•

Ole - ung mann i 40 årene
• Uspesifisert utviklingshemming med betydelig atferds problem.
• Autisme
• har ikke språk, bruker noen lyder og noen tegn til tale
• Bor i leilighet i et lite bofelleskap, har 2:1 bemanning.
• Tidligere fulgt opp av annen spesialisthelsetjeneste
• Fastlege har stått for medisinering

•
•
•

Det ble første gang fattet vedtak etter §6 A i 1999.
Ole har hatt vedtak siden det.
Atferd som ble beskrevet var :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Angrep/forsøk på angrep som slag/spark rettet mot personal
Holding i klær, hår og armer på personalet
Gjentatte voldsomme slag i vegg med knyttneve
Hopping på stive ben
Løping i leilighet med gråt og høye rop.
Selvskading som biting i hånd og arm
spytting
Rasering av omgivelsene, som å rive ned gjenstander i egen leilighet eller i fellesareal
Kaste gjenstander – som gardiner og annet som er tilgjengelig
Kaste harde gjenstander mot personalet
Tømte kjøleskap og tørrvareskap, spiste til det var tomt

•

I 2012/2013 var det en stor utskiftning i personalgruppen rundt Ole, dette
medførte mye uro og utagering. Dette toppet seg i 2014.

•
•

Tidlig i 2015 ble Ole henvist til SUA.
Hvor SUA i samarbeid med annen spesialisthelsetjeneste startet opp med
medisinering av utfordrende atferd.
og bistand og veiledning i forbindelse med vedtak etter HOL Kap 9.

•

–

SUA har bistått med regelmessig veiledning og deltatt på personalmøter .

•
•

I 2015 hadde Ole et vedtak som omhandlet § 9-5 tredje ledd
bokstav b –planlagte skadeavvergende tiltak i gjentagende nødssituasjoner
– Med definert prosedyre som kun skal benyttes ved beskrevet målatferd
»
»
»
»
»
»

•

Holding/klær/hår/armer
Angrep/forsøk på angrep som slag og spark mot personal
Løping rundt i leilighet, samtidig med gråt og høye lyder
Hopping på stive ben
Biting: tydelige tegn på biting hånd og arm
Harde gjentatte slag i vegg

bokstav c –bruk av mekaniske tvangsmidler
»
»
»
»
»
»

låsing av innebygd kjøleskap
Lås på dør med kjeler og stekepanne
Barnesikring på bestikkskuff
Låsing av bod
Musikkanlegg på fellesstue og lydnivå styres derifra
Lås på sikringsskap

Første besøk
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Når jeg kom på besøk i boligen første gang i 2015, så ble jeg møtt av Ole og jeg fikk lov til å være med
inn i leiligheten for å se hvordan han hadde det, så kunne jeg gå ut igjen.
Leiligheten bar preg av at det hadde væt mye ødeleggelser av tilgjengelig inventar.
Gardinene var hengt opp med borrelås, han hadde en sofa og få møbler.
Vinduene var sikret for å ikke kunne knuses.
Kjøleskap var innebygd, og det var lås på kjøkkenskap, bod og sikringsskap var låst .
Det var servise i plast.
Middag ble laget på kjøkkenet på personalrommet og servert i Oles leilighet.
Ole er glad i å høre på musikk – høyttalere er bygd inn i veggen i leiligheten, og musikken styres fra
personalrom. Ole har tilgang til en bryter som han kan skru på når han vil høre musikk, har også tegn
på om han vil bytte musikk.
Ole hadde ikke TV i egen leilighet, kun tilgang på fellesstue
Han er veldig glad i å bade, badekar var bygd inne slik at det ikke kunne kastes rundt.

Økt kunnskap og forståelse
•
•
•
•
•

Det var et sterkt ønske om å redusere bruke av tvang
Det har vært fokus på at personalet skal føle seg trygge når de er på jobb i boligen til Ole.
Kommunen har lagt på vekt å øke kunnskapen om Oles diagnoser.
Det er gjennomført kurs i vergeteknikk.
Det er en verge ansvarlig som står for opplæring, oppfølging og trening i vergeteknikker med
personalgruppen.

•

Det har blitt gjennomført kurs for personalet i:
– grunnleggende kunnskap om HOL Kap 9
– Helse juss
– Aldring og helse hos mennesker med utviklingshemming
– Psykisk utviklingshemming – hverdagsvansker og sårbarhet
– Målrettet miljøarbeid

•
•

De har jobbet for å begrense antall personal i teamet til Ole.
Ole har fortsatt 2:1 bemanning, men det er nå kun 1 personal i samhandling med Ole

•

Fra 2016 har det vært lite bruk av planlagte skadeavvergende - tiltak i gjentagende
nødssituasjoner .

•

•
•
•

Etter et ansvarsgruppemøte høsten 2016 ble det enighet om at personalet skulle
møblere opp leiligheten til Ole.
Nye møbler, seksjon og bilder på veggen kom på plass.
Ole fikk gardinstenger og gardiner.
Det ble prøvd med ekte blomster, men de ble kastet rundt og etterhvert fjernet

•
•

Det pyntes til jul og Ole hadde også juletre på julaften i 2016
Litt usikker på hvordan det ble i 2017

Bruk av A og B tiltak i perioden 2013 -2018

•
•
•
•
•
•

Så har innbyggingen av kjøleskap ble fjernet, men det er fortsatt nødvendig med lås på
kjøleskap
Personalet begynte å lage middag i leiligheten til Ole
Ole fikk nytt servise i glass og porselen, det ble etter hvert knust slik at det i dag er
servise i hardplast
Det var av andre årsaker nødvendig å bytte badekar og det nå står løst inntil veggen.
Ole har fått TV og video i leiligheten hvor han og personalet kan sitte sammen og se på
film
Han har fått en moccamaster i leiligheten slik at han og personalet lager kaffe på
termosen hver morgen og hver ettermiddag.

Aktiviteter
•
•

Ole har egen bil og liker å kjøre på tur, gjerne for med stopp for å gå en tur
Kan være med å handle både mat og klær

•

El sykkel –

•

Jobb på arbeidssentret hvor han makulerer,kløyver ved, kjører frukt .

•

Liker å kjøre båt

•

Tilbud om fritidsklubb

Siste vedtak
•
•
•

I det siste vedtaket som kommunen har fornyet i 2018
Har kommunen valgt å ikke fornye §9-5 tredje ledd bokstav b – planlagte
skadeavvergende tiltak i gjentatte nødsituasjoner.
De har fornyet §9-5 tredje ledd bokstav c – bruk av mekaniske tvangsmidler
•
•
•
•

lås på kjøleskap
Låsing av bod
Musikkanlegg plassert utenfor leilighet
Lås på sikringsskap

De har ikke fornyet tiltak:
•
•

Lås på dør med kjeler og stekepanne
Barnesikring på bestikkskuff

•
•
•
•

Det forekommer fortsatt uønskete atferd
Uro forekommer
Glass og kopper blir knust.
Personalet må daglig gjøre vurderinger og tilpasse aktivitet ut i fra Ole sin form.

•
•
•

Fargekartlegginsskjema blir brukt for å holde god
Oversikt.
Målatferder registreres daglig:






generell helsetilstand
Bruk av eventuell medisin
Hjem/fritid – som gåtur, kjøretur, båttur,
Atferd –som søvn, utagering mot personal, selvskading,
Bruk av tiltak Kap 9

•
•
•
•

Faser er beskrevet i egen plan
Det er blant annet utarbeidet prosedyrer for eventuelt medisiner.
Det er kort vei til å kontakte fastlege om det er mistanke om somatiske plager.
Ole er operert for brokk, gjennomført tannbehandling i narkose, og gjennomført
gastroskopi for å nevne noe.

•

Ved å jobbe målrettet med å etablere trygghet, god forståelse og kunnskaper om
hvilke utfordringer Ole har, i personalgruppen.

•
•

Og med mål om å ivareta god livskvalitet for Ole, med god helse, sikkerhet og
økonomi,
har personalet klart å skape en bedre hverdag for Ole

•

Med vesentlig mindre bruk av tvang.

