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Har re&, men får ikke re&!





• Diskrimineres på en rekke 
samfunnsområder

• Manglende selvbestemmelse
• Manglende rettssikkerhet
• Manglende koordinering av 

velferdstjenester
• Manglende målstyring, koordinering og 

gjennomføring fra departement og 
direktorat

• Manglende statistikk og dokumentasjon
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Kvalitet på 
tjenestene

16

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







Komiteen påpekte også at Norge må innse at 
funksjonshemmede ikke er pasienter og brukere, men borgere 
med menneskere8gheter.



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

Robert Mar*n



Bruker & borger
Brukermedvirkning & selvbestemmelse

Tjenester & hjem/ bosted



En lav andel har egen bolig 

Boligens standard er som forutsa5, men med 
e5erslep på vedlikehold 

Bofellesskapenes størrelse har fortsa5 å øke 

Eierandelen er lav, men flere ønsker å eie 

Mange boliger er ikke vanlige boliger i et ordinært 
bomiljø 

Mangel på ?lbud gjør at mange bor lenge hjemme 

Boligøkonomien er forverret 

De som leier av kommunen, har liten innflytelse 
over bosted 



Når helsebyråder 
åpner hjemmene til 
folk!



Tre vik(ge poeng: 

• Menneskers re0gheter er 
konstante uavhengig av 
egenskaper

• Relasjonell forståelse av 
funksjonshemming

• Et sentralt perspek(vski<e for 
tjenester og myndigheter



Perspekt ivsk i f te

Fra:
En helsefaglig tradisjon basert på 
en tydelig omsorgsideologi. Vi skal 
ivareta dem som trenger å 
ivaretas. Å gjøre det jeg/ vi mener 
er best for deg. (best interest)

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

CRPD legger Il grunn at tjenester og 
myndigheter skal gjøre det folk selv mener er 
best ut fra dennes egne ønsker og verdier. 

Fra «care for» +l «working with»



CRPD-komiteen

Komiteen påpekte at Norge 
må innse at 
funksjonshemmede ikke er 
pasienter og brukere, men 
borgere med 
menneskere8gheter.







Kanskje er det diskusjonen som er vik1gst





Merkelappen gjorde at departementet lenge sa nei +l å oppre; s+lling på 
sentralins+tusjonen som handlet om å gi opplæring i kunst og håndverk. Departementet 
viste +l at de pr definisjon ikke kunne lære noe. Men ins+tusjonen trosset departementet, 
og Herleik lærte.





• “Fine greier, reagerer sterkest på helt jævla mongis, kjenner mange 
utviklingshemmede som reagerer på det, hverdagsspråket bør endres”.

• “At funksjonsfriske folk velger å sammenligne seg med funksjonshemmede 
folk for å beskrive en ?lstand av KULHET er ikke mobbing. Hør eFer:)”

• “Spørsmålet er kanskje om “mongis” er et ord som egentlig rammer de som 
engang ble omtalt som “mongoloide”, eller om det (kanskje og 
forhåpentligvis) er i ferd med å løsrive seg? Ord som “crazy” eller “sinnsyk” 
(som i “helt crazy”, eller “sinnssykt bra/dårlig”) – er de diskriminerende 
overfor folk med alvorlig psykisk lidelse? Er det slik at det å kalle noen for 
“jævla idiot” rammer folk med psykisk utviklingshemming? I så fall vet jeg 
om mange vernepleiere (meg inkludert) som trenger et nyF seF med 
skjellsord..”



Endre el ler
alminnel iggjøre

Endring kan skape bevissthet rundt 
språkbruk, men kan kanskje også 
skape mer avstand?
Språket understreker ”oss og de 
andre”, men kan kanskje endring av 
språk gjøre det samme?



• ICD-10 F70-F79, Mental retarda0on
Norsk: psykisk utviklingshemming

• ICD-11 6A00 Disorders of intellectual development, 
AntaC norsk overseCelse: Intellektuell utviklingsforstyrrelse



F l e r e d i s k u s j o n e r

• Navnet på en organisasjon
• Navnet på en diagnose
• Hva vi kaller folk?
• Hva kaller vi diagnosen?



Noen ref leks joner

• Psykisk utviklingshemming eller 
bare utviklingshemming? 

• Person med utviklingshemming eller 
utviklingshemmet? 

• Trenger vi diagnosen?



Mennesker som trenger li? ekstra hjelp!



Kanskje er det diskusjonen som er vik1gst
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TAKK FOR MEG!
Cato Brunvand Ellingsen, 

Spesialrådgiver
cato@stiftelsensor.no


