomi. Berit synes at det er for lite hjelp, for mange hjelpere og ønsker at hjelperne
kunne være der lenger når de er der: "De ansatte er ikke så lenge her," sier hun forsiktig.
Også Ellen synes det til tider kan være for mange hjelpere. Hun vet ikke helt om hun
kan si det:
Intervjuer: Men hvis du tenker deg om, er det noe du er misfornøyd med?
Ellen: Det tør jeg ikke si.
Intervjuer: Hvis du riktig skulle si noe du ikke trives med?
Ellen (lang pause): Jeg trives ikke med å ha .... Måtte ha bare to i helga.
Intervjuer: Ja, akkurat, du er litt misfornøyd med at du har for mange?
Ellen: Ja, det går da, men ...

77 Dette tar vi opp i kapittel 10.
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Hun er, som vi ser, tilbakeholden med å komme med kritikk, og glatter over: "Men det går
da". Men hun har det samtidig klart for seg: "Blir irritert hvis det er for mange (ansatte)
her, somme tider." og "Blir irritert hvis folk møter fram når jeg har besøk." Det å motta
hjelp er en invadering av privatlivet når en kunne ønske å være for seg selv. Privatlivet
innskrenkes. Samtidig skal hjelpen tilpasses de ansattes turnuser og tidsplaner.
Det er svært mange som arbeider rettet mot brukerne. I Nes, som er der flest av
beboerne bor, arbeider :flertallet av de ansatte i deltidstillinger og er ufaglærte. I tillegg
kommer vikarer7 8. Privatlivet må åpnes for svært mange, noen er godt kjente, men mange
er ukjente og ses ikke mye i løpet av uken. Stabilitet og kontinuitet i hjelpen er viktig
av mange grunner; det gir tillit og trygghet at hjelperne kjenner beboerne godt, de vet
om vaner, ønsker og behov, en behøver ikke si så mye. Den tause kunnskapen og felles
forståelsen er der. Så gir den langvarige kontakten selvbekreftelse, en kan speiles som
den individuelle personen en er av noen som kjenner en godt.
Beboerne er altså overveiende fornøyd med de snille hjelperne, slik de forteller om
det, og de fleste synes de har nok hjelp. Fire av 18 (22 prosent)79 ønsker mer hjelp eller
annerledes hjelp.
Sentralt for om de trives eller mistrives i tilværelsen er også andre forhold, som sosial
kontakt og ensomhet, ønske om å flytte, tap av nære personer, savn av slektskontakt,
arbeidet, og det å miste jobben når en ønsker å fortsette.

Det koseligste
I erindringen er det gjerne det som avviker fra hverdagsmønsteret som huskes (Fromholt
1992). Begivenhetene fremstår som fjelltopper over det mer jevne hverdagslivet. For
mennesker som begynner å bli aldersdemente, er det ofte de helt spesielle opplevelsene
som rager opp over glemselshavet, når de blir spurt om fortiden. Inngående og innlevende
intervjuing viser, som nevnt, også at kognitivt svekkede demente kan fortelle nyansert
om opplevelser de har hatt (Wogn Henriksen 1997).
Det er i fortellingene til personene mange begivenheter de dveler ved. Femtiårsdager
og andre bursdager er minnerike hendelser. Turer - utflukter og ferieturer - er andre. Det

78 I Nes distrikt er det eksempelvis fire vernepleiere og seks hjelpepleiere som arbeider i hele stillinger,
to vernepleiere i halve stillinger og 11 hjelpepleiere har fra halv til 75 prosents stilling. Det er 19 ufag
lærte assistenter som har stillingsbrøker fra 20 prosent til 60 prosent. Dette gir 24 årsverk delt på 42
personer (Sjørengen et al. 2005). Brukerne får svært mange ansatte å forholde seg til. "Når det gjelder
personellstabilitet, er det en del hjelpepleiere og noen assistenter i store stillingsbrøker, som har vært i
systemet i mange år, og som har fulgt brukerne fra den store institusjonstida. Det er en stor fordel for
beboeren at personalet er stabilt og at de kan ha kontakt med ansatte som har kjent dem over lang tid."
(Ibid).
79 I en studie av hjemmehjelpsbrukere over 70 år, var det en mye høyere andel som ikke var fornøyd med
den hjelpen de fikk. I alt 50 prosent sa at de ønsket mer hjelp (Heiset 1998).
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berettes i mange detaljer om hvor de var, hvor lenge og hvem som var med. De forteller
om turer til Legoland, til dyreparker og til blomsterparker, til Hardanger i blomstringen
og til "Syden".
Det har i undersøkelsen vært viktig å skaffe rede på hva personene setter pris på, hva
de trives med. Et godt spørsmål viser seg å være: "Hva er det koseligste du har opplevd
i det siste?" Nesten alle har noe de vil fortelle. Spørsmålet utløser et vell av konkrete
opplevelser. Ofte er det spesielle hendelser; en familiesammenkomst, en bursdag, et teater
besøk. Men det kan også være mennesker de er glade i og er knyttet til, som nevnes.
Nina svarer på spørsmålet om "det koseligste": "Jo, jeg treffer han i musikken da
- prater litt med han, å - jeg ler så fært, så."
Intervjuer:Når har du truffet han i musikken, da?
Nina: Å, det er sidenjeg kom hit.Siden broren min gikk bort, måtte jeg ha han, da.
Intervjuer:Åja, hvem er det da?
Nina:En i familien min som har mista onkelen og tanta si...Han er snill han.
Eva nevner som "det koseligste" at hun har fatt blomster.
Mange forteller om turer de har vært på: "Vi har vært i Hardanger på blomstertur," sier
en. Noen nevner hytteturer. Flere nevner turene til Engerdal - på Fjellheimen fjellstue.
De venter på den. Jens spør: "Har du hørt om vi skal til Engerdal'n- tur der, eller?( ... ).
Der har jeg løst på en ukes ferie, da. (Han ler litt)." Han reiser dit 1-2 ganger i året.
Turene kan de berette om med levende bilder og fortellinger. Vi kjenner formelig sola
varme i fjeset når Inga forteller:
Intervjuer:Er det noe koselig du har opplevd i det siste?
Inga: Ja, jeg har altså tatt noen turer før - føre jeg fikk vondt i beina. Og så har jeg vært på
tur på arbeidsstua, på Skibladnertur- det var jeg sist onsdag.Ikke nå onsdag, men sist.
Intervjuer: Hadde dekk fint vær da?
Inga: Åja, knakende fint vær - og det blåste men. .. men da reiste vi på to steder. Først til
Hamar på brygga og spiste bolle og drakk kaffe. Og når kaffepausa var slutt så reiste vi over
til Gjøvik. Der var varmt og godt. Jeg satt i sola, jeg.
Hans beretter:
Intervjuer: Hva er det hyggeligste du har opplevd i det siste?
Hans: Disse turene jeg har vært med på. ( ... ).
Intervjuer: Hva slags turer er det?
Hans: Med han Ola Sveen.
Intervjuer: Sier du det. Fortell!
Hans: Da har jeg sett steder som jeg ikke har vært før.
Det er koselig å være på fest, dra på besøk og drikke vin på terrassen.
lntevjuer:Ehhh, hva er det hyggeligste du har opplevd noen gang?
Karen:?
Intervjuer:Hva er det koseligste du har opplevd i det siste?
Karen:Koselig?
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Intervjuer: Ja, hva synes du er koselig?
Karen: Ja, hele tida når je er med a Liv. Da kjører vi rundt.
Intervjuer: Ja, når du er sammen med a Liv, støttekontakta di?
Karen: Ja.
Intervjuer: Synes du det er koselig når dere er ute på ting?
Karen: Å ja!
Intervjuer: Når dere er på fest på Salen og borte på besøk?
Karen: Ja, å når vi er att a Liv og'n Viggo.
Intervjuer: Ja, det er vel koselig?
Karen: A ja. Vi har drøkki vin på terassen og, vi.
Intervjuer: Har dere?
Karen (ler): Det var godt, det.

Spesielle arrangementer gir nye oppgaver. Jan har hatt verv i festkomite, flere år på rad.
Det er en felles årlig fest for alle de som har bodd sammen i institusjonstiden. Den betyr
mye for ham.
Intervjuer: (...).Men så har du artige ting som skjer inni mellom da, har jeg forstått?
Jan: Ja. ladda!
Intervjuer: Det er ikke så lenge siden det var stort .... eh .... stort arrangement her?
Jan: (Pause)
Intervjuer: Var det noe som skulle feires?
Jan: (Pause)
Intervjuer: Den dagen. Det var ikke her det var, da?
Jan: (Pause)
Intervjuer: Det begynner å bli en stund siden det nå. Det er ikke sikkert vi skal prate så mye
på det, kanskje? Du hadde planlagt det lenge, denne der festen din.
Jan: Ja, jeg hadde fest, jeg var med i festkomiteen på Åkershagan, jeg da.
Intervjuer: Du var med i festkomiteen på Åkershagan? (...).
Jan: Jah!
Intervjuer: Akkurat. Så da har dere treff. ...
Jan: Da treffer jeg att gamle kjente fra Åkershagan. ( ...).
Intervjuer: Det trives du med?
Jan: Ja, det gjør jeg.
Intervjuer: Det gjør du! Og da har dere møter?
Jan: Møte på Åkershagan, ja. Møte på Åkershagan.
Intervjuer: Møte på Åkershagan.
Jan: Ja, i gamle ...
Intervjuer: I gamle ... Er det et hus som dere bruker fast ...dere bruker til dette her da?
Jan: Ja.
Intervjuer: Akkurat, og da treffes dere.
Jan: Ja, møtes først og så ...( ...). Og så feste vi litt for det er mange som har hjembygda si
på Åkershagan. ( ...).
Intervjuer: Hvor ofte er det dere har dette her da, Jan? En gang i året?
Jan: Ja.
Intervjuer: En gang i året! ( ...).
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Intervjuer: Og da kommer alle?
Jan: Ja.
Intervjuer: (ler). Det er morsomt?
Jan: Ja.
Intervjuer: Men du treffer dem ellers og på .....
Jan: Jeg så dem oppe i Trysil, jeg da.(...).
Intervjuer: Det syntes du var morsomt, å treffe dem igjen?
Jan: Ja.

Jan forteller begeistret videre at han har truffet gamle venner fra institusjonen andre steder
også. "Jeg så dem oppe i Trysil(på Trysiliaden). Kjell også, og Stein og Erling. Han bor
der, vet du." De holder fortsatt rede på hverandre. "Det var den sjuende, den sjuende mars,
da. Jeg kan høre om dem vil komme hit en tur, og(... ). Jeg kan ta en telefon, jeg, og si
fra til dem(...). Jeg kan sende brev opp til Trysil, så f'ar dem det." Sammenkomstene som
gjør at de kan holde kontakten med tidligere medbeboere - venner fra institusjonstiden
- er av stor betydning. De deler en fortid sammen og husker hverandre.
Anna forteller at hun er glad i å danse:
Intervjuer: Jaa. Kan du fortelle meg nå ...når vi snakker om slike ting skal vi også snakke
om glade ting. Er det noe du har opplevd i det siste som du var spesielt glad for?
Anna: Når det spiller til dans.
Intervjuer: Til dans ja?
Anna: Vi danser i Moelv.
Intervjuer: Går du på kurs?
Anna: Dansekurs i vinter. Går på torsdag.
Intervjuer: Ja. Da blir du i godt humør.
Anna: Ja, jeg er glad i å danse.
Intervjuer: Ja. Det forstår jeg.
Anna: Jeg er flink til å danse, far var flink til å danse og mor danset mye.
Intervjuer: Ål Han far var flink til å danse.
Anna: Jeg er flink til å danse, jeg å.
Intervjuer: Ja. Har lært det et sted, vet du. Må fortsette med det da!

Det spesielle rager opp når de forteller om det koseligste - bursdager, fester, reiser, turer.
Men det nevnes som vist også mer hverdagslige gleder som er betydningsfulle, å ha bilder
av seg selv på veggen, få blomster, spille, danse, drikke vin eller å treffe mennesker de
er glade i. Dette er almenmenneskelige gleder som beboerne trolig har fått større anled
ning til i de siste årene. Og de forteller om situasjoner og personer som fikk dem til "å
flire og le".
De mange hyggelige episodene beboerne forteller om vitner om at gledesfylte opp
levelser gjør inntrykk, festner seg og huskes lenge etterpå. De skaper velvære og trivsel,
og inngår i livshistorien - fortellingen om seg selv.
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Hverdagslivet. En sammenfatning
Beboernes beretninger viser hvor stor betydning det har hatt for dem å få sin egen bolig,
sitt eget hjem. Det kommer de stadig tilbake til. Arbeidet er også sentralt for mange - med
mangesidig betydning for å gi struktur på dagene, ukene, året - og innhold i dagene. Og
alle har de noe å fortelle som "det koseligste". Minner om hendelser som har gitt glede
inngår i fortellingene om eget liv. De har mange slike fortellinger, som understreker
hvordan mennesker med utviklingshemning opplever mange gleder og nytelser som er en
vanlig del av livet til folk flest; feiringer av hverandre, bursdager og runde år. De er med
i festkomiteer, turer, reiser, vinkvelder og begivenheter med "lått og løye". De gleder seg
til dem og kan fortelle om dem i detalj lenge etterpå. Et liv rikt på avvekslinger fra den
vanlige hverdagen byr på minneverdige hendelser - de gir hukommelsen, livshistorien
og selvet rikere innhold.
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Kapittel 10

Selvbestemmelse

I kapittel ti rettes søkelyset på den tvetydige selvbestemmelsen til mennesker med ut
viklingshemning. Vi lar først Ingjerd Olstad fortelle hvordan hun har erfart det, som
ansatt i tjenesten. Så får beboerne fortelle hvordan de opplever selvstendighet og selv
bestemmelse.
Selvbestemmelsen til mennesker med utviklingshemning har stadig utvidet seg under
livsløpet. De fleste av de aldrende beboerne har erfaringer fra kollektive livsformer. De
eldste har erfaringer fra de strenge reglementene fra institusjonstiden, da de var en i meng
den av beboere, på sovesaler og i store avdelinger. Som institusjonsbeboere hadde de små
muligheter for utvikle seg i selvstendig retning, bli sett som individ og kunne bestemme
noe særlig selv. Ettersom institusjonene ble bygget ned, avdelingene ble mindre og det
private rommet større, økte mulighetene for innvirkning på egen situasjon. Det var mye
å lære, blant annet hverdagslivets oppgaver som de ikke hadde lært i institusjonstiden.
Etter HVPU-reformen og utflytting i egen bolig, er det blitt stadig mer de kan ha
innflytelse på og bestemme over. Men fremdeles er alle viktige sider i livet; hvor de bor,
hvem de har som naboer, hvor mange som arbeider hos dem, hvem dette er, hvor mye
hjelp de får, hvor lenge de får beholde jobben og hjemmet sitt, når de må slutte og når
de eventuelt må flytte, underlagt andres kontroll og avgjørelse.
Selvbestemmelsen er sterkt begrenset, og andre bestemmer når de får bestemme
selv 80 . Hvordan opplever beboerne det tvetydige budskapet om selvbestemmelse og de
utydelige grenseoppgangene for hva de selv kan bestemme?

80 Stiftelsen SOR, Samordningsrådet for arbeid med utviklingshemmede, arrangerte mandag 2. februar
2004 en fagkonferanse under overskriften "Hvorfor skal vi bestemme at andre skal bestemme selv?",
en konferanse om brukermedvirkning og selvbestemmelse. Målgruppen var alle som arbeider i relasjon
til utviklingshemmede. Omtale i SOR-rapport 2, 2004, 4-11.
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Den nye pedagogikken: Opplæring til selvstendighet
Ingjerd Olstad forteller om hvordan opptreningen til større mestring og selvstendighet
har foregått:
Vi brukte litt tid, vi hadde tiltak og opplæring på områder som gikk på selvstendighet.
Det å finne fram riktige klær for anledningen, det å koke poteter, holde det litt ryddig.
Det med å si fra når det er noe. Enkelte bor i leiligheten sammen med flere, men ikke
med personalet rundt seg hele tiden. De må lære å si fra at det er behov for hjelp, selv
om de ikke ber om det akkurat der og da.
Jeg tror mange utførte ting som de kanskje ikke hadde gjort på lenge, fordi det var
andre som hadde gjort det for dem. De måtte prøve seg. Prøvde seg på å lage sursild med
alle mulige greier oppi. Det å plutselig ha muligheten til å ha et lqøkken.
Jeg husker spesielt en som ikke vil ha hjelp: "Jeg bor for meg selv, du har ingen rett
til å nekte meg å gjøre det sånn." Det som egentlig er veiledningfra ansatte til ham, det
mener han vi ikke har noe med.
Du kan si de er blitt noe institusjonspreget eller -skadet etter mange år på institu
sjon. Enkelte har feks. fått et hamstringsbehov. Tidligere smurte vi en brødskive som vi
trodde han eller hun likte, og så serverte vi det. Så fikk vedkommende alle muligheter
til å handle pålegg etter eget ønske. Da skjønner jeg litt av hamstringsbehovet - det å
kjøpe ti kjøttpåleggspakker og fem pizzaer og masse brød. Det å kunne gå på butikken
og handle hva du vil.
De styrer jo ikke økonomien selv. Det er hjelpevergen som har ansvaret. Det er hjelpe
vergen som godkjenner en eller to ansatte til å ta ut penger, mens det er noen - en eller
to brukere - som har en brukskonto, fordi de er såpass selvstendige at de vil dra til
Brumunddal uten å spørre etter penger.
Men det er jo noen vi har vært nødt til å 'hente inn igjen'. Når deflyttet for seg selv,
ga vi kanslqe littfrie tøyler, men så ser vi at vi må lage noen rammer.

Hvor lenge skal det trenes på ferdigheter?
Faktum er at han eller hun aldri har lært seg å koke poteter eller steke koteletter. Det er
mange ting man ser etter hvert. Så da er det en bedre løsning å bestille ferdig middag på
senteret i stedetfor å mase om å lære dem ting de faktisk aldri vil kunne greie.
Med årene er jeg blitt mer bevisst på at det å lærefolk å vaske gulv, når vi vet at det
vil de aldri gjøre helt av seg selv, hvorfor ikke la andre som kan vaske gulv gjøre det og
heller bruke tiden på livskvalitet? Det å ha det trivelig sammen med personalet eller med
andre i stedet for å trene på vasking i lange tider?
Da jeg var nyutdannet, hadde vi registreringsslqema på det å lage betasuppe og det å
vaske toalettet. Mange lærte det ikke, enten fordi de var for gamle eller fordi de ikke så
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hensikten eller hadde evnen. Og da blir det mye bortkastet tid, som heller kunne brukes
på trivsel og livskvalitet.
Jeg setter det kanskje litt på spissen - men jeg tror det brukes for mye tid på regist
rering og opplæring uten at det blir evaluert. Kanskje burde de gå en tur istedenfor?
Livskvalitet er ikke nødvendigvis det å lage betasuppe. For de aller fleste er det bedre å
gjøre trivelige ting.
Forandringene tror jeg egentlig har gitt seg selv etter som endringene i samfunnet
har skjedd. F ør var det slik at man skulle gjøre alt for dem. Men så har det blitt jobbet
mye for å få personalet til ikke å gjøre ting for dem. At brukeren skal gjøre ting selv med
hjelp av personalet, og så til: Nei, han kan ikke lære seg å lage mat, så vi bestiller mat
fra senteret.
Det er det mange ansatte som har reagert på. Det er klart at de ansatte som har fulgt
hele syklusen, reagerer på det.
Men dette har med samfunnsendringene å gjøre. Før satt personene og "gjorde
ingenting", så skulle det drives målrettet opplæring som skulle gjøre dem selvstendige,
gjøre dem forberedt på å møte hverdagen. Og så er det faktisk noen som ikke lærer alt.
Noen har selvfølgelig lært mye, men det er også veldig mange som ikke evnet det, og et
sted på veien må du stoppe. Man kan ikke drive opplæring hele livet.
I en periode skulle det for enhver pris jobbes med ADL81 og en skulle registrere alle
ferdigheter. For da jobber du faglig riktig. Men jeg tror det er viktig å fokusere på når
tiden er inne for å avslutte.
Egentlig er det bra for begge parter. Ikke minst for personalet som kanskje dag etter
dag sto og registrerte betasuppelaging. Det er klart det er frustrerende for ansatte, og
vanskelig å skulle vise den optimismen man bør gjøre overfor brukeren. Det er vel kanskje
også det som gjør at brukeren ikke får den entusiasmen til å forsøke heller. De går lei
av de samme instruksene, og de blir lei de menneskene som står ved siden av dem ved
kjøkkenbenken og sier de samme tingene. Hvem hadde ikke blitt lei da?
Det er klart at brukeren blir passiv og mister motet. Jeg har ikke tenkt på det før. Jeg
jobbet jo akkurat slik selv, og sa: "Du må kutte gulroten slik, og kålen slik." Det har
skjedd så mye rundt dette. Om overgrep, tvang og makt og måten å jobbe på. Jeg vet jeg
forsvarte den jobbingen for alle som kom innom. Og folk kom innom og lo og sa: "Jasså
dere gjør ingenting, det er brukerne som gjør alt her." Og vi syntes vi jobbet målrettet,
vi jobbet bra.
Men i ettertid har jeg sett at en kunne gjøre det annerledes. En må ha fokus på opp
læringsbiten overfor utviklingshemmede. De tar ikke ting på samme måte som oss, og
den tapsfølelsen og mislykketheten som de må føle når det står noen og maser om det
samme hele uken - det er klart det må jo gjøre noe med dem også. Jeg tror det er viktig
81 "Activities of daily living". Dagliglivets ferdigheter når det gjelder basale gjøremål som å spise, bade,
vaske seg, kle seg, ivareta hygiene, bevege seg.
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åfokusere på den måten, for den glemte vi. Da jeg så dette i ettertid, tenkte jeg: "Bestill
ferdig mat og bruk tiden til trivsel! "
Så du vet, pendelen den går att og fram. En må stoppe opp og tenke på hvordan man
jobber. Blir det noe resultat? Ellers må man endre retning82 .
Når en harjobbet i systemet i så mange år, er det godt å ha evnen til å se at en har gjort
en del galt. Bare å skjære opp og smøre på en skive og servere på en tallerken, til noen
som både kan smøre selv og bestemme pålegg selv. A si ja takk eller nei takk. Noen ting
er man litt flau over, men det er godt at en ser at en faktisk kan gjøre ting annerledes.
Da jeg begynte å jobbe var det vasking, stryking og sengetøy med tellekant som sto
i fokus. På ei vakt husker jeg en dag det var så fint vær og jeg tok dem med på tur. Da
husker jeg at jeg fikk irettesettelse. For det var tirsdag og da skulle det vaskes. Det var
bare å glemme å gå på tur med beboerne. Det var tidlig på 1980-tallet.

Å bestemme selv
Ved HVPU-reformen og utflytting til egne boliger fikk beboerne - slik Ingjerd Olstad har
fortalt om - opplæring til selvbestemmelse og trening i nye gjøremål. Selvbestemmelsen
vil blant annet variere med hvor hjelpetrengende de er, individuell kapasitet og om de
bor i aldersinstitusjon eller i andre boligformer.
Beboerne har registrert at de nå får bestemme mer i hverdagslivet enn de gjorde før.
Intervjuer: ( ... ).Men synes du at du har fått lov til å bestemme noen ting selv? Opp igjen
nom årene og slik?
Berit: Åja, alt. Ja, nå har jeg fått lov til det.
Intervjuer: Ja, du synes ... er det noen forandringer, synes du?
Berit: Nei. Synes ikke det.
Intervjuer: Da du var på Holo, fikk du lov til å bestemme selv da også?
Berit: Åja. Fikk jo det på slutten da, vet du.
Intervjuer: På slutten?
Berit: Hadde han Henriksen, vet du. Han var grei. Han er dårlig han, nå.
Jens forteller:
Jens: Og så kom jeg hit.
Intervjuer: Syns du at du får bestemme ting sjøl?
Jens: Jada, fint det.
Intervjuer: Så det er ingen andre som bestemmer hva du skal eta og slik da?
Jens: Bestemme sjøl, je.
Intervjuer: Du kan sjøl bestemme hva slags pålegg du skal ha?
Jens: Ja, kjøpe mat og mjølk sjøl, å.

82 A endre opplegg etter en vurdering av hva som fører fram, er metodikken i målrettet miljøarbeid.

150

Karsten sier: "Nææ, dom bestemme litte granne, å." Inga sier det slik: "Bestemmer litt
selv." Intervjupersonene må nå gjøre oppgaver selv som de aldri har gjort tidligere.
Intervjuer: Men, er det noe du gjør nå som du aldri har gjort før?
Berit: Åja, det har hendt.
Intervjuer: Hva er det da?
Berit: Vaske klær og slik har jeg aldri gjort før.
Intervjuer: Nei.
Berit: Nå må en gjøre det selv. De gjorde det oppå Holo vet du.

Jens forteller stolt: "Tar medisina mine sjøl jo, klokka åtte. Må passe på medisina mine."
Og de må bestemme mer enn før.
Intervjuer: Synes du selv at du har fått bestemme Hans, over det du ville gjøre og skulle
gjøre, eller ... ?
Hans: I grunnen ikke.
Intervjuer: I grunnen ikke? Det var mange som bestemte for deg?
Hans: Ja. For mange.
Intervjuer: For mange. Men hvordan synes du det har blitt da?
Hans: Det har blitt bedre.
Intervjuer: Synes du at du får bestemme selv nå?
Hans: Ja.
Intervjuer: Du bestemmer når du vil spise og når du vil stå opp nå?
Hans: Ja.

Noen har en sterk følelse av selvbestemmelse, selv om de trenger en del hjelp. Olga
forteller.
Intervjuer: Syns du at du får bestemme tinga sjøl her, Olga?
Olga: Ja, jeg gjør det. Jeg må si sånn som det er, hvis det er noe dom ikke skjønner, så bare
sier jeg at jeg gjør det og det.
Intervjuer: Kan du sjøl bestemme når du skal legge deg?
Olga: Ja, jeg legger meg klokka ti, jeg.
Intervjuer: Hva slags pålegg du helst vil ha, og?
Olga: Jada, får alt mulig, jeg.
Intervjuer: Så du bestemmer alt sjøl - når du står opp om morran også?
Olga: Står opp om morran klokka sju - da står jeg opp. Da sitter jeg å koser meg med kaffe,
å.
Intervjuer: Kan du sjøl bestemme når du vil være alene, å?
Olga: Jada, koser meg, jeg.
Intervjuer: Så det ingen som forteller deg når du skal legge deg og hva du skal eta da altså?
Olga: Nei, nei ... jeg bestemmer over meg sjøl.

Hun synes det er så koselig å bo alene. "Ja, for da får jeg ordne meg sjøl".
Men den nye selvbestemmelsen er relativ og innskrenket av mange forhold. Samtalen
med Olga fortsetter:
Intervjuer: Synes du det er noen som bestemmer over deg nå?
Olga: Nei, det gjør meg ingenting, det.
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Andre svarer klart og tydelig på slike spørsmål:
Intervjuer: Får du bestemme ting sjøl her - får du bestemme sjøl når du skal legge deg og
hva du skal eta - eller er det andre som bestemmer det?
Aslaug: Det er andre som bestemmer det!
Aslaug trenger hjelp til det meste.
Inga svarer slik på spørsmålet om hun får bestemme over seg selv: "Je? Itte støtt
kanskje," så ler hun.
Intervjupersonene sier de vanligvis klarer seg alene om natten. De vet hvor de skal
ringe om det er noe. "Jeg går opp alene (om natta). Det går så fint, så," sier en.
Men noen er ikke fornøyde med at andre griper inn for mye. Enkelte synes også det
blir for mye mas i samtalen om denne selvbestemmelsen.
Intervjuer: Men bestemmer du selv når du skal opp om morgenen?
Margit: Nei.
Intervjuer: Er det noen som sier du må stå opp?
Margit: Ja, æsj, dem skal jo bestemme over alt, jo.
Margit har en sterk følelse av at andre griper for mye inn. Per er klar på at han helst vil
bestemme mer selv.
Intervjuer:( ...). Syns du at du får bestemme over tinga sjøl her?( ...). Eller er det andre som
bestemmer for deg?
Per:(Nøler) Nei, vet ikke hva jeg skal si, jeg.
Intervjuer: Ville du ha bestemt mer sjøl?
Per: Ja. (Klart).
Intervjuer: Du ville det, ja. Men får du bestemme sjøl når du vil legge deg og når du vil stå
opp, eller. ..?
Per: Jeg ligger til halv ni om morran, da.
Intervjuer: Det bestemme du sjøl?
Per: Ja.
Intervjuer: Føler du at du vil bestemme enda mer sjøl?
Per: Ja, du sier noe......
Intervjuer: Du må bare si det - dette er ikke noe jeg sier til de andre, vet du.
Per: Ja, akkurat.
Intervjuer: Det du skal spise, det bestemmer du sjøl, eller. ..?
Per: Joda.... (ser ned).
Intervjuer: Eller er det andre som bryr seg med det?
Per: Nei, det var ikke helt dumt......
Intervjuer: Dom bryr seg ikke så mye lenger, alså?.... (De ler). Sier dom hva du skal gjøre?
Per: Ja, det gjør dom.
Intervjuer: Så du vil egentlig bestemme litt mer sjøl?
Per: Ja!!!
Selvbestemmelsen kan oppleves som reell - og viktig nok - selv når den er sterkt inn
skrenket. En som bor på sykehjemmet sier han kjenner alle som jobber på avdelingen
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og kan navnene på dem.Han sier: "Det er ikke alltid jeg får bestemme hva jeg skal ha på
maten, men noen ganger, så. ...Og så er det kokken på Nes som bestemmer hva jeg skal
ha til middag. Jeg kan takke kokken på Nes for maten, jeg.... Og det er de som jobber
her, som bestemmer når jeg skal legge meg .... Ellers så bestemmer jeg over meg selv. "
Mange markerer tydelig hva de klarer selv og ikke trenger hjelp til. Nina trenger ikke
hjelp om natten. "Jeg er ikke mørkeredd. ...Jeg kan gå ut i beka mørke."
Å ha råderett over penger - selv om denne kan være under andres kontroll og for
mynderskap- gir utvidelse av selvbestemmelsen. En kan planlegge. Hjemmet kan trenge
forbedringer.
Intervjuer: Jah. Synes du at du har fått bestemme over noe selv? Bestemme over tingene
selv eller er det andre som har bestemt for deg?
Berit: Bestemmer vel mye selv, vel.
Intervjuer: Du synes du har fått bestemme mye selv?
Berit: Ja. Jeg sparer penger, jeg.
Intervjuer: Du sparer penger! Har du et bestemt mål, eller. ..?
Berit: Jaa. Har så mye penger, så det.
Intervjuer: Har du arvet mange penger?
Berit: Nei, ikke nå.
Intervjuer: Nei. Men hva skal du bruke alle pengene til da?
Berit: (Ler) Jeg skulle ha noe telefonbord.
Intervjuer: Åh, telefonbord, ja.
Berit: Jaa. Det pratet a Aslaug på.
Intervjuer: Ja vel! Er du enig i det?
Berit: Ja, jeg synes det.
Intervjuer: Jah.
Berit: Det er så langt bortpå denne telefonen.
Intervjuer: Ja det. .. Åja han står helt bortpå der. Ja.

Samtalen fortsetter:

Intervjuer: Og du bestemmer selv hvis du ikke vil ha hjelp en dag ta disse jentene så ....
behøver du ikke å ta imot den �elpa da?
Berit: Nei.
Intervjuer: Du kan bestemme at du ikke vil?
Berit: Mmm.
Intervjuer: Hvordan gjør du det da?
Berit: Spørs hvor mye fræmen(besøk) hun har.
Intervjuer: Ja. Ringer du å sier i fra da, eller?
Berit: Jeg sier i fra.
Intervjuer: Eller stenger du døra og sier at jeg vil ikke ha besøk?
Berit: Ja.

Det er fremdeles uklart hvor mye hun tør si fra.Hun gjør klart at det beror på omstendig
hetene. Intervjupersonene kan være klar over at de må veie sine ord og se situasjonen
an.
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Selvbestemmelsen. En sammenfatning
Selvbestemmelse for mennesker med utviklingshemning er et viktig mål for tiltak og
arbeid rettet mot dem. Samtidig er dette et vanskelig felt, der grenser må settes. Andre
har og tar ansvar, og handlefriheten deres er ofte sterkt innskrenket. Ingen lever med
ubegrenset selvbestemmelse - jobb, familie, økonomi, fysiske strukturer, lover og
regler og hensynet til andre begrenser handlefriheten. Ulike ressurser, kunnskaper og
mestringsevne gir forskjeller i selvbestemmelsen. Noen har langt mindre muligheter til
selvbestemmelse enn andre, og er mer overgitt til andres makt og bestemmelser.
Utviklingshemmedes selvbestemmelse er i hovedsak underlagt andres bestemmelser.
Den er begrenset av kommunens økonomi, bemanning, tiltak og prioriteringer. Daglig
livets tider og hendelser bestemmes av de ansatte og deres rutiner og turnus.
Personer med utviklingshemning trenger støtte og hjelp til å utøve sin form for
selvbestemmelse. Deres handlingsrom er begrenset, ikke minst må friheten til å skade
seg selv begrenses. Det skal også settes grenser i forhold til beboere, ansatte og andre
(Folkestad 2003). Samtidig skal frihetsrommet strekkes ut så langt som mulig. For de
ansatte innebærer dette dilemmaer og vanskelige avveininger. Hver enkelt beboer er
forskjellig i mestringsevne og vilje til å uttrykke meningene sine. Noen må støttes til
å bli mer selvstendige, andre må kanskje begrenses noe i sin utfoldelse. Samtidig skal
dette ikke skje med tvang, annet enn i lovregulerte former. (Kapittel 4. A). Tvang kan
også kamufleres under regler, tider og tiltak.
Beboerne kan stå overfor tvetydige budskap og dobbeltkommuniksjon: De skal få
bestemme selv, men selvbestemmelsen møter hele tiden grenser og grensemarkeringer
- av og til kamuflerte. Mange av beboerne gir uttrykk for at de vet at selvbestemmelsen
er begrenset, som Margit som sa: "Æsj, dem skal bestemme over alt, jo." Noen sier klart
at de gjerne vil bestemme mer selv. Sett fra flere av beboernes side er det et klart ønske
om mer rett til å bestemme selv.
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Kapittel 11

Livsløpet, tiden, alderen og aldringen

I kapittel elleve stiller vi spørsmål om hvordan aldrende mennesker lever i tiden og
livsløpet, og hvordan de opplever aldringen. Vet de sin egen alder og andres? Hvilke
forestillinger har de om alder, aldring og alderdom? Tenker de fremover - på når de blir
"eldre", har de tanker om det "å bli gamle"? Føler de seg "gamle"? Hvilket innhold har
slike abstrakte begreper og kategorier for dem? Hvordan ser de det å bli pensjonist? Har
de tanker om døden?

Livsløpet, tiden og tidsbestemmelsen
Livsløpet til mennesker er, som nevnt (i kapittel 3), ofte beskrevet ved overganger og
faser, som er tidfestet (Elder 197 4). Det kronologiske tidsforløpet - med tidspunkter for
hendelser - er sentralt når det gjelder å skape orden og oversikt i livsløpet. Livshistoriens
hendelser og begivenheter forankres i kronologisk tid.
Fremveksten av det moderne yrkes- og organisasjonsliv har ført til at dagliglivet vårt
er gjennomregulert av tider. Vi er styrt av tiden. Klokken er blitt det moderne menneskets
strengeste regulator, helt ned til sekundet (Berg Eriksen 1999, Thorsen 2002, 2004). Vi
går etter klokken, bokstavelig talt. Dette er en side ved "normalt" dagligliv som kan gjøre
det vanskelig for mange mennesker med utviklinghemning å delta.
For mange av dem er evnen til å huske alder, årstall og tidsperioder svekket. Livs
løpet kan ikke tidsbestemmes. Livshistorien blir uoversiktlig og fortiden kan fremstå
som forvirrende. Spørsmål om fortiden kan bli avslørende og truende hvis noen ber om
tidsangivelser83 .
Intervjuer: Husker du hva de forskjellige dagene i uka heter?
Eline: Nei. Husker ikke, jeg.
Intervjuer: Husker du ikke? Hvilken dag det er i dag?
Eline: Mandag. Husker ikke jeg. Huffa meg, det er mange som ikke kommer på det, og.

83 Vi minner igjen om at navnene er endret av anonymiseringshensyn. Her er det ikke personen, men
fenomenet som er av betydning i denne sammenhengen.
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Det går på verdigheten løs. Eline unnskylder seg med at det er mange andre som heller
ikke kommer på dagene.
Livsløpet blir uklart når det ikke kan bestemmes i tid.
Intervjuer: Jeg har noen spørsmål her, Jacob. Først litt om boligen. Husker du hvor lenge
du har bodd her?
Jacob: Vet ikke jeg- vet ikke, mange år siden det er, jeg.
Intervjuer: Du har bodd her i mange år, trur jeg. Når jeg jobba i Kleiva, så bodde jo du her.
Jacob: Ja, og Nils bodde her før.
Intervjuer: Føler du dette som hemmet ditt?
Jacob: Ja ..ja ... vet ikke mange år jeg har bodd her, jeg -vet ikke.
Intervjuer: Tror det var på 80-tallet du flyttet hit. Var det du sjøl som bestemte at du skulle
flytte hit- eller var det noen andre?
Jacob: Vet ikke jeg- vet ikke hvem som sa det, jeg.
Det kan være enkelte intervjuere som av og til blir opptatt av at hendelser i personens
livsløp bør angis best mulig ved tid og sted. Det stilles vanskelige spørsmål om tids
punkter, som ikke tar tilstrekkelig hensyn til at tidsbestemmelse er kognitivt krevende
og kan være umulige for noen. Hvor vanskelig det er for den enkelte, vet imidlertid ikke
intervjueren før underveis i samtalen.
Andre intervjupersoner legger store anstrengelser i nøyaktige angivelser av tid. Hend
elser "overbestemmes" i strev for å få kontrollen over tiden og presentere livsløpet sitt
med orden og oversikt.
Intervjuer: Hvor lenge har du vært her, Kjellaug?
Kjellaug: Ehhh; je har vøri her en 10-11 år.
Intervjuer: Så lenge?(...).
Kjellaug: Je kom hvertfall i desember.
Intervjuer: I desember, ja?
Kjellaug: Je kom hvertfall før bursdagen min, på høsten.
Intervjuer: Høsten, ja.
Kjellaug: Je kom på månda.
Intervjuer: På månda, å ja?
Kjellaug: Ja.
Anna forteller at hun ble konfirmert "den toogtyvende i den fjerde i nittentreogfemti".
Noen oppviser den største presisjon. Hendelser plasseres meget nøyaktig i tid og sted. Hans
forteller: "Jeg kom hit for 30 år sia, og det var den 6. september." Om tidsangivelsene er
korrekte, har vi ikke kontrollert. Ofte er de nok det. Den nitide redegjørelsen av detaljer
om tid og sted og den store vekten som legges på at det som har skjedd skal fremstilles
korrekt, viser at personen vil ha kontroll over tidsforløpet. De vil ha fram at de husker
viktige hendelser. Det kan også gjelde programmet i hverdagslivet.
Aslaug forteller om opplegget i ukedagene:
Intervjuer: Er det du vanligvis gjør om dagene, Aslaug?
Aslaug: Jeg driver på arbeidsstua - og syr. Syr puter ...Driv på Tunet- neafør kjøkkenet...
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Intervjuer: Er du mange dager i uka der?
Aslaug: Mandag - hele mandag - fra klokka 9 til 3 - og tirsdag fra 10 til 12, og onsdag fra
klokka 9 til 2. Og torsdag fra klokka 12 til 3. Og så har jeg fri om helga .. .
Intervjuer: Du verden - og alt dette husker du?
Aslaug: Jada.
Intervjuer: Jeg blir imponert, jeg.
Aslaug: Nei da, behøver ikke å bli imponert for det!

Vi ser her hvordan kjennskap til tider strukturerer dagene, gir livet forutsigbarhet og
personene kontroll over hva som skal slqe.
Noen blir pinlig berørt, som vi ville bli, hvis de får altfor enkle spørsmål som under
vurderer dem. Hans har vært nøye med å redegjøre for når hendelser fant sted. Så blir
han stilt spørsmålet: "Husker du hva dagene heter?" Hans svarer "ja" og er tydelig brydd
over enkle spørsmål, har intervjueren notert. Intervjuer fanger påpasselig opp etter en
rekke med flere slike spørsmål, at spørsmålene vekker mishag. Hun spør: "Syns du det
er litt dumme spørsmål?" Hans svarer kontant: "Ja."
Noen av dem som har bodd lengst på Helgøya, holder fremdeles rede på tider langt
tilbake. "Kom hit i 1952." Per har flyttetider helt klart for seg.
Intervjuer: Ja, nå sitt je på kjøkkenet hass Per. Nå først skal jeg spørre litt om boligen. Hvor
lenge har du bodd her, Per?
Per: Har bodd her i 11 år jeg, nå.
Intervjuer: 11 år - så lenge?
Per: Ja, fløtta hit i 1990, jeg. Det var i mai.

Det er en meget stor variasjon blant beboerne i hvor godt de husker tider og årstall i livet,
noen synes å huske bedre enn de fleste av oss, andre har ingen presise tidsangivelser. Da
blir fortiden uoversiktlig og livsløpet uklart.

Aldersbestemmelse."Det er ei stønn sia"
Oppfatning av egen alder er sentralt for å ha overblikk over livsløpet og ha forestillinger
om aldring. Noen husker ikke sin egen alder. Spørsmål om egen alder kan være plag
somme, når en ikke husker den.
Intervjuer: Nå skal jeg spørre deg noen spørsmål(...).
Trond: Ja.
Intervjuer: Hvor gammel er du?
Trond: Hmmmm.
Intervjuer: Hvor mange år er du?
Trond: Jeg er 2, nei 67 år.
Interj uer: Du hadde bursdag for en liten stund siden, hvor gammel ble du da?
Trond: Da ble jeg....60, 60 år.
Intervjuer: Ble du det?
Trond: Hmmm ..Vet ikke!
Intervjuer: Jeg tror du ble 68 år jeg!
Trond: Ja, det stemmer det, stemmer det!
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Eller spørsmålene kan være meningsløse.
Intervjuer: Hvor gammel er du nå, Jens?
Jens: To og førti og tjue - nei....
Intervjuer: Noen og seksti er du sikkert.
Jens: Noen og seksti ja....
Intervjuer: Syns du at du er gammel sjøl, eller ...?
Jens: Ja.
Intervjuer: Eller føler du deg ung og sprek?
Jens: Ja, jada. (Viser meg id-kortet sitt).
Intervjuer: Ja, født i 38 er du. I 2008 blir du 70 år du, Jens.
Jens: Ja, søtti år, ja.

Noen er fornøyde med at det hele er litt upresist.
Intervjuer: Hvor gammel er du, da?
Eva: 51 eller 52.
Intervjuer: Er det lenge siden du hadde bursdag?
Eva: Ja, det er ei stønn sia.

Andre er svært så presise. Gunnar forklarer på spørsmålet: "Hvor gammel er du egent
lig?" "Nå skal vi se - jeg er født 9.12.1931. Jeg er 71 år, blir 72 år neste år jeg, den
9. desember." Og han er like nøyaktig når det gjelder andre: "Oddgeir har snart burs
dagen sin - har den 20. april, han." Intervjuer har notert om en av personene: "Han har
en spesiell evne til å huske årstall, dato og spesielle anledninger".
A vite sin egen alder plassert i kronologisk rekkefølge er en nødvendig del av det
å vite hvor en er i aldringsforløpet, og knytte forestillinger til egen aldring. Aldring og
alderdom blir uklare faser i livsløpet, om egen alder er uviss.
Spørsmål om aldring og alderdom kan bli vanskelig når inter vjupersonen bare er midt
i livet, som de ville være for alle som er i "sin beste alder". Intervjuer strever litt med
formuleringene.
Intervjuer: Ja. Mmm. Ja, skal vi se nå. Skal vi snakke litt om dette med å bli eldre.
Karsten: Ja.
Intervjuer: Nå da. Hvordan synes du det er å bli godt voksen, du da?
Karsten: Godt voksen?
Intervjuer: Synes du det går greit?
Karsten: Ja.
Intervjuer: Det er ikke noe vanskelig, det?
Karsten: Nei.
Intervjuer: Det er litt fint og, kanskje?
Karsten: Ja.
Intervjuer: Å bli litt voksen. Synes du at du har forandret deg noe da?
Karsten: Jaha (humrer). Litt.
Intervjuer: Litt kanskje?
Karsten: Ja.
Intervjuer: Du, du synes ikke at du er gammel?
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Karsten: Nei.
Intervjuer: Nei. Du er lik deg selv, liksom?
Karsten: Ja.
Intervjuer: Ja. Hvordan er det du vil ha det når du blir eldre, du da?
Karsten: Leve godt!
Intervjuer: Leve godt, ja?
Karsten: Leve sundt.
Intervjuer: Leve sundt!? Jaha. Og vil du jobbe liksom, ...?
Karsten: Ja, jobbe, og.
Intervjuer: Jobbe til du ...blir pensjonist, eller. ...?
Karsten: Ja. Ja.
Intervjuer: Ja, vet du hvor gammel du skal bli, da?
Karsten: Bli sytti.
Intervjuer: Ja.
Karsten: Femti snart.
Intervjuer: Ja! Du blir femti snart.
Karsten: Ja, blir snart femti.
Intervjuer: Ja. En mann i sin beste alder?
Karsten: Ja. (ler)
Intervjuer: Det er det de sier, vet du.
Karsten: Ja.

Karsten vet godt hvordan han vil ha det når han blir eldre.
Når en ikke er helt sikker på alderen, kan det være greit at andre holder rede på den.
"Hvis du spør Evy, da veit hu hvor gammel jeg er, hu har rede på det. Hu har til og med
papirer på kontoret, skjønner du. Der får du greie på alt."

Opplevelse av aldring.
"Ta det med humøret - er ikke anna å gjøre med det"
Intervjupersonene blir stilt spørsmål om hvordan det er å bli eldre. Spørsmålene får
forskjellig mening avhengig av hvor de er i livsløpet, noen er rundt 50 år, andre nærmer
seg 80 år - et spenn på 30 år. Det kan være en uvant tanke å bli spurt om hvordan det er
å bli eldre, når en enda ikke har fylt 50 år. Jan får spørsmålet:
Intervjuer: Har du forandret deg noe de siste årene synes du, selv?
Jan: (Pause)
Intervjuer: Ikke noe særlig? Ikke godt å svare på det da. Vanskelig å svare på akkurat det.
Om en har forandret seg.
Jan: Ja (ler).
Intervjuer: Ja, det er det. Mye rare spørsmål. Men det er slik som en lurer på, vet du.
Synes du selv at du er gammel, eller...?
Jan: Nei. Nå har jeg rundt tall nå.
Intervjuer: Nå er du rundt tall?
Jan: 50, vet du.( ...).
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Intervjuer: Synes du det er høyt tall?
Jan: Det er litt høyt, men det ...( ...), litt men det .... Litt ....
Intervjuer: Men du ...?
Jan: Om ett år blir jeg en og førti.
Intervjuer: Neste år blir du ett år til.
Jan: En og førti.
Intervjuer: En og ....?
Jan: En og femti.

Jan har langt fra tenkt å bli pensjonist.
Intervjuer: Mmm. Og du skal ikke bli pensjonist riktig enda?
Jan: Nei!!
Intervjuer: Det har du ikke tenkt?
Jan: Nei, ikke enda.
Intervjuer: Ikke enda.
Jan: Skal gjøre jobben som noen litt til.
Intervjuer: Litt til i kommunen?
Jan: Ja.

Vi vet ikke hva han har tenkt med uttrykket "gjøre jobben som noen". Men det vi vet er
at han er stolt over jobben sin i kommunen, den er en viktig del i fortellingen om ham
selv. Han blir "Noen".
Berit på 57 år blir munter når samtalen kommer inn på det å bli eldre. Hun har farget
håret og vært på reise til Syden for første gang. Livsrommet har stadig utvidet seg for
henne og de andre, også etter at de kom midt i livet. De opplever å reise til utlandet,
liksom andre eldre som har reist lite tidligere i livet (Thorsen 1998, Helset 2003, Medby
Fossland 2005).
Intervjuer: Ja. Emn. Nå har vi jo snakket om at vi begynner å bli eldre Berit, både du og
jeg. Og da har jeg lyst til å si: Hvordan synes du det er å bli litt eldre?
Berit: (ler).
Intervjuer: (ler). Du ler du. Hvordan synes du det? Er det mye finere å være litt eldre?
Berit: Ja.
Intervjuer: Ja, for da....hvorfor synes du at det er fint å være litt eldre? Er det noe du får lov
til å gjøre som du ikke gjorde før? ...Ikke? Synes du det er greit å bestemme selv, fordi du
har blitt gammel?
Berit: Ja.
Intervjuer: Ja. Synes du det er noe som forandrer seg da?
Berit: Ja.
Intervjuer: Ja, hva da?
Berit: (ler).
Intervjuer: Har du fått noen grå hår, eller...?
Berit: (skratter). Ja..
Intervjuer: Ingen grå hår?!
Berit: Nei.
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Intervjuer: Nei, du har nesten ingen grå hår i håret ditt, du. Jeg tror du farger håret ditt, jeg.
Berit: Jaa.
Intervjuer: Ja du gjør det, ja?!
Berit: Jahaha! (ler).
Intervjuer: Akkurat. Du har blitt jålete.
Berit: Jeg gjorde det da jeg skulle til Syden, jeg.
Intervjuer: Har du vært i Syden?
Berit: Jaa.
Intervjuer: Når da?
Berit: Det var i desember.
Intervjuer: Var du.. i desember... ? Hvor i Syden da?
Berit: Var med a Tor og Ada og Olga.
Intervjuer: Nei, så koselig!!

Samtalen er et nydelig eksempel på dialog mellom kvinner, der replikker er gitt med en
delt kvinneforståelse - om saker som hårfarging og jålethet. Latteren viser det likestilte
fellesskapet i samtalen. Samtidig er intervjuer påpasselig med å fange opp informasjon:
"Har du vært i Syden?" "Dit (til Syden) vil jeg mer," sier Berit.
Anna sier dette om aldringsopplevelsen: "Begynner å bli eldre. Synes ikke jeg ser så
gammel ut. Men jeg er toogseksti. Og det er ingen alder!" Ellen sier: "En er ikke eldre
enn en føler seg, vet du."
Karsten har et greit svar på spørsmålet om det å bli gammel:
Intervjuer: Mmm. Nå har vi snakket litt om det siste ... eller om dette her. Hva er det vik
tigste for deg når du blir gammel?
Karsten: Blir gammel?
Intervjuer: Ja, hva er det som er viktig for deg da?
Karsten: Det er lenge ....Det er å leve lenge.

Olga har ingen opplevelse av å være gammel og markerer avstand mot å bli kalt dette.
Intervjuer: Åssen syns det er å bli eldre da, Olga?
Olga: Syns det er bra, jeg. Syns det er bra jeg, du.
Intervjuer: Du syns det litt ålreit å være litt gammel da?
Olga: Gammal? Føler meg ikke gammel jeg da. Nei- huffa meg da. (Litt fornærmet).
Intervjuer: Føler du at du har forandret deg etter du har blitt eldre da, Olga?
Olga: Ja, syns jeg har forandret meg altså, men nå...
Intervjuer: På hvilken måte da?
Olga: Syns det er bra jeg. Sist var jeg på teater da, med støttekontakta mi. Å vi flira, ja vi
flira så ...
Intervjuer: Du er jo pensjonist - åssen opplever du det?
Olga: Syns det er bra, jeg.
Intervjuer: Synes du at du er gammel, Olga?
Olga: Nei, ikke gammel da- er ikke gammel, jeg da.
Intervjuer: Å gammel er du forresten?
Olga: Jeg er 77 år. Enda lever jeg (ler litt).
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En annen kvinne svarer dette på spørsmålet om opplevelsen av å bli eldre.
Intervjuer: Nå skal jeg spørre deg litt om åssen det er å bli eldre? Åssen syns du det er å bli
eldre?
Margit: Jeg vet ikke enda, jeg . ...
Intervjuer: Du føler ikke at du er gammel enda?
Margit: Nei.... er ikke gammel,jeg.
Intervjuer: Du føler ikke at du har forandret deg?
Margit: Nei - men om tre år så blir jeg 60 år.
Intervjuer: Assen tror du det blir, Margit - å bli pensjonist?
Margit: Nei, det tror je itte - det har jeg ikke lyst til.
Intervjuer: Du har ikke det nei - men åssen vil du ha det når du blir eldre?
Margit: Jo, da vil jeg ha det som jeg har det nå, jeg.
Intervjuer: Du vil ha som du har det i dag?
Margit: Ja, som nå - og på arbeidsstua.
Intervjuer: Det går jo an å være der om en blir pensjonist også - er ikke det 62 eller er det

64?

Margit: 63 hørte jeg .... Jeg bare syr jeg, vet du.
Intervjuer: Så du føle deg itte gammal?
Margit: Nei (kort).

Mange svarer at de ikke har merket noe til aldringen, de føler seg ikke annerledes enn
tidligere. Inga synes ikke at hun blir fortere sliten enn tidligere.
Intervjuer: Nei, hvorfor holder du deg så godt da, tror du?
Inga: (Jeg) går turer!

Hun har planene klare fremover:
Intervjuer: Nå nærmer du deg seksti år, men hva tenker du om når du blir enda litt eldre?
Inga: Det vet jeg ikke.
Intervjuer: Har du tenkt noe på det?
Inga: Nei. (...).
Intervjuer: Hva blir det viktigste for deg når du blir gammel?
Inga: (pause). Slutte å jobbe.
Intervjuer: Da skal du slutte å jobbe?
Inga: Ja.
Intervjuer: Mmm. Hva skal du bruke dagene til da?
Inga: Gå turer.

Hun skal også lage mat. Hun liker å bake og lage mat. Hun har tenkt at hun skal jobbe
to-tre år til. Hun skal pensjonere seg når hun blir 62 år.
Den aktive Gunnar på 75 år merker ikke noe til alderen, sier han: "Har ikke vært noe
dårlig-vært fresk hele tida så. Jeg er sterk jeg, vet du. Men jeg blir gammel jeg nå-jeg
er over 70 år, jeg nå."
Intervjuer: Du føler ikke at du har vørti eldre i kroppen?
Gunnar: Neei.

162

Intervjuer. Synes du sjøl at du er gammel, eller...?
Gunnar (ler litt): Ja, alderdommen får nå vara som 'n er nå ... Skal snart klippe meg i håret,
jeg nå.( ... ).
Intervjuer. Åssen vil du ha det når du blir gammel?
Gunnar: Ja, det som livets gang må være det...Ta det med humøret - er ikke anna å gjøra
med det.
Intervjuer: Jammen er det - en fin innstilling du har, Gunnar!
Gunnar: Er ikke jeg flink til å si det jeg kan - rolig og pent? Det er ikke mange som sier
sånn. Jeg kjenner mange forhold i verden, jeg, skjønner du!

Men alderdommen kan også forbindes med å få det roligere. Hans svarer slik:
Intervjuer: (. ..).Hvordan vil du ha det når du blir eldre da? Har du tenkt noe på det?
Hans: (?) Ha det godt.
Intervjuer: He?
Hans: Ha det godt.
Intervjuer: Du vil ha det godt. Og når du har det godt, hvordan har du det da?
Hans: Da trives jeg, da.
Intervjuer: Ja. Men når du tenker på å ha det godt, hva er det du legger i det, Hans?
Hans: Ikke mye mas.
Intervjuer: Ikke mye mas, nei. Er det flere ting du setter pris på når du skal ha det godt?
Hans: Nei. ..
Intervjuer: Er det noen ting du vil gjøre nå som du ikke fikk gjort før?
Hans: Lese mer og ....
Intervjuer: Lese mer, ja.
Hans: Slappe av mer.

Det er viktig å ha det godt. Også Inga svarer slik på spørsmålet "Hva er det viktigste for
deg når du blir gammel, da?": "Ha det godt!"
Aldringen kan innebære nye sykdommer og helsereduksjoner. Men personene snakker
lite om slike sider ved livet, og nevner dette nesten aldri på spørsmålet om hvordan de
opplever det å bli eldre. Men Per nevner helsa på spørsmålet om han blir oftere irritert
nå enn før: "Nei, det blir jeg ikke. Jeg ble kanskje litt irritert da jeg ble dårlig i fjor.( ...).
Det gikk over ja. Da hadde jeg ikke vært dårlig på 20 år.(...). Nå har jeg det bedre."
En studie av fysisk og psykisk helse blant personer med utviklingshemning på Nes
og i en annen vertskommune, viser at disse ikke har flere fysiske lidelser og plager enn
det som er vanlig i befolkningen for øvrig (Sjørengen et al. 2005).
Det er grunn til å merke seg at sykdom og funksjonshemninger i meget liten grad er
temaer i livshistoriene 84 . Det er ikke noe de fremstiller seg ved, eller gir inntrykk av å
være særlig opptatt av. Dette er i motsetning til mange studier som har som hovedfokus
på deres funksjonshemninger og hjelpebehov. Utenfra sett er livet til funksjonshemmede
84 Vi minner nok en gang om at vi har intervjuet de "bedrefungerende", de har bedre språkferdigheter og
mindre helse- og adferdsproblemer enn de øvrige vertskommunebeboerne.
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vanligvis oppfattet innenfor registreringer av funksjon og administrative behov: Hvilke
funksjonsevner har de? 85 Hva trenger de hjelp til? Eller innenfor diagnostiske kategorier:
Hvilke sykdommer eller lidelser har de? Slik undersøkelser har sin verdi når en skal angi
hjelpebehov og planlegge tiltak.
Men når personer med utviklingshemning får anledning til å fortelle om eget liv, er
det de allmennmenneskelige reaksjoner, livssituasjoner og følelser som kommer fram.
De kommer knapt inn på "hemningene" eller funksjonsnedsettelsene spontant. Funk
sjonshemningene ser snarere ut til å inngå som livets vilkår, og i fortellingene er de helt
konkret knyttet til hva personene klarer å gjøre og hva de trenger hjelp til. Det er en del
av livets alminnelige orden.
Det er bemerkelsesverdig i hvor liten grad beboerne vektlegger at aldringen innebærer
noen form for tilbakegang eller svekkelse i funksjoner. De får en hel rekke spørsmål om
endringer - til det verre - som kan inntre når en blir eldre. De fleste benekter flertallet
av disse forandringene.
Men noen få nevner fysiske endringer. Jan har fått "vondt i sida". Og Per nevner på
spørsmål om framtida: "Å få holde seg frisk i hvert fall."

Pensjoneringen. "Får se hvor lenge jeg orker"
Langt viktigere i selvfremstillingen enn helseproblemer er jobbene de forteller om.
Arbeidet er, som nevnt, noe mer enn arbeidoppgaver, det gir folk en identitet og inngår
i presentasjonen av seg selv. Arbeidet bidrar til at utviklingshemmede trer ut av kategori
tilhørigheten og blir "noen", som Jan formulerte det.
Pensjonering er en livsløpsovergang som markerer aldring og alderdom. Også de eldre
beboerne "pensjoneres" - de reduserer arbeidet. Det er blant de 18 intervjupersonene
ni som er pensjonister - det vil si at de ikke lenger jobber i ASVO-bedrifter eller i A/O
virksomhet. Dette gjelder fem kvinner og fire menn. Men som vi har sett flere historier
om tidligere, har noen fortsatt et arbeid, og mange har arbeidsoppgaver og tiltrettelagte
faste dagaktiviteter etter at de er "pensjonister". De aller fleste har hatt en gradvis og
tilpasset pensjonering fra ulike former for aktiviteter og arbeid. De oppfatter seg vanligvis
ikke som pensjonister, selv om jobben er trappet ned noe. Det er som regel ikke noen brå
overgang mellom jobb og pensjonstilværelse.
Ellen arbeidet med fabrikkarbeid da hun bodde i institusjon. Hun fortsatte i ASVO
samvirket etter at hun flyttet ut. Hun syntes det var "slitsomt på slutten. Ikke jobben.
Nei, det var reisa og så det å gå til og fra, ifra bussen". Korte arbeidsreiser kan gjøre at
arbeidslivet lengre. Nå er hun sluttet i ASVO-jobben, men er fortsatt i arbeid på eldre85 Gjerne målt ved ADL og !ADL-registreringer; "Activities of daily living" og "Instrumental activities of
daily living". !ADL gjelder mer komplekse oppgaver, som å lage mat, gjøre innkjøp, ordne sin øko
nomi, ta telefonen og styre medisiner. Den andre delstudien i "Nes-prosjektet" (Sjørengen et al. 2005)
er, som nevnt, blant annet basert på registreringer av funksjonsevne og hjelpebehov.
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senteret og A/O-senteret.
Ellen har god rede på alderen og vet at det er vanlig at folk pensjoneres når de er 67
år. Hun har ikke bestemt seg:
Ellen: Jeg jobber på eldresenteret onsdagen og torsdagen og på AO-senter på tirsdagen.
Intervjuer: Ja, akkurat. Og oppgavene dine på eldresenteret, det er da på kjøkkenet der?
Hva slags oppgaver har du der da?
Ellen: Vasker opp og lager mat .. .ikke lager mat, men vasker opp og dekker bord og rydder
og steker vafler og ...
Intervjuer: Steker du vafler og, ja? Akkurat. Og så når du driver på den håndarbeidsstua
da?
Ellen: Hekler og strikker.
Intervjuer: Ja, slik som de andre som sitter der gjør?
Ellen: Ja.
Intervjuer: Så vet jeg dere har hatt store salgsmesser.
Ellen: Vi skal ha det på ...vi skal ha det nå til påske.
lntenjuer: Skal dere det, ja?
Ellen: Er så mye fin utlodning der, så.
Intervjuer: Er det det, ja? Akkurat. Har du vunnet noe noen gang, eller. ..?
Ellen: Jeg har vunnet ei skål (ler).
Intervjuer: Akkurat. Nedpå AG-senteret hvor du arbeider litt, hva er det du driver med mest
der da?
Ellen: Syr på symaskin.( ...). Så spoler jeg garn til dem. Og så vasker jeg kontorene opp
som regel.
Intervjuer: Gjør du det og, ja? Akkurat. Du har skikkelig mange oppgaver, du da!
Ellen: A ja. Det er koselig det.
Intervjuer: Du synes det er koselig?
Ellen: Ja.
Intervjuer: Du blir ikke sliten?
Ellen: Nei da.
Intervjuer: Nei. Du kommer til å jobbe lenge du, tror jeg?
Ellen: Jobbe til jeg blir 67.
Intervjuer: Skal du si opp da?
Ellen: Ja, nedpå der, ja.
Intervjuer: Ja nedpå AG-senteret?
Ellen: Jeg får nå se da, men.
Intervjuer: Får jeg se ...Når er det du fyller år?
Ellen: Niende i sjuende nitten tretti fem.
Intervjuer: Jammen kjære vene, det er ikke mange måner til det! Har du bestemt deg for at
du skal si opp?
Ellen: Nei, jeg har ikke bestemt meg enda. Får se hvor lenge jeg orker.
Intervjuer: Ja. Men du kan fortsette på eldresenteret.
Ellen: Åja, der kan jeg fortsette. Det har jeg ment å, det.
Intervjuer: Du har ment det, ja. For der er de jo godt voksne mange der, da.
Ellen: Ja, de er det, vet du. Der er de jo eldre selv der, så.
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Jobben er viktig av mange grunner:
Intervjuer: Men er det noe du savner da, Ellen? Jobb eller familie eller....
Ellen: Jeg savner ikke å se familien av og til.
Intervjuer: Du savner å ikke se familien, ja?
Ellen: Men jobb det har jeg.
Intervjuer: Ja, så den savner du i hvertfall ikke.
Ellen: Nei.

Helge er 62 år og har pensjonert seg. Han syntes det ble "for slitsomt" på jobben, ble
overtalt til å begynne igjen, men "da orka jeg ikke mer". Men han trives ikke helt med å
være pensjonist. Han har ikke lenger noen kontakt med AO-senteret hvor han jobbet før.
Men han savner noen å være sammen med - det gjentar han flere ganger - og telefon
kontakt. "Ja .. det er dårlig med det, også." Han har prøvd forskjellige ting.
Intervjuer: Den gågruppa? Er du ikke med i den mer da?
Helge: Nei ...dette hjertestyret ...Og så ble jeg med i sangen, men så trivdes jeg ikke der, og
så ville jeg heller begynne igjen i gågruppa. Men det var ikke plass skjønte jeg da...
Intervjuer: Var det ikke plass nå, nei?
Helge: Nei, jeg vet ikke hvordan det var.
Intervjuer: Nei, men du har meldt deg på igjen?
Helge: Ja, jeg har vært og ventet ..... Jeg har undersøkt.

Tiden den er "stutt", synes han. Og den "blir stuttere og stuttere og, når jeg ikke er nedpå
senteret i hvertfall".
Men pensjonisttiden har også sine positive sider. "Det er mye friere i hvertfall. Det
er godt. Kan ligge i sengen om morran." Det nyter han.
Pensjoneringen ser ut til å ha gått gradvis og tilpasset for de fleste, uten at en har tatt
alder i betraktning, men sett på behov, funksjonsevne og evetuelt funnet andre aktiviteter
ved nedtrapping. Dette er hva de selv forteller i dag. Men det er også fortellinger om
uønsket nedtrapping.

Fremtiden. "Jeg tenker at livet går fint det"
De fleste forteller at de ikke tenker stort på fremtiden. Det gjør heller ikke andre gamle
mennesker, slik de ofte forteller om det (Thorsen 1998). De sier at de tar en dag av gan
gen, og har de planer er det oftest for den nære fremtid - for sommeren, for ferien, for
nære begivenheter.
Intervjupersonene forestiller seg at livet helst skal gå slik som nå. Marta blir snart 67
år. Hun får spørsmålet:
Intervjuer: Hvis du skal tenke på framtida, hvordan ser du på den da, Marta. Hva tenker
du?
Marta: Jeg tenker at livet går fint det, tenker jeg. At en far være frisk og ...fa lov til å kunne
leve med det.
Intervjuer: Det er jo slik at en begynner å tenke litt framover når en er blitt voksen.
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Marta: Åja, det gjør en.
Intervjuer: Sånn i forhold til her du bor da, her vil du bo så lenge du kan, eller ....?
Marta: Ja.
Intervjuer: Og hvis du ikke skulle bo her når du blir grådig gammel, hvor vil du bo hen da?
Marta: Å, jeg vet ikke hva jeg skal si ...
Intervjuer: Tror du det kan bli noe sykehjem den gangen, eller. ...?
Marta: Ja, det kan da hende det, vet du.
Intervjuer: Ja, det kan jo være det, når en blir riktig gammel og trenger stell og hjelp. Men
så langt har du ikke tenkt?
Marta: Nei, jeg har ikke tenkt på det enda.
Intervjuer: Tenker du noen gang på døden da?
Marta: Uff, ja. Jeg orker ikke å tenke på det.
Intervjuer: Synes du det blir vondt å tenke på det, eller ...?
Marta: Ja. Synes det blir vondt, ja.
Intervjuer: Men hva er det viktigste for deg når du blir gammel da?
Marta: Å få ta det litt med ro.
Intervjuer: Åfå ta det litt med ro?
Marta: Mmm.
Intervjuer: Men det er vel flere ting som blir viktige når en blir gammel?
Marta: Ja. At en får holde seg frisk.
Intervjuer: At en får holde seg frisk, ja. Hvis du skulle få ønske deg noe, hva ville du velge
da? I forhold til framtida?
Marta: Det vet jeg ikke (ler). Gode venner og bli likt.

Marta svarer akkurat det samme som intervjupersoner ellers, når de blir spurt om hva
som er viktig i livet, eller hva som er viktigst når de blir gamle (Næss 2001).
Nils gleder seg til det som kommer:
Intervjuer: Ja. Og så er det et punkt her da, her står det noe om hvordan du...? Framtida di?
Nils: Framtida mi, ja.
Intervjuer: Ja framtida di, hvordan du tenker om den?
Nils: Ja. Snart våren.
Intervjuer: Ja, det er vår.
Nils: Og så blir det snart sommer.
Intervjuer: Jaa.
Nils: (ler)
Intervjuer: Da blir du glad?
Nils: Blir glad når det blir sommer. Slipper glatte vinteren. Blir mildt og fryser på att å
blir glatt, å.
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Døden. "Det er så mye ta det bortover nå, så"
Nils får spørsmålet som intervjuer kvier seg litt for å stille:
Intervjuer: Ja.Ehh. Så er det et spørsmål som egentlig er litt vanskelig, men tenker du av og
til på døden?
Nils: Nei, jeg skal leve godt, jeg.
Intervjuer: Du skal leve godt. Og det er ingen ting ... du går ikke og tenker på?
Nils: Nei!
Han tenker ikke på egen død, derimot tenker han på foreldrenes død. "Tenker mer på mor
og far og slik, å. Mye vondt åt meg å tenke på mor og far, å."
Andres død kan bli en påminnelse om noe som kan råke dem alle, selv om fremtiden
er både ukjent og abstrakt for den som ikke kan regne så nøyaktig i tider eller år. Slik er
det godt å kunne ta en dag av gangen, ikke bekymre seg om fremtiden - om å bli gam
mel, om å få nye sykdommer og svekkelser, om pleiebehov og sykehjem - som andre
gamle kan engste seg for (Heiset 1998, Thorsen 1998).
Døden spiller en stor rolle i fortellingene, som vi har vist tidligere.Det er beretninger
som kommer opp uavhengig av spørsmål og andre temaer i samtalen.De nærmest presser
seg på - som i dette intervjuutdraget.
Anna: I dag er det gravøl etter kona hans Nilsen.Han kjenner jeg, han Nilsen.Hun er død.
Intervjuer: Er det en du kjenner som er død?
Anna: Han har gravlagt henne i dag. Og Pedersen. Han er død. Han er 80 år. Gravlegges i
dag han da.
Det kan bli så mye snakk om de som er døde, at intervjuer blir beklemt og vil dreie
temaet: "Jaa. Kan du fortelle meg nå ... når vi snakker om slike ting skal vi også snakke
om glade ting. Er det noe du har opplevd i det siste som du var spesielt glad for?" sier
intervjuer etter en lengre utlegning om avdøde personer.
Noen forteller om mange som er gått bort. Anna nevner at "det var kjett å miste
henne fra Holo, for hun var mye sammen med meg og andre. Og så var det a Oddrun og
a Gunhild.Det var ei stusslig affære at disse to gikk bort."
Fordi mange av vertskommunebeboerne nå er kommet "godt opp i alder ", er det en
rekke personer som nå opplever at naboer og kjente dør. Enkelte hadde noen som sto dem
svært nær, som er blitt borte. Ellen sørger over vennen som er gått bort ganske nylig.
Intervjuer: For du har mistet Odd.
Ellen: Ja.
Intervjuer: Ja. Begynner å bli .... Lenge er det siden han Odd døde?
Ellen: Det var på sommeren en gang.
Intervjuer: Det var på sommeren, ja.
Ellen: Var på sykehjemmet.
Intervjuer: Ja. A da var du flink til å besøke han mye?
Ellen: Ja.
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Intervjuer: Da hadde du mye å gjøre. Da var det noen som trengte deg godt.
Ellen: Ja.
Intervjuer: Du savner han, tenker jeg?
Ellen: Hm?
Intervjuer: Du savner han vel?
Ellen: Det er det jeg gjør.

Hun er ensom, og "det ble verre etter at han Odd ble borte. Jeg var mye på besøk hos han,
vet du. Vi var mye oppi der, på helgene og på hverdagene også. Jeg savner han Odd."
Spørsmålet "Tenker du noen gang på døden?", utløser mange historier om de som er
gått bort og om begravelser:
Intervjuer: Tenker du noen ganger på framtida, Aslaug?
Aslaug: Framtida??? ...
Intervjuer: Om åra du har framfør deg? Tenker du noen gang på hva som skjer hvis du
skulle bli dårlig?
Aslaug: Ja, men det er fort gjort å bli dårlig. Tenk på Gerda Karlsen - hun er sjukmeldt nå.
Hun var her en tur i går - for hun har vondt i øret sitt.
Intervjuer: Tenker du noen ganger på døden du?
Aslaug: Ja, du skjønne det, at det er ei på Heimen har blitt borte nå - Kjell Pedersen. Og så
var han gammal, da, vet du.
Intervjuer: Ja, du kjente han, du?
Aslaug: Ja, jeg var ikke i begravelsen i går, jeg.
Intervjuer: Han var vel over 90 år han vel?
Aslaug: Jo da, han var opp i åra- 90 år gitt.
Intervjuer: Du er ikke engstelig for det du - tenker du på døden?
Aslaug: Nei - jeg ber Fader vår om kvelden jeg .... Hver eneste kveld - etter at nattevakta
har vært inne hos meg. Den kan jeg- helt utenat.

De kan nevne alderen på personen som gikk bort. Andres død blir en påminnelse om hva
som skjer når en blir gammel, også for dem som ikke vet sin egen alder helt. De vet og
ser og hører at andre er gamle.
Det er mange andre av dem rundt dem som også mister noen av sine. Da kan de delta
med medfølelse og møte fram i begravelsen.
Intervjuer: Har du mista noen i familien din som du syns er veldig kjett? Var det kjett når
mora di døde?
Per: Ja. Og nå har Asta miste mora si, også.
Intervjuer: Har hun det? Hun var i begravelsen til mora di, var hun ikke?
Per: Ja, stemmer det. Hun var lenge borte fra huset sitt alså- og samme dagen som jeg
skulle komme til dem - så døde a'- kvart på fem om kvelden.
Intervjuer: Sier du det, ja. Det var søstra til mora di, var det ikke?
Per: Det var mora til Asta det. Og da var jeg med i begravelsen den tirsdagen. For da måtte
jeg ringe å si fra - så jeg var med i den begravelsen.
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Andres død og begravelser fremstår som viktige hendelser i livet, fortellingene kretser
ofte om dette. De vet klart at andres liv tar slutt, at de blir borte, noen sørger over personer
som nylig er gått bort og har savn over dem de mistet tidlig i livet.
De som ikke vet sin egen alder, kan ikke forholde seg til "et normalt forventet livsløp",
vet ikke hvor langt de er kommet i livet og hvor mye de trolig har igjen. Slik kan fremtiden
skape mindre bekymringer. Slik kan noen kanskje sies å oppleve "den bekymringsløse
alderdom". (Politiken 29. september 2003). Men andres død blir en påminnelse om at
livet tar slutt.

Livsløp, aldring og alderdom. En sammenfatning
Mennesker med utviklingshemning har færre livsløpsmarkeringer av at de blir eldre enn
andre mennesker. De mangler en rekke av de viktige roller som markerer et livsløp og
viser at tiden går; å være foreldre til barn som vokser opp, forlater hjemmet, gifter seg
eller bli samboere, en får barn, barnebarn og oldebarn. Det blir stadig flere under oss
i generasjonsrekken, mens de over oss og de ved siden faller bort. Samboere og gifte
rammes til sist av at ektefellen dør. Å delta i yrkeslivet betyr å bli pensjonert, brått eller
gradvis.
Mange pensjoneres relativt tidlig i livet. Alderdommen forlenges i takt med økende
levealder og synkende pensjonsalder. Det understrekes stadig at vi bør forberede og plan
legge vår alderdom; vår økonomi, vår bolig, våre hobbier og aktviteter - tidlig. En livs
løpsbevissthet om fremtiden og alderdommen skal være tilstede i våre valg og planer.
Slike - av og til gledelige, av og til brutale - rolleoverganger i annen livshalvdel,
opp lever utviklingshemmede foreløpig i mindre grad. Sammen med at flere av dem har
uklare forestillinger om alder og kronologi i livsløpet, kan opplevelsen av aldring og
bekymringer for alderdommen, bli mindre. Livet bli mer tidløst, alderdomsløst. Det kan
være til det gode. Livet innebærer nok å stri med om de ikke skal bekymre seg om hva
fremtiden og alderdommen kan bringe.
Men andres rynker, grå hår, skrøpeligheter og død, blir en påminnelse om at tiden
går. Beboerne kan gradvis komme til å oppleve at de selv makter mindre og blir svakere.
Sykdommer kan inntre eller forverres. Men dette er ikke noe de dveler ved i fortel
lingene. Snarere benekter de fysiske og kognitive endringer til det verre. Det er ikke slik
de vil fremstå.
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Kapittel 12

Fortellingene om livet før og nå.
En sammenfatning og drøfting
Her i kapittel 12 gis en sammenfatning av funn fra undersøkelsen, som settes inn i en
videre sammenheng og drøftes.

Mennesker med utviklingshemning har en livshistorie.
Å samtale om før og nå
Intervjuene har vist at det er mulig med inngående samtaler med utviklingshemmede
personer med språkevne, om opplevelser de har hatt og livet de lever. Hensikten med
en livshistoriestudie som denne er ikke å skaffe nøyaktige opplysninger om hendelser
og tidspunkter, det er det ofte heller ikke når det gjelder livshistorieintervjuer med
mennesker uten utviklingshemning (Danielsen 1990, 1992, 1993, Thorsen 1992, 1998,
Medby Fossland 2005). Formålet er å få vite mer om deres livsverden - den subjektive
livsopplevelse - om følelser, meninger og reaksjoner86.
Dialoger med utviklingshemmede forutsetter tid, ro og tålmodighet for å lokke fram
den personlige beretningen, stimulere til å finne ord, tanker og erindringer. Intervjuper
sonenes utsagn er oftest knappe, i enkle setninger som kan være fulle av komprimert
mening. De taler i sagastil. Eller, med en moderne sammenligning, i SMS-stil.
Nærpersoner har noen fordeler som intervjuere, fordi de skaper trygghet, kjenner per
sonen og har nødvendig bakgrunnskunnskap om steder, navn og mennesker i personens
omgivelser. Den samme kunnskapen om det velkjente kan imidlertid også komme til å
stå i veien for spørsmål om det nye og uventede.
Intervjuene viser at personene husker mer, kan gjenfortelle mer og viser flere uventede
og ukjente sider ved sitt liv enn nærpersonene hadde ventet. De var langt fra så kjente
som intervjuerne hadde trodd. Beboerne forteller om sterke følelser, gleder, sorger og
savn. De viser oss hva som er viktige livsområder for dem.
Beboerne har fortalt oss om livet sitt like tilbake til barndommen, hos mor og far og
søsken. De husker viktige episoder og hendelser, de som lettest står fram av glemselen
og som de vil fortelle til andre. Mye de forteller er hendelser som berører dem sterkt.
86 Vi minner igjen om at vi har samtalt med de som er mer taleføre, og ikke med de mest funksjons
hemmede beboerne.
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Mennesker med utviklingshemning trenger sin fortid, og kan ha behov for å fortelle
om den og få støtte til å bevare den, ved bilder, gjenstander og nedskrevne fortellinger.
Dette kan omsettes til praksis i hverdagen, i arbeidet til dem som jobber hos dem til dag
lig. Åta seg tid til samtale, "den gode samtalen", er viktig.

Et liv på flyttefot
Flyttingen ut av hjemmet var begynnelsen til et livsløp på flyttefot, der andre - oftest
fremmede -har bestemt hvor de skulle bo, sammen med hvem, under hvilke vilkår.
Vertskommunebeboerne hadde livsvilkår med dårlige muligheter til å holde nær kon
takt med familien. Følelser omkring flyttingene i oppveksten forteller de lite om. Hvem
som bestemte det og hvorfor, fremstår som uklart nå - som det vel ofte også var da.
Det blir livshistorier med tause og fortrengte livsfaser. Institusjonslivet er vanligvis
et sort hull i fortellingene. Tausheten her og mangelen på episoder som det berettes om,
står i kontrast til fortellinger fra barndomstiden hjemme enda lenger tilbake. Det er altså
ikke først og fremst hukommelsen som gjør at denne tiden er så tom for fortellinger. Et
par beboere sier kort: "Det var fælt." Noen personer huskes med større glede; en bestyrer
som "var grei, han". Enkelte forteller at det ble bedre på slutten.
Kanskje hadde vi fått vite mer ved å spørre mer. Kanskje ville en samtale med hoved
fokus på institusjonstiden ha gitt et rikere bilde enn vi fikk. Trolig er det best å respektere
at noe i livshistorien-institusjonstiden-ønsker de kanskje å snakke minst mulig om. Men
det innebærer også at det er store deler av livshistorien deres som er et taust - og kanskje
fortrengt-område. Det blir større huller i deres livshistorie, og dermed i deres fortellinger
om seg selv som menneske, enn de fleste andre har. Mye vil de helst tie om.
Sagt med andre ord, flytting og institusjonsliv har medført at de har mindre de er
stolte av i sin fortid og færre momenter i sin selvberetning. Dette skyldes ikke bare et
mindre ordforråd og svakere hukommelse. Noen har nøye rede på svært mange detaljer
fra fortiden.
Behandlingen av mennesker med utviklingshemning under institusjonstiden må det
også andre stemmer til for å fortelle mer om, med beretninger som Ingjerd Olstads.
Hun gir oss noen glimt av hvor undertrykkende omstendighetene kunne være og hvor
selvfølgelig tvangen og straffen ble anvendt. Av og til gjort i de beste hensikter, ut fra
behandlingsideologi og forestillinger i sin tid. Vi trenger ærlige stemmer fra dem som
husker og kan fortelle, for å gi utviklingshemmedes historie fra institusjonstiden flere
detaljer og mer konkret innhold87 .

87

Brekke og Thorsrud (2001): "Fra statlig armod til samfunnsansvar. Samordningsrådet gjennom 50 år",
gir en detaljert gjennomgang av de historiske endringene når det gjelder tiltak og omsorg for men
nesker med utviklingshemning. Institusjonstiden får bred dekning. Som omtalt i kapittel 3 er det en
kelte intervjustudier som konsentrerer seg om utviklingshemmedes opplevelser fra institusjonstiden.
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Barndomshistoriene viser hvordan aldrende mennesker med utviklingshemning startet
ut på en meget vanskelig reise gjennom livet, med mindre forutsetninger for, men med
større krav til tilpasning, underordning og omstilling enn det andre ble stilt overfor. Det
har vært et liv med mange tvungne flyttinger til mange skiftende steder, med mange å
forholde seg til og mange møter med fremmede mennesker. Livsløpet har gitt mindre
identitetstøtte og muligheter til å bli sett og anerkjent som en særegen person enn andre
har hatt gjennom livet.

Behovet for å høre til: Slekt som forankring i livet
Intervjupersonene forteller vanligvis om foreldrene som meget sentrale og betydningsfulle
personer i sine liv, selv om de hadde deler av oppveksten sin på gårder eller på institusjon
- og foreldrene var langt borte. Mange tanker har nok kretset om dem. De forteller om
savn av foreldre som sjelden kunne besøke dem.
Foreldrene har vært intervjupersonenes viktigste faste forankringspunkter i livet,
selv når de har bodd langt unna og er blitt fjerne. Foreldrene gir en tilskrevet rett til å
tilhøre noen - en fødselsrett - som i prinsippet skal være uavhengig av funksjonsevne,
ressurser og handicap. Også forholdet til søsken er tilskrevet, selv om studier viser at
den relasjonen er mindre forpliktende, mer valgbar og mer sårbar for forskjeller i kjønn,
klasse og funksjonsevne (Tøssebro og Lundeby 2000, Bugge og Thorsen 2004, Daatland
og Herlofson 2004). Både foreldrekontakt og søskenkontakt er rimeligvis sterkt berørt
av geografisk avstand. Foreldrene er bindeleddet til den videre slektskontakten og inn
fallsport til den videre verden. Undersøkelser peker på at de fungerer som modeller og
læremestre for hvordan søskenkontakten skal bli videre i livet (Tøssebro og Lundeby
2002, Bugge og Thorsen 2004).
Å flytte hjemmefra for et funksjonshemmet barn -fordi det er funksjonshemmet,
må ha vært en brutal opplevelse av utstøting, forskjellsbehandling og mindreverd. Det
var også en demonstrasjon av at den tilskrevne retten for et barn til å bo hjemme hos
foreldrene, ikke gjaldt for alle - ikke for deres sort. En slik utflytting, om den så var
for kortere perioder, blir ofte en traumatisk, men fortiet livsfase, som setter spor livet
igjennom. Studier av poliorammede barn som ble flyttet ut av hjemmet i perioder for å
ra behandling, viser at adskillelsen har hatt livslang betydning for mange (Haugen 2004,
Schanke 2001, 2005).
Foreldre med mange barn i trange kår hadde små muligheter til å makte en krevende
omsorg for et barn med utviklingshemning uten hjelp i hjemmet. Institusjonsopphold
var det offentlige tilbud til "de åndssvake" (Brekke og Thorsrud 2001). I datidens be
handlingsideologi ble det lagt lite vekt på adskillelsens betydning, det gjaldt å gjøre den
minst mulig "rolig" og uten protester (Schanke 2005).
Hvor betydningsfulle foreldrene fortsatt er vises igjen og igjen i fortellingene deres,
med episoder fra oppveksten. Ikke minst dokumenteres det ved hvordan foreldres død
har plass i livsløpet som en meget viktig hendelse, og i beretningene om sorgen og savnet
etter dem. Det er blant det mest "kjette" - triste - de har opplevd i livet.
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Å høre til i en familie kan bli særlig betydningsfullt for dem som ellers er overlatt
til mange flyktige relasjoner. Noen av intervjupersonene har nær og god kontakt med
slekten, men det vanlige er at den er relativt sparsom (Bugge og Thorsen 2004, Sjør
engen et al. 2005). A ndre vi har intervjuet er, som vist, såre og bitre over nære slektninger
som ikke opprettholder kontakten (nok) slik de ønsker og håper. De forteller om dem
de sjelden eller aldri har kontakt med, som ikke inviterer dem, besøker eller inkluderer
dem i slektsbegivenheter. Savnet av familiekontakt er en underliggende livsfølelse for
flere - institusjonslivet har bidradd til skjøre familiebånd. Når de inkluderes i familien,
er dette viktige hendelser de forteller om.

Å ha sitt eget hjem
Det å ha fått et eget hjem, fremstår som en stor og gledelig hendelse i livet, som de ofte
nevner. Boligen gir privatliv, betyr eget revir, mer selvråderett, anledning til ta imot gjester
og til å lukke sin dør - en er vert og herre i eget hus, selv om de ansatte hjelperne både
hjelper, understøtter og innskrenker privatliv og selvråderett. Hjemmet er en plass for
selvpresentasjon - med møbler, blomster, bilder, gaver -alt vi omgir oss med får vise
hvem vi er og vil være. Hjemmet er en arena for smak, valg, planlegging og forbruk. Det
er et sted med mange funksjoner og varierte krav til mestring. Det har fortettet mening.
Nå kan beboerne planlegge å kjøpe et telefonbord, blomster, bilder på veggen. De kan
speile seg "i sitt eget". Et hjem er en fysisk forankring, en hører til et bestemt sted -men
det har også stor og symbolsk betydning. Hjemmet som arena for selvpresentasjon, gir
rike muligheter for selvbekreftelse.
For å gjenta: Hjemmet er trolig av særlig betydning for vertskommunebeboerne som
stadig har vært flyttet på, og ikke har hatt et eget hjem før ganske sent i livet. Å ha valg
og kontroll over om man skal flytte og hvor, regnes for sentralt i vår selvbestemmelse.
Sterkt hjelpetrengende mennesker har vanligvis ikke denne retten. Noen flyttes fordi
kommunen skal spare penger eller endrer tilbudet sitt. Avhengige mennesker mister da
hjemmet sitt, noen uten eget ønske. Det er grunn til å tro at selvbestemmelse om hjem
og flytting er spesielt viktig for mennesker med utviklingshemning som har flyttet mye.
Hjemmet forankrer dem.
Å flytte personene til en aldersinstitusjon når hjelpebehovet øker uten at de ønsker
dette, vil være å berøve dem noe som har stor betydning og mening -også for dem som
ikke kan uttrykke dette. Det er å fravike en grunnleggende rett til selvbestemmelse. Men
hjemmet må heller ikke bli et fengsel av hjelpeløshet i eldre år, med isolasjon og util
strekkelig hjelp. Boliger uten ansatte på stedet kan ikke tilby tilstrekkelig tilsyn og hjelp
døgnet rundt for sterkt hjelpeavhengige og syke mennesker -verken utviklingshemmede
eller andre eldre funksjonshemmede88.

88 Se en mer inngående diskusjon i Bugge og Thorsen (2004) og Steinsland (2005).
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Bomiljøer og naboskap. "Gode" og "dårlige" naboer
Er det "rett" eller "galt" å skape små miljøer - bofellesskap eller naboskap - kun med
mennesker med utviklingshemning? Det er en vanskelig diskusjon - til dels opphetet,
der mange har hatt klare prinsipielle standpunkter: Å bo alene blant andre er veien til
normalisering og integrering, å bo flere sammen - ghettoisering - er segregering og dis
kriminering. Sterke og ladede betegnelser, med polariserte posisjoner. Vi minner om at
Nirje i utlegningen av sine normaliseringsprinsipper har en mer nyansert og pragmatisk
holdning . Det er mange hensyn å ivareta, og gode hensikter om integrasjon gir ikke alltid
gode resultater.
Nabovennene i "boligene" - andre venner med utviklingshemning - har som vist en
stor plass i fortellingene om dagliglivet deres - større enn naboer vanligvis har. I en viss
forstand inntar de noe av det sosiale rommet som samboere, husholdsmedlemmer og
venner ellers fyller - relasjoner som utviklingshemmede ofte har vanskeligere for skaffe
seg (Tøssebro og Lundeby 2002). De stiller med handicap og møter barrierer. Tilgang til
mange sosiale roller forutsetter ressurser og egenaktivitet.
Så langt denne undersøkelsen rekker, viser samtalene hvilken nær og allsidig rolle
nabovennene kan få89. De er viktige personer i beboernes liv, i dagliglivet er de blant de
aller viktigste. Beboerne er i en likestilt naborelasjon, de er tilgjengelige for hverande,
yter hjelp når det trenges og tilkaller assistanse ved behov. De stikker innom hverandre,
serverer kaffe og spiser måltider sammen, går på tur, reiser på turer, deltar i bursdagsfeiring
og er sammen ved andre merkedager. De kjenner hverandre svært godt- med særtrekk og
vaner. De vet om de andres familier og merker seg når det er besøk. De følger med, som
ellers i tette naboskap. Av og til irriterer de hverandre, som naboer og samboere flest.
Erfaringer fra årene etter HVPU-reformen i 1991 (Tøssebro og Lundeby 2002) viser,
som nevnt, at det er meget sjelden at utviklingshemmede i enkeltboliger spredt i den van
lige boligmassen har nevneverdig nabokontakt - enda mindre tett og nær nabokontakt.
Med sine funksjonsnedsettelser har mennesker med utviklingshemning større vansker
med å få nær nabokontakt enn andre.
Studier av naboskap dokumenterer hvordan naborelasjoner oppstår og vedlikeholdes.
De viser naboskapets dilemmaer mellom nærhet og distanse, behovet for grensedragninger,
reservasjoner overfor krav til hjelperrollen- angsten for å bli oversvømmet av sine naboer
(Haugen 1984, Widding Isaksen 1987, Thorsen 1988, Danielsen og Thorsen 1986). Det
kan være ulike behov for nabokontakt i relasjonen. Mange har kontakter som står dem
nærmere enn naboer - familie og venner - og ønsker begrenset kontakt eller avstand til
sine naboer. Undersøkelser viser ulike grader av nabokontakt, som varierer mellom by og

89 Andre studier av bofellesskap viser relasjonene til medbeboerne og hva de betyr med andre metoder og
tilnærminger (Folkestad 2003, Sandvin et al. 1998).
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land, og sosiale klasser (SSB. Sosialt utsyn 2000, basert på Levekårsundersøkelsene). Ut
fra slike funn er det lite trolig at utvklingshemmede lett vil få nær nabokontakt, selv om
man kan mene at de bør få det og integreres i nabolaget. Private naborelasjoner unndrar
seg administrative påbud, selv om nabokontakt kan støttes ved miljøtiltak.
Men det kan sies å være "en god ting" at mennesker med utviklingshemning ofte er
gode naboer for hverandre, at de besøker, hjelper, støtter og viser omsorg for hverandre.
Også dette kan vurderes positivt, i "normaliseringens" lys. De ansatte kan legge til rette
for gode naboforhold.
Det er ikke noe ideal at utviklingshemmede skal være minst like ensomme, eller mer,
i sine private boliger, som mange andre - om det er aldri så vanlig. Det er ikke ønskelig
å normaliseres til ugunstige og negative sider ved "vanlige folks" hverdagsliv.

De gode hjelperne i hverdagslivet
De ansatte er viktige og nødvendige for å få hverdagslivet til mennesker med utviklings
hemning til å fungere (Steinsland 2005). Andre studier viser at de er mange, de er ofte
ufaglærte og det kan være stor rotasjon (Folkestad 2003). På Nes har det tradisjonelt vært
stor stabilitet i arbeidsstokken, men også her blir det svært mange å forholde seg til når
turnusen skal dekkes opp (Sjørengen et al. 2005).
De ansatte har en jobb med store utfordringer og vanskelige avveininger. Noen vil være
dyktige og lydhøre, noen mindre flinke hjelpere og samtalepartnere. Slik kan det være
usikkert for beboerne å knytte seg nært til dem, de kan fort bli borte. I fortellingene er
de som regel gode hjelpere, de gir den hjelpen som trenges. Men det er som vist de som
har spesielle roller, de som gjør "uvanlige" ting sammen med dem, som særlig nevnes;
primærkontakten, støttekontakten, verger og andre som gjør "koselige ting" utenom den
vanlige hverdagstralten.
Det ser ut til å ligge et stort potensiale i å benytte støttekontakter mer overfor men
nesker med utviklingshemning. Eventuelt kan man organisere tjenesten slik at noen får
rollen som "støttekontakt" eller gir personlig assistanse ved å følge dem på kino, kafe,
konserter, turer og organiserte aktiviteter. Dette er former for vanlig liv og integrering
de setter pris på.
Eldre skal ikke ha mindre tilgang til dette enn yngre, de skal ikke aldersdiskrimineres.
En studie av vertskommunebeboere viser at eldre beboere, i mindre grad enn yngre med
samme funksjonsnivå, er med på felles organiserte aktiviteter (Bugge og Thorsen 2004).
Om de eldre ønsker, orker og har lyst, skal tilbudene også være for dem.
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Arbeid og faste aktiviteter strukturerer livet
Beretningene viser at i hverdagen er arbeidsplassen og de faste aktivitetene meget viktige
til å gi beboerne struktur og plan for dagene og ukene. De forteller hvordan de gir livet
variasjon, faste tider å forholde seg til, noe å gå til, gjøre, kunne, makte - noen å være
sammen med. Arbeidet gir identitet og selvpresentasjon. "Jeg jobber på keramikken", "jeg
er postbud", "jeg jobber i støpen." De er noen, med jobb og ansvar. De har noe de er stolte
av og kan vise frem, de er ikke bare mottakere av omsorg og hjelp. Tilrettelagt arbeid,
skreddersydd med "prestasjonsmål" tilpasset hver enkelt, gir en opplevelse av mestring
og sosialt felleskap - helt sentrale verdier i et godt hverdagsliv for alle mennesker.
Arbeids- og aktivitetssentra bidrar trolig mer enn de fleste andre tiltak til at utviklings
hemmede personer får et "vanlig liv", med en normal dagsrytme, ukesrytme, årsrytme,
som Nirje peker på90. Samtidig er dette tilbudet det som er mest sårbart når det stilles
produksjonskrav og foretas økonomiske innsparinger i kommunene. På Nes gikk ut
viklingshemmede i demonstrasjonstog da bevilgningen til A/O-senteret ble skåret ned
med kr. 750 000 høsten 2003.
Aldrende mennesker med utviklingshemning må få en tilrettelagt, ikke tvungen pen
sjonering, når kreftene ikke strekker til og de ønsker å slutte på arbeidsplassen. Noen
intervjupersoner forteller at de var glade for å bli pensjonister, arbeidet ble for slitsomt
eller arbeidsreisen for strevsom. Nå vil de slappe av. Noen opplever tvungen nedtrap
ping av jobben. Vi husker hun som har fått en oppsigelse hun ikke ønsker, hun må slutte
på jobben en dag i uken og får en "hjemmedag" istedenfor. Hun er lei seg for det, men
har ingen rettigheter som arbeidstaker til å protestere på "usaklig" oppsigelse. Retten til
arbeid er underlagt administrasjonens avgjørelser, der ulike personers behov stilles mot
hverandre, og sparekniven kan kreve kutt.
Det er en særlig risiko for at pensjonisttilværelsen til mennesker med utviklings
hemning kan bli tom, stusslig og ensom, med sosial isolasjon, ensformige dager og få
aktiviteter. Særlig utsatt er de som bor i private boliger uten gode nabovenner og ansatte
i nærheten. I mindre grad enn mange andre mennesker har de alternative aktivitets
muligheter og andre uformelle sosiale kontakter - hobbier, familie, venner - til "erstat
ning" for det jobben ga dem.
Når kreftene avtar vil mange ha behov for et sted å gå til, "et sted å være", et sted å
høre til - om det så er for å se på at andre jobber. Der kan de fremdeles få noe å sysle
med, møte ansatte og venner de setter pris på og samles i matpausen (Steinsland 2005).
De forteller om dette.
"Normalisering" i form av retten til å bli pensjonist, kan være inngangen til et dår
ligere tilbud enn beboerne har i dag, for dem som for andre. For tidlig uønsket pensjo
nering rammer folk som ikke lenger er like produktive som før og føler seg tvunget ut

90 Dette kommer også fram i undersøkelsen til Steinsland (2005).
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av arbeidslivet som uførepensjonister, eller spreke eldre som "faller for aldersgrensen",
men gjerne ville ha jobbet lengre (Nøklebye Heiberg 2004). Aldrende mennesker med
utviklingshemning kan stå overfor de samme hindringer som andre når det gjelder å få
beholde arbeidet, selv om deres arbeidstilbud er mer tilrettelagt enn andres. Retten til
tilpasset arbeid, tilrettelagte aktiviteter og gradvis pensjonering må også gjelde dem.
Aktivitetene og tilbudet må tilpasses reduserte krefter ettersom en blir eldre. Det er
ingen fordel for utviklingshemmede å få livsløpet underlagt den samme regulering og
institusjonalisering av pensjonsalder som andre mennesker - med uønsket og for tidlig
utgang av arbeidslivet - med aldersgrenser som det føres debatt om å få bort. Samtidig
må de som ønsker det, få trappe ned.

Selvstendighet - hvor langt og hvor lenge?
Å få egen bolig innebar at beboerne lærte hverdagslige gjøremål de ikke kunne tidligere,
fordi de ikke trengte å gjøre dem under institusjonslivets felles rutiner og tjenester. De har
vist at de kan lære nytt, i voksen alder, når de kom i en ny livssituasjon. Mange vasker nå
klær, går i butikk, kjøper mat, lager frokost og steller i stand middag, vasker og kler seg
selv - med mer eller mindre assistanse fra de ansatte. De fikk voksenopplæring og har
drevet med livslang læring91 . De er i godt voksen alder blitt mer selvhjulpne, selvstendige,
selvhevdende. Det skjedde langt senere enn for andre mennesker som selvstendiggjorde
seg i ung alder, en tid i livet da mange vertskommunebeboere lærte seg underordning i
institusjonen. De har hatt en sen selvstendiggjøring.
Intervjupersonene har etter hvert fått en sterkere røst til å si fra med, uttrykke hva de
ønsker og ikke vil. Men det er ikke alltid lett å si fra til de ansatte som egentlig bestem
mer. Personene har erfaring fra at det gripes inn om de gjør noe som anses som uheldig,
upassende eller skadelig. Kanskje ville de nevnt flere ting de ikke liker eller hadde ønsket
annerledes, om det hadde vært andre enn nærpersoner som intervjuet dem.
Mange har forstått budskapet om at de skal få bestemme (mer) selv, noe de også har
anledning til. Men noen beklager seg - av og til forsiktig og indirekte - over at andre
bestemmer for mye.
Utviklingshemmede er i en paradoksal situasjon: De ønsker mer frihet og selv
bestemmelse, men trenger andres tillatelse og støtte for å praktisere det. Begrensninger
i selvbestemmelsen kan begrunnes med at de får veiledning eller at systemet er slik.
Retten til selvbestemmelse blir et felt for individuell utprøving, både for beboeren og
den ansatte. Det er nødvendig med prøving og feiling. Alle trenger ulike grenser for
selvbestemmelsen, og den kan variere med situasjonen. Det er en vanskelig balansegang
både for beboerne og de ansatte.

91 Vertskommuneundersøkelsen viser at svært få beboere nå får noen form for voksenopplæring (Bugge
og Thorsen 2004).
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Men selvbestemmelsen skal ikke være mindre for eldre utviklingshemmede enn for
yngre i tilsvarende situasjon. Igjen: De skal ikke diskrimineres på grunn av alder.

Livsløp, aldring og alderdom. Den bekymringsløse alderdommen?
Vi har stilt spørsmålet: Hvordan opplever personene aldringen? Går de inn i en "bekym
ringsløs aldring", fordi de ikke vet sin egen alder, ikke kjenner til "vanlig levealder"92
og ikke planlegger for alderdommen? Når de ikke vet hvor i livssyklusen de er, blir livet
i en viss forstand tidløst og aldersløst.
Det er i det senmoderne samfunnet en meget sterk betoning av individuelle rettig
heter og valg. Individets rett til valg av egen livsform er grunnleggende. Det legges i
større grad opp til valg også når det gjelder hjelpetilbud og velferdstjenester (Dahle og
Thorsen 2004). Differensiering og privatisering av kollektive velferdsgoder i alderdommen
- en omdefinering av mottakeren fra klient til kunde - forutsetter at mennesker foretar
langsiktig planlegging og har en oversikt over alternativer. Slike endringstendenser gjør
verden vanskeligere for personer med utviklingshemning.
Mange utviklingshemmede har både rede på sin alder og forestillinger om alderdom.
Som vi har understreket, har de et livsløp med færre aldersrelaterte overganger, faser
og markeringer enn andre. De får ikke målt sin aldring ved endringer knyttet til etter
kommernes oppvekst. At mange bor i aldersblandede miljøer, hvor unge kan være mer
funksjonhemmede enn de eldre (Bugge og Thorsen 2004), gir færre påminninger om
at mindre krefter og større funksjonsnedsettelser "følger med alderen". Den fremstår
mer som individuelle karakteristika. Men beboerne ser seg rundt og tyder "tegnene på
kroppen" (Søndergård 2000), noen ser gamle ut og kalles gamle. Utseendet bli en viktig
markering av alder.
Hvordan opplever beboerne den aldrende kroppen? Forverring av egen helse og
reduksjon i funksjonsevne var et tema beboerne nødig ville inn på, selv da de fikk mange
spørsmål om dette. Slike spørsmål kan oppfattes som en påpeking av funksjonshemninger
de allerede har. De hører til kroppens væremåte og livets vilkår (Arntzen 2003). Spørs
målene blir støtende for selvbildet og selvpresentasjonen. De legger opp til bekymringer
de ikke ønsker, har, eller vil gå inn på.
Grue (2003) drøfter hvordan ytre kroppslige kjennetegn på funksjonshemning gir
innspill til kategorisering og stigmatisering av gruppen. Kroppslige alderskjennetegn ved
aldring benyttes i alderisme, negative holdninger til gamle, og ved aldersdiskriminering.
Ungdomsdyrking av den unge lytefrie kroppen bidrar til begge former for stigma. Hvordan
utviklingshemmede opplever dette, vet vi ikke.

92 Som riktignok er usikker, og har vært og er under sterk endring for mennesker med utviklingshemning
(Sjørengen et al. 2005, UAU 2003).
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Fremtiden er en abstrakt forestilling, og hypotetiske situasjoner er kognitivt krevende.
Spørsmål om aldring er kanskje å påføre personene en bevissthet om egen aldring som
nå er ganske fremmed for mange. Kanskje ville andre måter å spørre på ha gitt flere
beretninger om dette? Vi vet ikke.
Dette betyr ikke at ikke helseforandringer og svekkelser vil ramme dem, og at ikke
mange etter hvert vil komme til å trenge mer medisinsk bistand, tilsyn, omsorg og hjelp
(Sjørengen et al. 2005). Men livshistoriene til disse beboerne viser at det ikke er dette de
først og fremst ser for seg eller er opptatt av. De stilles heller ikke overfor kravet om å
planlegge sin egen alderdom. Slik er kanskje en del mennesker med utviklingshemning
mindre opptatt av og bekymret for aldring og alderdom enn mange andre.
Mennesker rundt dem dør. Som vi har vist spiller døden og ritualer knyttet til den en
stor rolle i fortellingene. Andres død går inn på dem. Når kjente personer bli borte, blir
beboerne stadig minnet på at livet har en slutt - også for dem.

Livsvilkår under aldringen
Det kan være en tvilsom form for "normalisering" å gi mennesker med utviklingshem
ning et vanlig aldringsforløp med de aldersgrenser og den eldreomsorg som gjelder an
dre. Aldringen i befolkningen er ofte sett i et kriseperspektiv93 , ikke minst stilt overfor
prognoser over fremtidig befolkningsutvikling. Det har vært beskrevet som en økende
institusjonalisering av livsløpet, og alderssegregering94 (Hagestad 2000, Kohli 1986,
Mayer og Muller 1986, Kohli og Meyer 1986), med utstøting fra arbeidslivet og alderisme
- diskriminerende holdninger overfor eldre.
Hjelpen til hjemmeboende og hjelpetrengende eldre er en rekke steder utilstrekke
lig og lite individuelt tilpasset, særlig overfor dem med store hjelpebehov. De norske
hjemme-tjenestene beskrives som at de er "smurt tynt utover" (Szebehely 2003, Thorsen
2003, 2004, Helset 1998). Pensjonering kan være tvangsmessig utstøting fra arbeidslivet
for dem som gjerne ville jobbet litt lengre (Nicolaisen 2002, Kilian 2005). Uføretrygd
blir tilbudt dem som ikke lenger har helse til å være tilstrekkelig effektive i arbeidslivet.
Yrkeslivet beskrives som stadig mer krevende både for yngre og eldre arbeidskraft, men
rammer først og fremst eldre arbeidstakere med slitasje, sykmelding og til sist utgang av

93 Pensjonskommisjonens innstilling: NOU 2004: 1 Modernisert folketrygd, tar utgangspunkt i et krise
scenarium, for å endre pensjonssystemet i Norge.
94 Institusjonalisering dreier seg om at alderdommen i stadig større grad er regulert av aldersgrenser og
nedsatt pensjonsalder. Alderdommen konstrueres som en egen fase, med egne institusjonelle arrange
menter og regler. Aldersgrenser og økonomisk press i arbeidslivet bidrar til at mennesker skyves ut av
jobben tidligere, og at årene en regnes som "eldre og gammel" - alderdommen - blir stadig lengre, på
tross av at mennesker har høyere levealder og er friskere høyere opp i alder enn tidligere. Segregering
dreier seg om at eldre skyves ut av det vanlige samfunnslivet, og utgjør en egen kategori mennesker
(Daatland og Solem 2000).
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arbeidslivet. Mennesker med funksjonshemning er særlig utsatte (Kilian 2005). Tilret
telegging av arbeidet og et inkluderende arbeidsliv blir et mål, et program og nødvendig
for å stoppe utstøting av arbeidslivet95 .
Det tydeligste ønsket beboerne har til fremtiden, er å bli boende i sin egen bolig, i sitt
hjem. Hjemmet er - bokstavelig talt - deres stabile holdepunkt i livet.
Det er meget viktig at man ikke - under dekke av normalisering, integrering og like
behandling - gir aldrende mennesker med utviklingshemning et dårligere tilbud enn de
har hatt i årene etter HVPU-reformen. Det vil bli behov for et styrket og individualisert
tilbud med mer hjelp, tilrettelegging og omsorg ettersom de lever stadig lengre - blir
gamle - og aldringen medfører nye svekkelser, sykdommer og funksjonsreduksjoner.

95 Bedrifter kan inngå IA-avtaler (avtaler om et inkluderende arbeidsliv), og arbeider for å følge opp bedre
personer som blir syke eller trenger tilrettelagt arbeid.
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Kapittel 13

Å legge til rette for aldring og alderdom blant
mennesker med utviklingshemning

Det gjelder å legge livsvilkårene til rette slik at mennesker med utviklingshemning skal
få oppleve en god aldring og alderdom.
Kvalitetsforskriftene peker på kriterier som skal legges til grunn for en god eldre
omsorg. De krav som følger av kvalitetsforskriften (Helse og sosialdepartementet 1997,
Rundskriv 1-13/97) legger til grunn at at brukere av pleie- og omsorgstjenester f'ar til
fredsstilt sine grunnleggende behov. Med grunnleggende behov menes:
• Trygghet, forutsigbarhet og respekt i forhold til tjenestetilbudet
• Mulighet til selv å ivareta sin egenomsorg
• Grunnleggende fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke),
variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat
• Tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise
• Ivaretakelse av personlig hygiene, naturlige funksjoner (toalett)
•Tilpasset hjelp ved av- og påkledning
• Følge en normal døgnrytme og unngå uønsket og unødvendig sengeopphold
• Mulighet for ro og skjermet privatliv, selvstendighet og styring av eget liv
• Mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet
• Tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter både inne og ute
• Nødvendig medisinske undersøkelser, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg
tilpasset den enkeltes tilstand
• Nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene
• En verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser.
Eldre mennesker med utviklingshemning skal, liksom andre, få mulighet til å ha inn
flytelse på sitt liv, ha selvbestemmelse, bli sett, forstått og få respektert sine ønsker, sine
vaner og få dekket sine behov.
Overordnet er spørsmålet om og i hvilken grad gamle mennesker med utviklings
hemning skal inkluderes i den vanlige eldreomsorgen eller om det er bedre for dem å
få et særskilt tilrettelagt opplegg - med personal som har spesiell kompetanse om deres
forutsetninger og funksjonsmåter. Ord som normalisering og integrering må ses konkret
i lokal kontekst: Hvilke livsvilkår tilbys for et godt liv? Utfordringene innebærer ofte
en rekke dilemmaer.
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Her i kapittel 13 tar vi opp spørsmål om hvilke utfordringer kommunene står overfor,
hvilke erfaringer, avveininger og dilemmaer som særlig vertskommunene er midt oppe
i, men som også andre kommuner vil komme til å møte.96.
Vi lar Ingjerd Olstad gi stemme til erfaringskunnskapen og utfordringene slik de opp
leves i Ringsaker. Det er et posisjonert syn- sett fra ett sted, i en tid, innenfor en bestemt
rolle - som slike synspunkter alltid er. Den personlige stemmen og egne erfaringer kan
gi et mer dekkende bilde av opplevde utfordringer for dem som står midt oppe i dem og
må ta vanskelige avgjørelser97, enn "ytre" beskrivelser kan gi.
Vi understreker at nye generasjoner mennesker vil leve andre liv og stå overfor andre
aldringsbetingelser enn det våre historiefortellere har gjort.

Pensjonering og pensjonsalder?
Ingjerd Olstad:
Det er mye diskutert om vi skal overholde pensjonsalderen når det gjelderfunksjonshem
mede, for eksempel på A/0-senteret. IASVO, som er en vernet bedrift og hvor det er en
del utviklingshemmede, blir det brukt aktivt. A være pensjonist.
Men det er en kjensgjerning at oveifor de som er aktive og selvstendige, som for ek
sempel vever filleryer, er det ikke noe problem å ha dem lengre i arbeid. Og det kan bli
littfeil, for det står kanskje andre i kø som har et helt annet bistandsbehov. Som ikke kan
veve i det hele tatt, men kanskje kan gjøre andre ting. Det går ikke an å sammenligne helt,
for den som sitter helt alene og vever en hel dag, krever ikke den samme ansatteressursen
som den som kommer inn og kans¾je krever to ansatte - eventuelt barefor å være der.
Det kan se ut som om de som fungerer bra, får mest tilbud. Fordi de krever lite. Det
handler om ressurser hele tiden i tjenesten.
Det er to personer som sluttet påASVO-bedriften, som var veldig.flinke. De ville gjerne
være litt på arbeidsstuen og.fikk et tilbud som er tilpasset dem. De er veldig selvstendige
og ordner veven sin selv, så de kan komme og gå når det passer.
Så har vi en som jobbet i en ordinær bedrift og gikk av som vanlig pensjonist. Han
bor alene og syntes det ble stusslig. Han fikk et tilbud på kantinen her i Nes og syntes
det er bra.
Vi har forsøkt åfinne noefor dem som fungerer godt og som synes dagene blir lange
og kjedelige når de slutter i jobben. En er på aktiviteter på Nes bo- og aktivitetssenter
sammen med andre eldre på bygda.
96 Vi tar ikke opp alle aspekter ved de kommunale utfordringene når det gjelder aldrende mennesker med
utviklingshemning, men viser til andre rapporter/bøker fra FoA der dette er behandlet nærmere
(Sjørengen et al. 2005 og Steinsland 2005).
97 Øhrn (2000) gir i en artikkel en oversikt over kommunale utfordringer slik bildet ser ut sett fra daglig
leder i Vertskommunesammenslutningens synspunkt. Steinsland (2005) forteller om ulike modeller
eller fremtidsscenarier som er aktualisert i Ørskog kommune, en annen vertskommune.
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Integrering av personalet i den øvrige hjemmetjenesten?
Et adminstrativt puslespill
Et mål er mer integrering av ijenestene. Det er fullt mulig at noen ansatte kunne job
bet mer i ordinær hjemmeijeneste i den tiden brukerne er i annen aktivitet. Det er det
som er intensjonen i den integrerte modellen. A bruke ressursene riktig. Men det er et
administrativt puslespill å legge opp hele uken utfra kompetanse ogfagutdannelse som
de ansatte har. Men vi forsøker så godt vi kan. Hvis hjemmesykepleieren fra Nes ¾jører
ute, er han innom og kan gjøre enkelte oppgaver i boligene, og de som jobber i boligene
drar på utebesøk. Det er målet åfå til mer. Men det krever tid å organisere.

Aldring blant mennesker med utviklingshemning:
Integrering i eldreomsorgen eller spesialtibud?
Den største uifordringen er åfå opprettet et tilrettelagt siste stoppested. Man er kanskje
gammeldags og bakstreversk i forhold til nye reformer, planer og visjoner som kommer
ovenfra, men jeg tror fremdeles i dag, i 2003, at det er for tidlig at utviklingshemmede
får plass på et vanlig ordinært sykehjem og får samme behandling som andre eldre. I
dag er ikke tiden moden til å flytte mennesker med utviklingshemning inn i ordinære
sykehjem eller trygdeboliger98 . Jeg tror det har vært en fordel at vi har flere eldre med
utviklingshemning her i Nes. Vi har et sykehjem som ivaretar dem, og folk som jobber
der har kompetanse om mennesker med utviklingshemning. Det er eldre mennesker med
utviklingshemning fra andre distrikter som kommer til Sundheimen fordi de der har
kunnskap om utviklingshemmede.
Når vi har noen av de utviklingshemmede på somatiske sykehus, vet ikke de ansatte
der hvordan de skal ivareta dem. Vi må ofte ta dem hjem igjen med en gang. Hvis de
skal ha operasjon, slik at de må ligge der, ber de sykehusansatte vårt personale om å
være der hele tiden.
Et eksempel: En kvinne må opereres for stær. Du må nesten kjenne hennefor åforstå
hvor vanskelig det er at hun skal gå med lapp på øyet en uke uten å røre den. Det er
utopi. Sykehuset signaliserer på en måte en nedlatende holdning til oss når vi forklarer
hvordan situasjonen er. De vil ha henne ut samme dagen, til tross for at tilsynslegen ber
om at hun får lov til å ligge der ogfå litt ekstra sovemiddel, slik at hun skal være rolig.
Men det er ikke noe problem, det er bare å holde hånda hennes så går det bra. De kjen
ner ikke kompleksiteten blant personer med utviklingshemning.

98 Dette er et felt der det trenges mer kunnskap og erfaringer.
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Omvendt integrering?
Sykehjemmet, Sundheimen, fungerer bra. Det startet med at en person uten utviklings
hemningflyttet inn på sykehjemmet, som opprinnelig var for mennesker med utviklings
hemning. Den nye beboeren var litt dement. Det var kanskje en grunn til at det gikk lett.
Hun som var leder på sykehjemmet gjorde en bra jobb med å overbevise pårørende om
at moren ville få det bra. Og med mange slike opphold av eldre uten utviklingshemning
er vi fornøyde med tilbudet. Det kan anbefales. Et sted må man begynne. Og det fungerer
fint.
Jeg ser for meg at hvis de skal inn på vanlige sykehjem, så er mennesker med ut
viklingshemning en gruppe som ofte er lite taleføre. De har lite uttalte behov, de krever
ikke noe særlig. Så jeg tror de vil få et dårligere tilbud, de vil bli liggende der. Perso
nalet vil ikke skjønne hva de har behov for, og de har heller ikke pårørende som kan være
talerør for dem. Det har jo de fleste andre eldre. Vi må skille mellom de som har bodd
i kommunen og er vokst opp der, og de som har bodd hjemmefra. Men andre eldre har
ofte døtre og sønner som slår i bordet og sier: "Jeg vil ikke at mor skal ha det slik eller
slik." Da er det lett å glemme de utviklingshemmede som sitter i en stol ved vinduet og
ikke sier noen ting.
Dette blir viktige spørsmål fremover. Det er nå mennesker med utviklingshemning
kommer og krever - og har rett på - det samme som oss. Vi har ikke hatt den problema
tikken før. Og mange ansatte har liten kompetanse om aldring og utviklingshemning.
Der er det en stor oppgave.
Men selvfølgelig, de burde få plass på et vanlig somatisk sykehjem. Men de må ikke bli
nedprioritert. Jeg har stor sans for Sundheimen, som et sykehjem for utviklingshemmede.
Der har man kompetanse. Når beboerne kan ha det slik som det er på Sundheimen, enten
man er utviklingshemmet eller ikke, med demens eller ikke,får de dekket behovene. Jeg har
sansen for et eget sykehjem for personer med utviklingshemning, eventuelt med omvendt
integrering. I hvert fall slik tiden er nå. Jeg tror det må mye opplæring og organisering
til for at alle utviklingshemmede i Norge skal ha en plass på sykehjem. Og det går også
på hva slags holdninger de blir møtt med på en vanlig stor sykehjemsavdeling.
Det er i hvert fall det som har fungert her. Vi har jo prøvd andre veien med at en
person med utviklingshemning fikk tilbud på det ordinære sykehjemmet, men det gikk
ikke. Hun ble mobbet ut. De var rett og slett stygge med henne fordi de så at hun var
utviklingshemmet, så de ville ikke ha noe med henne å gjøre. Det var den erfaringen,
mens vi har hatt god erfaring med det motsatte.
Hun ble tatt ut igjen fra sykehjemmet, det var ikke noe godt for henne å være der. Vi
ordnet det slik at hunfikk en liten leilighet i et av boligkompleksene her. Det var det hun
ønsket seg, å få noe eget, og ikke bo sammen med andre utviklingshemmede.
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Tvang til å flytte? Eller et bedre tilbud?
Men jeg vet det kunne ha kommet spørsmål (om eventuellflytting) forflere personer som
bor i egen leilighet. De er 76-78 år. Det kan hende at de faglig sett ville ha det bedre
på sykehjemmet, men de vil trolig nekte å flytte. Foreløpig har det gått greit, men med
samme ramme og økt etterspørsel av tjenester - og vi skal tenke enda mer sparing - vil
det være mer økonomisk å ha dem på sykehjem fremfor i en bolig med tre-fire gamle.
Den utfordringen begynner vi å kjenne på nå, og den skal være ganske hardhudet, hvis
en tar den beslutningen når en av dem sier: "Nå lenker jeg meg fast hvis dere flytter
meg en gang til."
Selvfølgelig er det dyrt å drive en bolig med brukere med forskjellig funksjonsnivå. Da
er det noen som trenger mye og noen som trenger lite, men de trenger det ikke på samme
tiden. Kansl�je bare en som trenger nattevakt, de andre greier seg uten.
De ansatte i boligene er jo folk som har jobbet lenge i omsorgen for utviklingshem
mede, så de har nok en helt annen tankegang når det gjelder selvhjulpenhet og holdninger.
Det er fordi det er tradisjon på å drive aktivitet for utviklingshemmede. Jeg prøver å
tenke etter om de er mer bemannet enn vanlige sykehjem, men det tror jeg ikke. Jeg tror
det er på samme nivå. Det har noe med kulturen å gjøre - hva de er vant til. Eller om
de tar seg tid. På andre sykehjem er det sjelden de tar med seg noen og går tur, men på
Sundheimen gjøres det veldig ofte.

Planlegging for fremtiden
Hva med fremtiden til de eldre med utviklingshemning? Utfordringen tror jeg blir åfinne
rett plass for rett person i rett tid. For det første er ikke alle boenhetene så veldig til
rettelagt for eldre. Når de får større omsorgsbehov, er det ikke nok ressurser til å dekke
behovene deres. De bor jo rundt omkring i enkeltleiligheter, og de vil trenge mer og mer
hjelp, mens de nå bare har fått slik hjelp som kommer innom en gang i blant. Da vil det
trolig tvinge segfrem selv iforhold til kommuneøkonomi og den praktiske organiseringen
av driften, at man får de mest omsorgstrengende samlet på et syke- eller alders/Uem.
De skal jo ha det samme tilbudet som en vanlig borger, så da bør de få tilbud om vanlig
sykehjem. Men jeg tror det kan bli en prosess for ansatte i helsesektoren å ta imot men
nesker med utviklingshemning,fordi de ansatte på sykehjem tradisjonelt ikke er utdannet
for eller kjent med utviklingshemmede. Heller ikke de gamle som allerede bor der.
Så det er en stor utfordring. Både holdningsarbeidet og gode plasser som tilfreds
stiller de behovene de har.
Dette er spørsmål vi trenger å få mer kunnskap om.
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Nye tider, nye livsløp
HVPU-reformen har gitt barn med utviklingshemning retten til å bo hjemme, i hjemkom
munen -med offentlig hjelp og avlastning (som ofte er utilstrekkelig), så lenge foreldrene
makter det. Nye generasjoner barn som har utviklingshemning skal ikke måtte oppleve å
vokse opp langt borte fra foreldrene, med små muligheter for kontakt, slik mange i den
eldste generasjonen har opplevd. De må ikke vokse opp i institusjoner, med kollektive
livsvilkår og begrensede muligheter til å bli sett og behandlet som enkeltindivider. De får
utvikle seg og bli bekreftet som personer, ikke overveiende bli sett gjennom diagnoser
og adferdsavvik. De rar muligheter til mestring, selvstendighet og et vanlig livsmønster,
slik Nirje beskriver det.
Mennesker med utviklingshemning som vokser opp i foreldrehjemmet og senere blir
boende i hjemkommunen, i den vanlige boligmassen, og er i jobb, vil i større grad leve
et liv som andre. Flere vanlige livsløpsoverganger vil gjelde for dem. De vil flytte hjem
mefra til egen bolig som unge voksne. De vil bo nær sin familie. Noen vil bo sammen
med kjæreste eller ektefelle. Noen får barn. De vil få opplæring og tilrettelagt arbeid.
Livsløpet vil kunne få flere "vanlige" overganger og aldersmarkeringer.
I en optimistisk fremtidsvisjon, der de har fatt sine borgerrettigheter og omgivelsene
legges til rette for rik livsutfoldelse, vil de kunne utfolde mange identiteter. Deres utvik
lingshemning blir ikke oppfattet som deres hovedkjennetegn. De vil, som de ungdom
mene Gustavsson (1998) studerer, kunne delta i mange fellesskap. I likhet med andre
vil de, som han beskriver, av og til ønske å være sammen med personer som deler deres
erfaringer og være i fellesskap med andre med utviklingshemning. Gustavsson kalle dette
"det moderne hverdagslivets naturlige segregering" (i Askheim 2003). Men ungdommene
han studerte ønsker ikke å flytte sammen, eller være der hele tiden. De vil kunne delta
i mange miljøer.
En av de største utfordringene er å gi et meningsfullt tilbud om arbeid og aktiviteter
til alle. Det er her utviklingen særlig ser ut til å stoppe opp etter HVPU-reformen (Tøs
sebro og Lundeby 2002). Mennesker med utviklingshemning risikerer å blir isolerte når
de ikke lenger får arbeid, eller aktivitetstilbud trappes ned. De er særlig utsatt for redusert
kontakt når foreldre faller fra og søsken begynner å bli gamle. De trenger sosial kontakt,
tilhørighet og nærhet, for å unngå ensomhet og isolasjon.
Så rar en med økende alder legge til rette for en gradvis individuell nedtrapping og
endret tilbud for dem som ønsker og trenger dette. Omsorgsyterne må få ny kunnskap om
aldring og godt tilrettelagte tilbud når aldring innebærer økende tretthet, flere sykdom
mer, svekket funksjonsevne og mindre mestring99 - og når ordene ikke alltid strekker til
for å fortelle hvordan en har det.

99 Sjørengen et al. (2005) viser hvordan personene i Nes over en to-årsperiode anses å ha fått noe for
verret helse på en rekke områder, og mindre evne til å fortelle om sykdom og smerter.
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Sluttord
Også mennesker med utviklingshemning må få ha sin fortid,
sin livshistorie og fortelle om seg selv
Mennesker trenger sin historie i form av fortellinger om et levd liv. En livshistorie er en
selvfremstilling, en selvkonstruksjon og en identitetsstøtte. Det er en beretning om et
særpreget menneske, med egne erfaringer og erindringer- ingen kategoriperson, ingen
"utviklingshemmet".
En livshistorie kan fremstilles på ulike måter, ved bilder, gjenstander og beretninger.
Fortellinger om utviklingshemmedes fortid viser hvordan de har et livsløp, ikke bare en
nåtid. De trenger å vise det for seg selv og overfor andre. Fordi de må forholde seg til så
mange gjennom livet- hjelperne som skifter så ofte og ikke kjenner dem- er det desto
viktigere å kunne få ha en livshistorie som viser kontinuiteten bakover.
Mennesker med utviklingshemning må få hjelp til å fremstille og fastholde sin fortid.
Gjenstander, gaver, bilder, filmer, klær, steder, lyder og lukter kan hjelpe erindringen og
støtte opp under hvem de er. Så må vi ta oss tid til å høre deres fortellinger.
Det er en viktig erfaring fra prosjektet at mennesker med utviklingshemning kan
fortelle hendelser og episoder fra sine liv i større grad enn forventet. De har bare al
dri blitt spurt. Som Ingjerd Olstad, uttalte det: "Jeg trodde jeg kjente dem godt, at jeg
visste mye om deres liv. Det gjorde vi alle. Så har vi om igjen og om igjen blitt overrasket
over hva de forteller fra barndom og oppvekst- fra tiden før de kom hit. Vi har også fått
øynene opp for hvordan episoder som vi ikke registrerte betydningen av, har satt dype
spor i hukommelsen."
Livshistorier fra mennesker med utviklingshemning kan innhentes på mange måter, fra
mange kilder, fungere på ulikt vis og tjene flere formål. De kan gi menneskene rundt dem
en bedre forståelse av hvem de er. De kan gi videre tolkningsmuligheter når det gjelder
tegn, signaler, ord og henvisninger. De kan gi et bedre grunnlag for å forstå deres følelser,
vaner og reaksjoner. De kan støtte opp under personens identitet, selvfremstilling og gi
støtte for erindringen. Så må en respektere hva personen ikke vil ha med i sin historie.
Men livshistorier kan også fungere og brukes kollektivt. De kan bidra til at det settes
ord på erfaringer som mange mennesker med utviklingshemning deler. De kan brukes i
grupper, for å sette ord på og gi bevissthet om felles livserfaringer. De kan tenkes å fun
gere frigjørende i forhold til kollektive oppfatninger og utbredte holdninger hos andre.
Forholdene kan legges til rette slik at utviklingshemmede kan få være talspersoner for
seg selv og andre, tale sin sak.
Slik vil deres fortellinger inngå i de større fortellingene om menneskets vilkår, og de
grenser vi setter.
De gir dem og oss muligheter til å overskride kategorier om normalitet og anner
ledeshet. Vi trenger deres fortellinger som en del av de store fortellinger om hvem vi er
og vil være, i en verden av mangfoldige livsløp og livshistorier.
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Vedlegg 1

Intervjuutdrag
Fullstendig utdrag av sekvens av samtale med Jan {gjengitt i forkortet utgave s. 89).
Intervjuer: Bildet fra konfirmasjonen, det henger over fjernsynet ditt.
Jan: Ja, der det!
Intervjuer: Ja, der heng det, med fine hvite kapper.
Jan: Ja.
Intervjuer: Ja.
Jan: Det var i Ottestad kirke, det.
Intervjuer: Det var i Ottestad kirke du ble konfirmert?
Jan: Ja
Intervjuer: Det husker du som om det skulle ha vært i går?
Jan: Ja, jeg ble konfirmert der.
Intervjuer: Der ble du konfirmert!
Jan: Faren og mora mi var der, og.
Intervjuer: Mmm. Mora og faren din var der?
Jan: Ja.
Intervjuer: Og den gangen, da bodde de utpå ved Haugen, var det det?
Jan: Ja.
Intervjuer: Ja?
Jan: Ja. Der bodde de da.
Intervjuer: Der bodde de da.
Jan: Ja, men vi tok drosje vi oppi Ottestad. Oppi kirka der.
Intervjuer: Tok drosje?
Jan: Ja.
Intervjuer: Oppi kirka.
Jan: Ja.
Intervjuer: På konfirmasjonsdagen.
Jan: Ja.
Intervjuer: Det gjorde dere. Og så var det fin middag etterpå?
Jan: Ja, det var det.
Intervjuer: Det var det.
Jan: Det var det!
Intervjuer: For alle sammen?
Jan: Ja.
Intervjuer: Ja. Det var mange folk der?
Jan: Ja.
Intervjuer: Og søskena dine var der også?
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Jan: Ja da.
Intervjuer: Ja da.
Jan: Anders, og.
Intervjuer: Anders, og.
Jan: Dem var der ja. (ler)
Intervjuer: Dem var der ja.
Jan: Ja. (ler)
Intervjuer: Ja. Dette er lenge siden. Nå sitter vi og snakker om ting som har vært for mange år
siden.
Jan: Ja.
Intervjuer: Ja. Men du husker det veldig godt!
Jan: Det gjør jeg!
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Vedlegg 2

Intervjuguiden
OM BOLIGEN
• Hvor lenge har du bodd i denne boligen/leiligheten?
• Føler du dette som hjemmet ditt?
• Hvem var det som bestemte at du skulle flytte hit, du selv eller andre?
• Du deler hus med andre, hvordan liker du det?
• Vil du helst bo her - eller ønsker du å flytte til annen bolig?
HJELPEBEHOV
• Trenger du hjelp for å komme utenfor hjemmet?
• Hva synes du om å få hjelp av andre?
• Kunne du ønske deg mer hjelp av personale når de er hos deg?
• Synes du at du får like bra hjelp nå som før - for lite - eller for mye?
• Har du mange forskjellige personer som hjelper deg? Er det for mange?
• Kan du få hjelp om dagen/natten hvis noe hender deg?
AKTIVITETER
• Hva gjør du vanligvis om dagene?
A. Driver du med aktiviteter hjemme? (matlaging, hobby).
B. Driver du med aktiviteter utenfor hjemmet? (arbeidsstue, dagsenter,
forening).
C. Sosiale aktiviteter (være sammen med andre, besøk, telefonsamtaler).
D. Stille gjøremål (lese, tv, radio, spille musikk).
E. Er passiv (sover, hviler, tenker, gjør ingenting).
• Går du turer alene?
• Er du noen ganger på besøk eller på lengre turer som for eksempel ferier?
• Synes du tiden kan bli lang?
SOSIALE AKTIVITETER
• Hvor ofte treffer du slekt og venner?
• Har du noen gode venner i nærheten/får du besøk?
• Går du på pensjonisttreff?
• Har du mange søsken? Kommer de noen ganger på besøk?
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OPPLEVELSE AV SELVBESTEMMELSE
• Synes du at du får bestemme ting selv ?
• Kan du sjøl bestemme hva slags pålegg, når du legger deg, hvor du skal bo?
Stå opp, når du skal spise, hva du skal spise, når du vil være alene, når du vil
være sammen med andre?
• Eller er det andre som sier (hva du skal spise, når du skal legge deg), hva du
skal gjøre?
OPPLEVELSE AV RELA SJONER, TRYGGHET, SAVN
• Hender det at du føler deg ensom?
• Føler du deg utrygg-ved å være alene om dagen/natten, andre beboere,
at fremmede skal komme inn, du detter og blir liggende?
• Synes du det er kjedelig å bo for deg sjøl-alene?
• Er det noe du savner (jobb, familie, andre personer)?
NÅTIDEN
• Når du tenker på hvordan du har det for tiden-er du fornøyd/misfornøyd?
• Hva er det hyggeligste du har opplevd i det siste?
OM FORTIDEN
• Du husker kanskje noe fra barndommen din - da du kom hit? Hva gjorde du da?
(Her må nok mange "hjelpes" på vei - Skole, konfirmasjon, foreldre, hvor de
har bodd).
• Hva gjorde faren din - hva jobbet han med?
• Har du bodd på institusjon før? (Fortell om den tiden).
• Hvorfor kom du hit - tror du?
• Er det ting som har skjedd i livet ditt som du helst vil glemme? (Da du var liten?
Da du kom hit?, etc).
• Har du mistet noen i nær familie - som har vært kjett for deg?( Sorg/tap).
OPPLEVELSE AV DET Å BLI ELDRE
• Hvordan synes du det er å bli eldre?
• Hva synes du er fint med det å bli eldre?
• Føler du at du har forandret deg etter at du ble litt eldre?
• Synes du at du er gammel? Hvor gammel er du?
• Er du pensjonist? Hvordan opplever du å være pensjonist?
• Hva jobbet du med før du ble pensjonist?
• Hvordan vil du ha det når du blir eldre?
• Gjør du andre ting nå, som du ikke gjorde før?
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OPPLEVELSE AV FORAND RINGER
Ja/nei-spørsmål.
S ynes du at du:
• Glemmer mer enn før?
• Husker du hvor du legger fra deg ting?
• Blir du fortere sliten?
• Trenger du mer hjelp enn før?
• Husker du hva dagene heter?
• Har du vanskeligheter med å kjenne deg igjen?
• Har du vanskeligheter med å følge med når det foregår mye rundt deg?
• Blir du oftere irritert?
• Er du oftere trist?
• Har du problemer med å uttrykke deg?
•
•
•
•
•
•

Hva føler du når folk ikke skjønner hva du mener?
Er du vanligvis glad og opplagt?
Har du i det siste følt deg gretten og sur?
Hender det at du blir redd eller urolig?
Blir du lei deg når du glemmer ting?
Føler du deg frisk?

OPPLEVELSE AV FRAMTIDA
• Hva tenker du om framtida?
• Tenker du noen gang på døden? Er du engstelig for det?
• Hva er viktigst for deg når du blir gammel?
• Hva ville du ønsket deg - hvis du fikk velge?
AVSLUTNING
• Er det noe du savner eller mangler?
• Er det noe du kunne tenke deg annerledes?
• Hvordan synes du det har vært å snakke med meg?
• Var det noen spørsmål som var vanskelige å svare på?
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Vedlegg 3

Om tillatelser
Informasjon vedrørende prosjektet:
Aldring hos mennesker med utviklingshemming
Til aktuelle brukere, pårørende, hjelpeverger, ansatte, støttekontakter,
NFU i Ringsaker, helse- og sosialsjefen, pleie- og omsorgssjefen og distriktslederne
i Ringsaker kommune.
Prosjektet er i regi av Nasjonalt kompetansesenterfor aldersdemens og er beregnet å
ha en varighet på tre år. Nasjonalt kompetansesenterfor aldersdemens driver
forskning på mange områder og dette prosjektet er knyttet til FoA (funksjonshem
ming og aldring) og er rettet mot mennesker med utviklingshemming og aldring.
Denne undersøkelsen er en bred langtidskartlegging av bådefysisk- og psykisk helse,
samt eventuelle mentale endringer hos deltakerne. For åfå med eventuelle endringer
fra et tidlig stadium, skal prosjektet omfatte aldersgruppen 30 år og oppover.
I tillegg skal prosjektet tafor seg undersøkelser som går på hva slags holdninger
bisandsytere har til denne gruppen, samt hvordan mennesker med utviklingshemming
og aldring opplever sin hverdag og det å bli gammel.
Målene for prosjektet er mange og her nevnes noen på de ulike nivåer:
1. Brukernivået. Mer kunnskap om aldersrelaterteforandringer hos mennesker med
utviklingshemming er viktigfor å kunne gi denne gruppen en kvalitativ god omsorg.
Dette innebærer bl.a. at personalet har ¾fennskap til de individuelle mestringsnivåene
brukerne har på de ulike alderstrinn, slik at de ikke utsettesfor unødige nederlag.
Videre handler dette mye om holdninger, både iforhold til utviklingshemming og ald
ring og::eventuell dem(!nsp_roblematikk.
For at denne brukergruppen skalfå god livskvalitet er det av avgjørende betydning at
de blir møtt med respekt og verdighet.
2. Kompetanseheving i distriktet. Pleie- og omsorgsoppgavene er komplekse og
utfordringene er store i forhold til menneskene som prosjektet omfatter. Det er nød
vendig å sette søkelyset på aktuelle problemstillinger knyttet til aldring, som igjen er et
utgangspunktfor å innhente mer kompetanse. Mer kunnskap om utviklingshemming og
aldring er trolig med på å vekke personalets interesse på dettefeltet. Dette kan være et
viktig bidrag i rekrutteringen av fagfolk.
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3. Økt kunnskap om lftviklingshemming og aldring på nasjonalt plan. Det er for
holdsvis lite forskning rundt dette temaet, utenom det som omhandler Downs syndrom
og aldring spesielt. Det er viktig med forskning, slik at omsorgsytere som skal bistå
denne brukergruppen får mer kunnskap, som igjen medfører at de kan fange opp tid
lige signaler på endring og tilrettelegge hverdagen deretter.
I starten av prosjektperioden er vi avhengige av innspill og assistanse fra personale i
forhold til enkelte datainnsamlinger. Samtidig skal vi sørge for at personalet får faglig
påfyll innen relevante emner. Videre er det fint om de aktuelle instansene som denne
informasjonen er rettet mot, gir prosjektgruppen signaler om temaer de ønsker mer
kunnskap om.
Med hilsen

Nes H, 20.09.2000

Marit Sjørengen
Konstituert prosjektleder
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SAMTYKKEERKLÆRING

_
Navn (hjelpeverge): ___________________ _ _ _
Adresse: ______________ Postnr./sted: _________
Telefonnr.: _ __ _ _ _ _ _
_
Jeg er hjelpeverge for: ______________ Født: ______
Jeg gir med dette samtykke til at _____________ kan være deltaker
i prosjektet aldring og utviklingshemming.
Undersøkelsen går på fysisk og psykisk helse, samt eventuelle mentale endringer.
Konkret går dette på:
• Relevant informasjon fra journaler
• Klinisk undersøkelse (for eksempel syn, hørsel, blodtrykk)
• Blodprøver
• Legens generelle vurdering av somatisk helse, psykisk helse og språkevne.
Disse undersøkelsene skal foregå høsten/vinteren 2000, samt en tilsvarende undersøkelse
om tre år.
I tillegg skal det gjøres en intervjuundersøkelse av noen av deltakerne, hvor hensikten er
å finne ut hvordan eldre mennesker med utviklingshemming opplever sin hverdag.
Prosjektgruppen har på forhånd klarert med relevante godkjenningsinstanser, som:
De regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk og Norsk samfunnsvitenskapelig
datatjeneste.
De som får kjennskap til opplysninger som blir gitt, har taushetsplikt, og det skal forefinne
underskrevet erklæring om taushetsplikt fra den enkelte.

Sted
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Dato

Underskrift

Følgebrev til brukere i distrikt Sør, vedrørende prosjektet Aldring og
utviklingshemming
Det skal gjøres en intervjuundersøkelse av brukernes opplevelse av egen hverdag, samt
tanker/syn om egen alderdom. Se for øvrig prosjektinformasjon, både fra sentralt
(Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens) og lokalt hold (distrikt Nes).
Prosjektet skal fortrinnsvis foregå i distrikt Nes, men for å få en større bredde og mer
kunnskap om brukeren på individnivå er vi avhengige av så mange respondenter som
mulig.
For å få et så riktig bilde av egenopplevelser og brukermedvirkning som mulig, er det
viktig at vi benytter respondenter som kan gi adekvate svar på de spørsmål vi stiller.
Vi håper at noen av brukerne stiller seg positive til denne forespørselen.
Samtidig håper vi at aktuelle respondenter finner det interessant å fortelle/svare på
spørsmål om hvordan deres virkelighet er.
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