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Vårt ansvar for de som ikke kan målbære sine egne interesser



Utviklingshemmede

Lett grad: IQ 50-69. Mental alder estimert til 9-12 år

Moderat grad: IQ 35-49. Mental alder estimert til 6-9 år

Alvorlig grad: IQ: 20-34. Mental alder estimert til 3-5 år

Dyp grad: IQ under 20. Mental alder under 3 år







Tjenesteyteres rolle 

(Bergstöm H, et al., 2011, J Intellect Disabil) 





Rett, rett og atter rett. Stians rettighetsbilde er vakrere 

enn en sommerdag i en blomstereng.

Men hva bryr det Stian om det står et sted at en konvensjon har som formål 

å fremme, verne om og sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne full og 

likeverdig rett til å nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, 

og å fremme respekten for deres iboende verdighet når han ikke får seg en 

svømmetur en julidag en gang?

Virksomhetslederen forklarte denne innesittersommeren med at ingen av de 

ansatte hadde det nødvendige livredderkurset. Mamma sa at hun kunne 

samtykke i at Stian dro på stranden uten.



Er de blitt numne av forskrifter og budsjetter og skjemaer de må 

fylle ut og krysse av?

Hvor er det det stopper? 

Er det ikke bare så enkelt som å reise på stranden?

Ta med broren min, en badeshorts og stikke av? 



Strukturer for å fremme arbeid med ernæring og helse

Individuell plan 

Inkludere ernæringsmål og metoder

Eksempel: øke fisk og grønnsak inntak

Praktisk hjelp med gjennomføring fra fagfolk

Ansvarsgruppemøter

Arena for å se «det større bildet» 

Helse og ernæring bør være fast punkt



Hvem har ansvaret for ernæringsarbeidet?

Avdelingsledere, primærkontakter, kliniske ernæringsfysiologer, sykepleiere, leger

Ansvarspulverisering, mange ansatte og mange deltidsstillinger

Kunnskaper, rutiner og føringer i ernæringsarbeidet 











Statped nr.1 2007

Hvem tar jobben når 

vi takker for oss?

Foreldre er historiebærerne



Samarbeid med pårørende

Pårørende kan være en verdifull ressurs

Pårørende kan være plagsomme

Pårørende må inkluderes i konstruktivt og langsiktig samarbeid. Lederansvar.



Nettverket: Ernæring for sårbare grupper 

Nettverket ble etablert i 2014. 

Hovedmål: 

Arbeide for økt kunnskap og bedre tiltak innen kosthold, aktivitet og helse for sårbare grupper. 

Delmål:  

Bidra til bedre rutiner for ernæringsarbeidet innen den kommunale helse og omsorgstjenesten for 

personer med utviklingshemming med hovedvekt på screening, tiltaksplaner og systematiske 

helseoppfølginger. 

Bidra til økt forskning på ernæring og helse for personer med psykisk utviklingshemming, ulike typer 

funksjonsnedsettelser og personer innen psykiatri og rusomsorg. 

Bidra til forskning og utprøving av hvilke typer tiltak som fungerer for å bedre kosthold og helse for 

personer med utviklingshemming som mottar kommunale helse og omsorgstjenester.  

Bidra til bedre praksis for tjenesteytere i arbeid med ernæring og helse med utgangspunkt i lovverk 

om tvang og makt og kvalitetsforskrifter. 

Deltakere: 

Nettverket består av fagfolk innen de kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenestene, 

forskning og undervisning. 

Leder og kontaktperson: 

Professor Svein O. Kolset 

Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo 

s.o.kolset@medisin.uio.no 



Eksempel fra praksis: 

Fagkunnskap og nye grep







Laust Torp Jensen er lærer ved Videnscenter om Kommunkation og 

Multiple Funktionsnedsættelser hos Børn og Unge uden et Talesprog

Bok utgitt i 2008



Noen suksesskriterier 

Lag planer for mattilbud og matlaging

Kompetanseheving av personell/-ansvarlige

God tilgang på sunne og fristende matvarer/-retter

God planlegging; meny, innkjøp og porsjonskontroll

Enkle endringer




