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Sammendrag
Det finnes lite fagstoff som omhandler tjenestesamhandling til personer med både utviklingshemming

og psykiske lidelser. Artikkelen belyser hvilke erfaringer foreldre til mennesker med denne dobbeltdiag-

nosen har med slik samhandling. Resultatene bygger på empirisk materiale innsamlet ved dybdeinter-

vju av fire foreldre. Funnene viser at foreldrene vet lite om samhandling tjenesteytere imellom. Selv om

foreldrene gir uttrykk for en bedring i samhandling mellom dem, deres voksne barn og tjenesteytere de

senere årene, synes de at tjenestene fremdeles er dårlig koordinerte og vanskelig tilgjengelige. Ifølge for-

eldrene kan maktbruk og kommunikasjon både fremme og hemme samhandlingen.

Nøkkelord: samhandling, tjenestekoordinering, utviklingshemming, psykiske lidelser, foreldre

Abstract 
Little research has been published regarding the collaboration of services provided to people affected by

both intellectual disability and mental illnesses. This article presents parents’ experiences with such col-

laboration. The findings, based on empirical material collected by interviewing four parents, show that

the parents had little knowledge of collaboration amongst the service providers. Although they percei-

ved a recent improvement of the collaboration between themselves, their adult children and the service

providers, they felt that the services today are poorly coordinated and not easily accessible. According to

the parents, the use of power and communication can promote or restrain collaboration. 

Keywords: Service-collaboration, service-coordination, intellectual disability, mental illnesses, parents
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Bakgrunn
Noen ganger kan det være uklart hvem som
skal yte tjenester til brukere med både
utviklingshemming og samtidig psykiske
lidelser. Å yte adekvat hjelp kan være utfor-
drende, for brukertilpasset hjelp krever
samhandling på tvers av fagmiljøer og pro-
fesjoner. I flere tiår har samhandling innen
helse- og omsorgssektoren vist seg proble-
matisk. Tjenesteytingen oppleves fragmen-
tert, og systemene er i liten grad rettet inn
mot en helhet som dekker pasienters behov
for koordinerte tjenester. Spesialisthelsetje-
nesten fokuserer på å yte særhjelp, og er i
sin organisering og funksjon nokså preget
av at målet er medisinsk helbredelse. Kom-
munehelsetjenesten orienterer seg mer mot
hvordan brukeren mestrer å leve med sine
sykdomstilstander. Forskjellen i målforstå-
else medvirker til samhandlingsproblemer,
og påvirker både kommunikasjon og hvilke
problemer som vektlegges (St. meld. nr. 47,
2008–2009). Selv om det er sosialpolitisk
prinsipiell enighet om at alle borgere skal ha
likeverdig tilgang på helsetjenester, fore-
kommer klare prioriteringsforskjeller.
Eksempelvis har utviklingshemmede med
psykiske lidelser mindre tilgang på behand-
ling enn andre borgere (Martinsen, Bakken,
Helverschou & Nærland, 2006). 

Tidligere forskning

Norske fagbokforfattere på feltet utviklings-
hemming og psykiske lidelser hevder at bru-
kergruppen har fått liten forskningsopp-
merksomhet (Eknes, 2000; Bakken, 2011),
og lite er publisert om tjenestesamhandling
til disse brukerne. Søk på Medline med føl-
gende begreper i ulike kombinasjoner:
«intellectual disability», «mental retarda-
tion», «mental health services», «com-
munity mental health services», «social

work», «psychiatric», «psychiatric disor-
der», «mental disorder», «mental health»,
«parent», «mother», «father», «caregives»,
«qualitative studies», «interview», «experi-
ence», bekrefter dette inntrykket med sine
seks aktuelle treff, hvorav fire bidrag vurde-
res som delvis relevante. Ytterligere søk gjort
av andreforfatter med nøkkelordene («psy-
kisk») «utviklingshemming», «psykisk lid-
else», «psykisk helse», «samhandling» og
«tjenesteyting» på databasene BIBSYS
(1995–2012), Norart (1995–2012), Swe-
med+ (2003–2012) og Psycinfo (2003–
2012) ga 19 treff, men ingen med direkte
relevans til samhandlende tjenesteyting.
Søkene underbygger altså fagbokforfatter-
nes påstand om lite publisert forskning. 

De fire studiene som hadde relevans, anven-
der andre metodiske tilnærminger enn
intervju, og har andre informanter enn for-
eldre til voksne med utviklingshemming og
psykiske lidelser. Likevel gjengis hovedfun-
nene. De viser at samhandling fremmes av
tillit og god relasjon mellom tjenesteytere
og brukere (Kroese, Rose, Heer, & O’Brien,
2013; Ali, Scior, Ratti, Strydom, King &
Hassiotis, 2013); at tjenesteytere viser gode
informasjons- og kommunikasjonsferdig-
heter samt støttende holdninger (James,
2012; Kroese et al., 2013; Ali et al., 2013);
at tjenestetilgjengelighet og tjenestekoordi-
nering er betydningsfull (James, 2012; Ali
et al., 2013); og at foreldrenes ønske om
selv å ordne opp og syn på problemets
alvorlighetsgrad har innvirkning (Douma,
Dekker, De Ruiter, Verhulst, & Koot,
2006).

Problemstilling og forskningsspørsmål

Manglende forskning og fraværet av stem-
men til målgruppens foreldre inspirerte oss
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til å belyse problemstillingen: Samhandling
om tjenester til personer med utviklings-
hemming og samtidig psykiske lidelser:
Hvilke erfaringer har deres foreldre? Pro-
blemstillingen omfatter tre forskningsspørs-
mål: (A) Hva er foreldrenes opplevelse av
samhandlingen som skjer tjenesteyterne
imellom? (B) Hvilke erfaringer har forel-
drene med samhandlingen mellom tjeneste-
ytere, dem selv og deres voksne barn? (C)
Hvilke faktorer tenker foreldrene kan
fremme og hemme samhandling?

Metode
Studien har et eksplorativt, deskriptivt og
tolkende design, og er basert på hermeneu-
tisk tilnærming, med bruk av kvalitative
dybdeintervjuer. Formålet var særlig å
fremskaffe innenfrakunnskap om temaet.
(Bøe & Thomassen, 2009).

Informantutvalg

Det strategiske tilgjengelighetsutvalget
(Thagaard, 2013, s. 60–61) besto av fire
informanter fra to kommuner i Sør-Norge.
En informant var mor til en hjemmeboende
sønn i 30-årene, to informanter var foreldre
til en dame i 40-årene som bodde i et kom-
munalt bofellesskap. Den fjerde informan-
ten var far til en kvinne i 40-årene som også
bodde i kommunalt bofellesskap.

Datainnsamling

Hvert dybdeintervju varte 1,5–2 timer. Vi
anvendte en semistrukturert intervjuguide
(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 162). Basert
på informert samtykke ble samtalene tatt
opp på lydbånd. For å gjøre intervjusitua-
sjonen trygg fikk informantene tilsendt
intervjuguide og prosjektbeskrivelse på for-
hånd, samt velge intervjusted (Thagaard,
2013, s. 109). Dessuten brukte intervjueren

tid til brifing før intervjuet og debrifing
etterpå (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 161).

Dataanalyse

For å gi en tilnærmet korrekt gjengivelse ble
intervjuene først transkribert til dialekt,
inkludert alle kremt og småuttrykk (Nils-
sen, 2012, s. 49). For å anonymisere infor-
mantene ble anvendt tekst omskrevet til
bokmål. Analysen ble gjennomført ved
hjelp av de fire trinnene i systematisk tekst-
kondensering (STC) (Malterud, 2017, s.
97–115). 

I trinn 1 ble all transkribert tekst lest flere
ganger, og et oversiktsbilde ble dannet,
bestående av disse temaene: sider ved god
og dårlig samhandling, samhandlingsforbe-
dringer over tid og lite innblikk i fagfolks
samhandling. Under trinn 2 nyleste første-
forfatter teksten, identifiserte meningsbæ-
rende underenheter relatert til temaene i
trinn 1, og kodet systematisk underenhe-
tene ved bruk av dataprogrammet Nvivo. I
trinn 3 ble resultatene av Nvivo-analysen
abstrahert til underkategoriene «viktige
sider hos foreldre», «hjelpere og system»,
«kommunikasjon» og «maktbruk». I trinn
4 ble underkategoriene sett i sammenheng
og rekontekstualisert, og følgende funninn-
deling ble valgt: Mangelfull samhand-
lingstransparens, bedre samhandling nå enn
før, mangelfull tjenestekoordinering, van-
skelig tilgjengelige tjenester samt frem-
mende og hemmende sider ved maktbruk
og kommunikasjon.

Forskningsetikk

Studien er godkjent av NSD. Vi fulgte De
nasjonale forskningsetiske komiteers (2014)
anbefalinger om skriftlig samtykke fra infor-
mantene til både intervju og taleopptak.
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Behandling av personopplysninger og opp-
bevaring av data fulgte forskningsetiske ret-
ningslinjer. Konfidensialitet er ivaretatt ved
at informantenes navn er erstattet med
pseudonymer.

Metodekritikk

For å sikre validitet ble deltagernes erfarin-
ger gjengitt ved å bruke direkte sitater og
fenomennære beskrivelser (Malterud,
2017). Studien har fire informanter. Malte-
rud (2017, s. 62) hevder at antall informan-
ter avhenger av deres informasjonsstyrke.
Hun poengterer at et lavt antall informan-
ter kan være tilstrekkelig til å gi et rikt
materiale. Alle intervjuene hadde relevante
og fyldige uttalelser. Dette styrker studiens
validitet (Dalen, 2004, s. 108).

Studiens validitet styrkes også av at Mem-
ber Checking ble gjennomført etter analy-
sen. Tre av fire informanter leste igjennom
egne utsagn, og kom med innspill.

For å forberede informantene på intervjuet
fikk de intervjuguide og forskningsspørs-
mål i forkant. Svakheten med dette er

muligheten for eliminering av intuitive
informantutsagn.

Førsteforfatter opplevde informantene som
meddelsomme og taleføre. Kanskje dette
innebærer utvalgsskjevhet? Analysekon-
denseringen ble foretatt av førsteforfatter
alene. Flere analyseaktører åpner ofte for
økt tolkningsrikdom, noe som også anbefa-
les (Malterud, 2017, s. 106).

Funn og diskusjon
Tabell 1 viser resultatene av analyseproses-
sen fordelt på problemstillingens tre
forskningsspørsmål. Vi har valgt å presen-
tere funn og diskusjon samlet. Først omta-
les informantenes opplevelse av samhand-
ling tjenesteytere imellom, samt mellom
dem, deres voksne barn og tjenesteytere.
Deres erfaring knytter seg i stor grad til
hemmende sider ved tjenestesystemene.
Deretter presenteres informantenes syn på
hva som hemmer og fremmer samhandlin-
gen. Da fokuseres det mer på tjenesteyter-
nes og foreldrenes individuelle atferds
betydning for opplevd samhandlingskvali-
tet.

Tabell 1. Forskningsspørsmål og tilhørende funn

Forskningsspørsmål Funn

(A) Samhandling tjenesteytere imellom Mangelfull samhandlingstransparens

(B) Samhandling mellom tjenesteytere, 
foreldre og deres voksne barn.

Bedre samhandling nå enn før

Mangelfull tjenestekoordinering

Vanskelig tilgjengelige tjenester

(C) Faktorer som fremmer og hemmer 
samhandling

Maktbruk fremmer og hemmer samhandling

Kommunikasjon fremmer og hemmer samhandling
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(A) Foreldrenes opplevelse av samhandlingen 
tjenesteytere imellom 

Mangelfull samhandlingstransparens 

«Sannsynligvis vil jeg tippe at Rikshospita-
let og Frambu har hatt kontakt med hver-
andre, uten at jeg har visst det … Jeg vet
ikke om noe samarbeid innad i førstelin-
jen.» «Der går de gjennom ting … Det vir-
ker på oss som det fungerer. Vi er jo ikke
med på personalmøtene.» «Jeg tror der er et
greit samarbeid med fastlegen, men det er
boligen som samarbeider med ham … men
samtidig må en jo følge med!» Sitatene viser
at foreldrene hadde lite innsyn i hvor mye
det samhandles, og hvordan samhandlingen
foregår tjenesteytere imellom. Dette opplev-
des som skjult. En kan således tale om man-
gelfull samhandlingstransparens. 

Informantenes erfaring står i motsetning til
hva Lauvås og Lauvås (2004, s. 199–200)
hevder preger godt tverrfaglig samarbeid:
Det bidrar til økt total forståelse og faglig
innsikt i andres tenke- og handlemåter, og
beriker dermed deltagerne, også ved at de
kan speile egne overveielser. Oppnådd
merinnsikt øker trolig kvaliteten på bruker-
arbeidet. I lys av dette kan en undres over
hvorfor brukere og pårørende ikke infor-
meres og involveres mer i samarbeidet. Som
ekspert på egne liv og i lys av moderne bru-
kermedvirkningsideologi burde brukerne
tilstås mer innflytelse over det som skjer tje-
nesteyterne imellom. Når de utelukkes,
svekkes både perspektivmangfoldet og opp-
levd kvalitet i tjenesteytingen. Dette gir
grunn til å spørre om samhandlingstranspa-

rens er tilstrekkelig vektlagt som forutset-
ning for godt psykisk helsearbeid. 

(B) Foreldrenes opplevelse av samhandlingen 
mellom tjenesteytere, dem selv og deres voksne 
barn 

Tabell 2 viser at informantene hadde mye å
si om egen samhandling med tjenesteyterne.
Tre funn pekte seg ut, jf. kolonne 2: Alle
foreldrene syntes at samhandlingen mellom
dem, samt mellom deres sønner og døtre, og
tjenestesystemet var bedre nå enn for noen
år siden. De ga likevel uttrykk for at tjenes-
tekoordineringen bør forbedres, og at tje-
nestene ofte kan være vanskelig tilgjenge-
lige.

Bedre samhandling nå enn før

Informantene uttrykte at samhandlingen
mellom dem, samt deres voksne barn, og
tjenesteytere hadde forbedret seg over tid.
Særlig hadde samhandlingskvaliteten økt
de siste årene. Forbedringen kan muligens
ha sammenheng med menneskerettighetser-
klæringens stadfesting av retten til medvirk-
ning i planlegging og utforming av egen
behandling (Vatne, 2012). Dette innvirker
på lovverker og reformer (Bollingmo, John-
sen & Høium, 2004, s. 28–29), og sees i
pasient- og brukerrettighetsloven (1999), i
Opptrappingsplanen for psykisk helse
1999–2006 (Sosial- og helsedepartementet,
1998) og i implementeringen av samhand-
lingsreformen fra 2009 (st. meld. nr. 47,
2008–2009, s. 51). Slike myndighetssigna-
ler forplikter tjenesteyterne til økt bruker-
medvirkning.
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Tabell 2. Foreldrenes samhandlingserfaringer med tjenesteyterne, eksempelsitater.

Mangelfull tjenestekoordinering 

Tross den positive utviklingen signaliserte
informantene likevel tydelig at tjenesteko-
ordineringen bør forbedres. Flere uttrykte
at de har måttet stå på for å få, opprett-
holde og koordinere tjenester, jf. James
(2012) som finner det samme. Ingen av
informantenes sønner og døtre hadde indi-
viduell plan (IP), og ingen fremholdt dette
som et nyttig samhandlingsredskap. En
hadde takket nei til tilbud, mens de andre
hadde ikke fått tilbud, til tross for at Helse-
og omsorgstjenesteloven (HOL, 2011)
pålegger kommunen å tilby IP og koordina-
tor. Både HOL og helsepersonelloven frem-
holder IP som sentralt tjenestekoordine-
ringsredskap. Koordinators hovedansvar er
å følge opp enkeltbrukere, og hindre at de

blir kasteballer i systemet. Senere års leve-
kårsundersøkelser viser at mange
utviklingshemmede verken får koordinator
eller IP (Grung & Jørgensen, 2014). For-
skere leter etter forklaringer på bristen: Dis-
krimineres denne brukergruppen (James,
2012; Ali et al., 2013)? Avslår brukere til-
budet fordi det formidles på en lite attraktiv
måte (Jensen, 2007)? Unnlater kommuner
og deres saksbehandlere bevisst av økono-
miske hensyn å informere brukerne, tross
påpekninger fra spesialisthelsetjenesten
(Grung & Jørgensen, 2014)? 

Vanskelig tilgjengelige tjenester 

Informantene hadde opplevd vanskelig til-
gjengelige tjenester, tidkrevende søknads-
prosesser og lang behandlingstid. Stortings-

Delspørsmål Funn Sitater

(B) 
Foreldrenes erfa-
ringer med sam-
handlingen 
mellom tjeneste-
ytere, dem selv og 
deres voksne barn

Bedre samhand-
ling nå enn før

«I begynnelsen hadde vi ikke noe tilbud. Ingenting! Selv om vi prøvde 
å få tak i hjelp. I dag er det bedre, men vi har fortsatt noen utfordrin-
ger i samhandlingen.» 
«Vi hadde ikke ansvarsgruppemøter før, men nå har vi slike møter to 
ganger i året.» 
«I de siste årene har vi hatt fin kontakt med boligen.» 

Mangelfull tjenes-
tekoordinering

«Jeg må minne boligen på at de må sørge for at X får diverse prøver 
og oppfølging. Jeg må passe på. Det kan godt være at de har en plan 
på det, men ikke alt blir gjort.» 
«Det er meg som har trukket i alle trådene … Her ordner vi opp; 
fikser det selv.» 
«Han har aldri hatt individuell plan, jeg tror i hvert fall ikke det. 
Ingen har tilbudt oss det. … Det hadde nok ikke vært så verst med en 
koordinator. »
«Det er nok noen utfordringer i samhandlingen mellom oss og tjeneste-
yterne. Vi må følge med på om ting følges opp. … Men det er jo vi som 
har stått på hele tiden for å få hjelp. Kommunen har ikke stilt opp.» 

Vanskelig tilgjen-
gelige tjenester

«Jeg synes det er for vanskelig å komme inn i (hjelpeapparatet)… For 
jeg var så vant til at du må søke og søke. Jeg synes det var helt firkan-
tet mange ganger! Så de kan jo være mer imøtekommende!»
«Vi sjauet veldig for å få logopedundervisning. Vi slet, ringte og ringte.»
«Det tok ca. ti år før X fikk hjelp for tvangshandlingene! Det ble bare 
verre og verre når hun levde sitt liv, gjorde natt til dag. Vi hadde sagt 
ifra om at hun måtte ha hjelp.»
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melding nr. 25 (1996–1997) poengterer at
god hjelp forutsetter enkel tjenestetilgang
og -fleksibilitet og brukermedvirkning i til-
pasning av tjenesten. Dette fordrer at hjel-
pesøker mottar tilstrekkelig og tilpasset
informasjon (Ali et al., 2013; James, 2012).
Hensikten er at bruker får økt innsikt i egen
helsetilstand og rettigheter, samt helsetilbu-
dets innhold (Lov om pasient og brukerret-
tigheter § 3-2, 1999; Helsedirektoratet,
2013). Hjelpen som tilbys skal følgelig
begrunnes med kunnskap og tilpasses den
enkeltes tilstand (Aamodt, 2014, s. 21).

(C) Hva fremmer og hemmer samhandlingen? 

Informantene pekte på to momenter som tje-
nesteytere og foreldre selv kan eksponere,
positivt og/eller negativt: maktbruk og kom-
munikasjon, jf. figur 1. Selv om de henger
sammen, beskrives og diskuteres de separat. 

Maktbruk

Flere utsagn uttrykker at tjenesteytermak-
ten kunne brukes samhandlingsfremmende.
Informantene hadde opplevd tjenesteytere
som skar igjennom eller presset kolleger til
å ta beslutninger som dekket brukers hjel-
pebehov. Følgende informantsitater under-
bygger dette: «Han bare bestemte at jeg
ikke trengte å søke om bleier lenger. Alt det
arbeidet som det sparte meg!» «De blir nødt
til å godta det som har blitt bestemt for X,
for hovedkontakten i boligen bare sender
de andre ansatte et blikk. Så vet vi hvem
som har styringen.» «Vi følte at vi hadde et
bedre samarbeid med boligen fordi vi hadde
spesialisthelsetjenesten i ryggen. Boligen
hadde jo hørt hva de mente X trengte.» 

Informantene gjenga også eksempler på at
maktskjevheter kunne ha samhandlingshem-
mende virkning. Sitatene under eksemplifise-

rer en slags tjenesteytende bedrevitenhet:
«De sa at hun var for høyt fungerende. Hun
trengte ikke mer hjelp. Jeg visste at hun kom
til å gå tilbake i utvikling, men de visste
bedre.» «Han satt på sitt kontor og bestemte
at de skulle ha selvstendighetstrening. ...
Han hadde blitt åndelig voldtatt av prinsip-
per, måtte følge direktiver fra direktoratet.»
«Jenta vår blir så styrt av personalet at hun
nesten ikke greier å ta avgjørelser selv.»

Andre utsagn viser at tjenestesystemets
representanter kan hemme tjenestesam-

FREMMER SAMHANDLING 
Foreldres maktbruk 

Åpen dialog 
Tjenesteyter møter tjenestemottaker på 

dennes nivå
Tjenesteyter lytter til foreldrene og 

forstår dem              
Tjenesteyter viser foreldrene tillit og tar 

dem på alvor

FREMMER OG 
HEMMER SAMHANDLING     

Tjenesteyters maktbruk 

HEMMER SAMHANDLING 
Tjenesteyter hører ikke på foreldrene, og 

tror ikke på dem 
Tjenesteyter overvurderer 

tjenestemottakers funksjonsnivå og 
behov

Figur 1. Faktorer foreldrene fremhevet som sam-
handlingsfremmende og –hemmende, alle til-
hørende kategoriene maktbruk og kommuni-
kasjon (forskningsspørsmål (C).
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handlingen ved å medvirke til at motta-
kerne opplever slitenhet, initiativmangel
eller overkjørsel: «… det er mange som har
andre ting i tillegg å slite med, som ikke
orker. De gir opp.» «Hvis du ikke klarer å
fri deg fra følelsen av underlegenhet og
skyldfølelsen over å ha fått et slikt barn, så
blir du underdanig … Du tør ikke å kreve
noe.» 

Videre kunne noen av informantuttalelsene
vitne om maktutøvelse, hvor tjenesteyter
gjennom ansvarsfraskrivelse og å gi forel-
drene skyldfølelse reduserer informantenes
lyst til videre samhandling: «Det som gjør
samhandlingen dårlig, er jo hvis de liksom
hiver skylden over på foreldrene.» «Så sa
jeg at det kommer ikke på tale (å høre på
legen som ville sende datter på institusjon).
Ja vel, da får dere ta hele ansvaret! Det var
den hjelpen!»

Samhandlingen tjenesteyter–tjenestemotta-
ker kan bli negativt påvirket av at tjenestey-
teren i for stor grad legger premissene for
meningsinnholdet. Da demotiveres de som
søker hjelp og deres pårørende lett. Heldig-
vis oppleves asymmetrien ikke alltid nega-
tivt, og tjenesteytermakt blir ikke nødven-
digvis misbrukt. I stor grad forutsetter dette
at tjenesteyter er oppmerksom på den poten-
sielle maktfordelingsskjevheten (Ellingsen,
2014, s. 174), og evner å se den andre som et
medmenneske (Aamodt, 2014, s. 154).

Alle informantene uttrykte tydelig at forel-
dremakten kunne brukes samhandlings-
fremmende. Å vise ressursstyrke var en
måte å få til hensiktsmessige løsninger, jf.
følgende uttalelser: «Det var jeg som sa til
sykehuset at de og kommunen måtte finne
en løsning sammen. Men jeg måtte være

ganske bestemt. Du må liksom være en res-
surssterk person for å klare å dra i alle trå-
dene.» «Vi sa at X ikke skulle sitte alene i
boligen. Vi slo i bordet.»

Å spille på lag med tjenesteytere var en
annen foreldremakt-tilnærming. En sier det
slik: «For de (Habiliteringstjenesten) sier at
jeg skal gjøre slik og slik, og da gjør jeg det.
… Jeg har alltid spilt på lag med spesialister,
de som sitter med kunnskapen.» En annen
sier om samhandling med tannlegen: «De
måtte bruke tvang på X når hun skulle få
behandling på tennene. Men vi hadde sånn
tillit til fagfolkene. Respekten for den enkel-
tes faglige innsikt står her sentralt.» 

Tre av fire informanter erfarte at det å ha
jobbet i systemet gir påvirkningsfordel. En
sier: «Det er en fordel at en selv har jobbet
i en vernet bolig. Da vet en hvordan ting bør
være.» En annen følger opp: «Det at jeg har
jobbet i systemet, gjør at jeg ikke trenger å
føle meg underlegen, og da er det lettere å
tørre å kreve.» 

Det synes å være en sammenheng mellom
det å vise ressursstyrke, det å spille på lag
med tjenesteytere og det å ha jobbet i
systemet. Å ha ressursstyrke gjør at en tør. Å
tørre medfører at en eksponerer synspunk-
tene sine og stundom få gjennomslag for
dem. Slike erfaringer kan motivere til å søke
jobb i hjelpesystemet, og jobbpraksis gir
erfaringer som kan øke ressurstyrken. Altså
bygger erfaringskunnskap ressursstyrke og
omvendt. Brukere og pårørende kan altså
være i besittelse av omfattende samhand-
lingserfaring med ulike fagfolk og tjenester,
og har dessuten førstehåndskunnskap om
egen situasjon. Ifølge Lemvik (2006, s. 19)
bidrar brukererfaring til maktutjevning mel-
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lom hjelper og hjelpetrengende, uavhengig
av utdannelse (Lemvik, 2006, s. 19), og for-
svarlige tjenester blir etablert. Derfor utfor-
dres fagfolk på å gyldiggjøre bruker- og
pårørendekunnskapen (Røkenes & Hans-
sen, 2012, s. 252). Slik kan alle involverte
parter oppleve samarbeidssituasjoner som
meningsfulle, med et felles grunnlag og en
følelse av gjensidig innflytelse, noe som
motiverer til god samhandling (Lauvås &
Lauvås, 2004, s. 196–197). 

Kommunikasjon

Informantene fokuserte på seks temaer rela-
tert til kommunikasjon; fire samhandlings-
fremmende og to samhandlingshemmende. 

Samhandlingsfremmende kommunikative 
forhold

Åpen dialog ble ansett som samhandlings-
fremmende. En informant ytret: «Det å ha
en åpen linje hele tiden er viktig for god
samhandling.» En annen sa det slik: «Vi må
komme tilbake til det der med åpen linje og
åpenhet. Få ordnet opp i ting som ikke fun-
gerer.» En tredje informant la til: «Vi må ha
evne til dialog. Dialogen tillater at vi lever
oss inn i den andres situasjon.»

Å møte tjenestemottakere på deres nivå var
en annen samhandlingsstimulerende tilnær-
ming. En sa: «Det er viktig å møte datteren
vår der hun er, og ta med i betraktningen
hennes personlighet.» Det innebar i noen
tilfeller å kombinere humor og bestemthet:
«Disse ansatte møter henne på en festlig,
men samtidig litt bestemt måte. Det er det
hun trenger.» Å snakke direkte og forståelig
til tjenestemottakeren opplevdes positivt:
«På Habiliteringstjenesten snakker de ikke
over hodet på min sønn. De ser på ham,
snakker til ham.»

At fagfolk evner å lytte og forstå ble beskre-
vet som en tredje konstruktiv tilnærming:
«Han ikke bare nikket, men forsto! Han
forsto våre prioriteringer, han forsto våre
ønsker. Han forsto litt vår faglige bak-
grunn. En litt ydmyk, forsiktig kar, lyt-
tende, aksepterende.» En annen beskriver
det slik: «God samhandling skjer når de lyt-
ter. Imøtekommer meg. De hører på hva jeg
har å si, og skjønner problematikken.»

Å vise foreldrene tillit var den fjerde tilnær-
mingen: «Mange ganger spurte hjelperne
meg når de var usikre: Skal vi gjøre det eller
det? Jeg opplevde dette positivt, de hadde
tillit til meg som forelder.» «Det er viktig at
foreldrene blir tatt på alvor.» «De må prøve
å gjøre som vi sier, for vi kjenner jo barnet
vårt bedre.» 

Informantsitatene indikerer at invitasjon til
åpen dialog fra tjenesteyters side er viktig
for god samhandling. Dette samsvarer med
Kolbergs (2007, s. 249) oppfatning av dia-
logbegrepet, som beskrives som en inklude-
rende, respektfull og skapende prosess. Bøe
og Thomassen (2009, s. 20) følger opp med
å hevde at det er når de gode dialogene opp-
står mellom mennesker, at endring ofte
skjer. Forandringsvilligheten bunner i at de
etiske aspektene ved møtene mellom men-
nesker oppleves som gode og virksomme.
Gjennom åpen dialog trer vi inn i hver-
andres liv. Våre virkeligheter møtes og
påvirker hverandre. Dette gir opplevelsen
av å bli sett og hørt, forstått og verdsatt.

Verdsetting av tjenestemottaker innebærer
at tjenesteyter tuner in på mottakers nivå.
Dermed aksepteres tjenestemottaker som
autoritet på egne opplevelser. Aune (2004,
s. 62) poengterer noe av det samme gjen-

TPH-2018-2-3.book  Page 232  Monday, September 3, 2018  3:20 PM



Samhandling om tjenester til personer med utviklingshemming og samtidig psykiske lidelser: Hvilke erfaringer har deres foreldre?

TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID · Volum 15 · Nr. 2–3 · 2018 · © Universitetsforlaget 233

nom anerkjennelsesbegrepet: Å anerkjenne
at den andre besitter følelsesmessige opple-
velser som tilsvarer ens egne, men samtidig
er forskjellige fra disse, er vesentlig. Forel-
dreinformantene tilkjennegir en tilsvarende
holdning når de snakker om det å bli tatt på
alvor, og er tydelige på at dette fremmer
samhandlingen. Mer generelt kan en si at
informantene understreker at god kommu-
nikasjon har en del samhandlingsfrem-
mende holdninger som basis, jf. deres
utsagn knyttet til begreper som å vise
aksept, anerkjennelse, forståelse, tillit og
åpenhet.

Informantene poengterte også at en god
samhandling var avhengig av tjenesteyters
lytteferdighet. Lytting avdekker brukernes
behov og deres forståelse av dem. Slik lyt-
ting samsvarer med samhandlingsreformen,
som fastslår at tjenestemottakers behov
skal være utgangspunktet for tjenester (St.
meld. nr. 47, 2008–2009, s. 51). Å lytte til
brukers foreldre er særlig viktig når bruker
selv ikke greier å få frem sine ønsker og
behov. 

Sånn sett representerer foreldreinformante-
nes kommunikative opplevelser og erfarin-
ger det Bøe & Thomassen (2009, s. 133)
kaller innenfra-kunnskapen. Den er tett
koblet opp mot illness-perspektivet, altså
brukers subjektive erfaring med gjennom-
levd sykdom eller funksjonshemming.
Videre står den i motsetning til utenfra-
kunnskap, som nedfelles i faglitteratur og
fagfolks tjenesteytende kommunikasjon.
Dette objektive fagspråket tilhører disease-
perspektivet (Løken, 2010, s. 87). Å ta
begge kunnskapsperspektiver på alvor
bidrar til en likeverdig samhandling mellom
brukere og fagfolk. Gjennom reell bruker-

medvirkning skapes gode tjenester (Bøe &
Thomassen, 2009, s. 133).

Samhandlingshemmende 
kommunikasjonstilnærminger

Å kommunisere ut fra begge kunnskapsper-
spektiver på likeverdige måter stiller krav til
gode kommunikative holdninger og ferdig-
heter. Informantene ga uttrykk for at sam-
handlingen med tjenesteytere led under at
de opplevde ikke å bli trodd eller hørt. En
forklarte: «Dårlig samhandling er når de
ikke har hørt på oss, det vi har å si, det vi
ønsker. … ikke prøver å gjøre det vi sier. Vi
blir avvist.» En annen uttalte: «Vi sa ifra at
hun måtte ha moset mat, men svært få ville
forstå det!» En tredje ytret: «Det som gjør
samhandlingen dårlig, er hvis de ikke tror
på deg, eller tror du ikke mestrer. For det er
akkurat som de tror at vi er ute etter å
utnytte systemet. Du får den følelsen av og
til. Hva er det hun vil?» Å tro på brukere og
deres pårørende er helt essensielt for å
kunne jobbe brukerorientert og tørre å
handle på brukernes anvisning. Ved å gå fra
å tro at det alltid ligger noe bak til bruker-
perspektiv-akseptering beveger en seg fra
mistankens til bekreftelsens hermeneutikk.
Samtidig anerkjennes brukerperspektivets
likeverdighet (Sundet, 2011, s. 168–171).

At hjelper overvurderer brukers funksjons-
nivå, og har en annen forståelse av brukers
behov enn det bruker selv eller pårørende
har, kan svekke samhandlingen: «Men da
hun skulle flytte, forlangte jeg at hun skulle
ha det og det oppsynet. Så fikk jeg svar fra
kommunen: Det trenger hun ikke, hun er så
høyt fungerende.» «Dårlig samhandling er
når de ikke forstår noe av det du sier, … de
tror vi overbeskytter. Ikke aksepterer vår vur-
dering, og har et helt annet utgangspunkt.»
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Sitatene tyder på at virkelighetsforståelsen
til informantene og tjenesteyterne er ganske
forskjellige. Dette er et vanlig fenomen, og
kan skyldes at vår virkelighetsoppfatning
farges av vår sosialisering, som varierer fra
individ til individ, fra gruppe til gruppe og
fra samfunn til samfunn (Lauvås & Lauvås,
2004, s. 196–197). Sundet (2011, s. 171)
hevder at siden tjenesteyteres kliniske
skjønn ofte er skjevt, bør dette korrigeres og
utvikles gjennom deltagelse og tilbakemel-
ding fra brukeren. Ifølge studiens informan-
ter bør slik brukermedvirkning også gjelde
foreldre. 

Studiens begrensninger og forslag til 
videre forskning
Studien har fire informanter. En fremtidig
kvalitativ studie kunne ha tatt opp samme
tema, men med flere informanter. Videre tar
studien for seg foreldrenes syn på samhand-
lingen. Det hadde også vært av interesse å
intervjue målgruppen direkte, for å få frem
deres syn. I tillegg kan det være hensikts-
messig å metode-triangulere, f.eks. samtidig
å gjennomføre fokusgruppeintervjuer eller
en kvantitativ studie om temaet. Studiens
strategiske utvalg kan se ut til å bestå av res-
surssterke informanter. En kvantitativ
undersøkelse med et tilfeldig utvalg kan
legge til rette for at en også får frem stem-
men til foreldre som ikke er fullt så resurs-
sterke.

Konklusjon
Når det gjelder forskningsspørsmål (A),
viser studien at foreldrene visste lite om og
ikke ble informert om samhandlingsproses-
sene som foregikk mellom fagfolkene som
var involvert i tjenesteytingen til deres
voksne sønner og døtre. En kan således tale
om mangelfull samhandlingstransparens. 

Foreldrenes og deres voksne barns direkte
samhandling med tjenesteyterne, forsk-
ningsspørsmål (B), beskrives som å ha
utviklet seg positivt. Likevel uttrykte infor-
mantene ønske om forbedringer når det
gjaldt koordinering og tilgjengelighet av tje-
nester. 

Av faktorer som fremmer og hemmer sam-
handlingen, forskningsspørsmål (C), ble
makt og kommunikasjon holdt frem som
viktige. Foreldrene presiserte at måten tje-
nesteyterne bruker makt på, kan ha både
positiv og negativ innvirkning på samhand-
lingen. De eksemplifiserte videre at deres
egen maktbruk kan virke samhandlings-
fremmende. Når det gjaldt kommunika-
sjon, var det fire sider som foreldrene mente
fremmet samhandlingen: åpen dialog mel-
lom tjenesteytere og foreldre, at tjenestey-
tere møter tjenestemottaker på dennes nivå,
og at de lytter til foreldrene og viser dem til-
lit. De mente at samhandlingen hemmes når
tjenesteytere overvurderer funksjonsnivået
til tjenestemottaker og ikke hører, eller tror,
på foreldrene.
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