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Snakk med 
meg også! 



Når man ber en fra psykiatrisk 
avdeling si noe om konsekvenser av 
diagnosen….. 
 

 

 

 

«med en gang diagnosen var satt, 

begynte de å snakke om meg, 
istedenfor med meg» 



Bakgrunn: 

 

• Vår oppgave er blant andre, å forebygge og 
behandle psykiske lidelser hos mennesker med 
utviklingshemming og autisme. 

 

• Dette er også oppgaven til mange av dere. 

 

• Kommunehelsetjenestens oppgave å 
opprettholde god psykisk helse. 

 

 

 

 

 



Om samtaleformen: 

 

• Hvordan vi kommuniserer med mennesker med 
utviklingshemming. 

• Hva vi snakker om. 

• Tanker om hvorfor det blir som det blir. 

• Om hvorfor det av og til ikke blir slik vi ønsker. 

• Personalets rolle i dette. 

• Kan det bidra til å forbygge psykiske lidelser? 

 

 



Noen vanlige tanker om dette: 
• At det er vanskelig. 

• Krever kompetanse. 

• Helst noen «utenifra».  

• Krever tid. 

• At det må planlegges. 

• Det kreves møter. 

 

• Stemmer det?  

 

 



Utfordringer: 

 

• Sårbar gruppe. 

• Ofte rammet av små og store livshendelser. 

• Ofte lite nettverk. 

• Mangler aktiviteter. 

• Mangler jobb/dagtilbud. 

• Svekket selvbilde. 

• Svekket selvtillit. 

• Mangler venner/samtalepartner. 



Teori om 
snakking med utviklingshemmede: 
 

• Det snakkes for lite. 

• Det snakkes for mye. 

• Det snakkes for sjelden. 

• Det snakkes feil.  

• Det snakkes rart. 

• Det er ofte veldig planlagt. 

• Det er ofte ikke tid. 

 

 

 

 



 
 
 
Historikk – hva vi har «pleid» å  
gjøre: 
  

• Ikke så ofte spurt om deres mening. 

• Behandlet som gruppe.  

• Felles måltider. 

• Felles aktiviteter.      

• Ønske om sosialisering, ellers blir vi bekymret.  

• Ikke mye rom for individuelle hensyn. 

• Ønske om at de skal være med oss og være 
med de andre beboere. 

 

 



De vanskelige vurderingene: 

• En selvfølge at mennesker med 
utviklingshemming har samme rettigheter som 
deg og meg. 

• De har likevel ikke samme forutsetninger. 

• Løsrivelse fra foreldre? 

• Ute på by´n? 

• Være alene med kjæresten? 

• Riktig eller galt kosthold? 

• Økonomi. 

• Ta «dårlige» valg? 

 

 



De daglige rutiner: 

• Oppgaver. 

• Krav. 

• Gi beskjed. 

• Minner om… 

• Huske på.. 

• Mas?! 

• Planlegge.  

• Personalets «rolle».  

• Profesjonell. 

• Privat. 

 



 Andre rutiner: 

 

• Møter med personal, pårørende.  

• Ansvarsgruppemøte ofte uten hovedpersonen. 

• Hensyn til pårørende fremfor pasient. 

• Kommer i en «skvis». 

• Kan gå utover pasienten. 

 



Fra samtaler med pasienter: 

• Noen snakker ofte på en «rar» måte.  

 

• Det blir mye sånn «helseprat» 

 

• «jeg må snakke med noen når jeg føler meg 
aleine, da kan jeg ikke vente til onsdag» 

 

• «det er vi ferdige med å snakke om» 

 



Den gode samtalen: 

 

• Tilfeldig eller planlagt,  

• Der ting dukker opp eller bare skjer.   

• Med eller uten oppskrift, plan eller oppgaver.  

• Gjerne enkelt og tydelig språk, men ikke med 
«rar» stemme. 

• Men gjerne «rart» tema, hvis det er ønsket. 

 

• Når det oppstår et problem blir det ofte tid! 



Om å ikke snakke: 

• Unngå vanskelige temaer. 

• Antar at det oppstår et problem. 

• Om å tørre å ta det opp. 

• Noen temaer:  

• Ta lappen,  

• Alkohol,  

• Bytte skole,  

• Om utviklingshemming,  

• Om å flytte hjemmefra. 

• Om mobbing  

 

 



«En spesialpedagogisk blogg» 

• Hva gjør deg glad?  

 

• Personer med utviklingshemming er mer utsatt 
for psykiske lidelser enn folk flest.  

 

• Likevel er det sjeldent at forskere spør personer 
med utviklingshemming direkte hva som skal til 
for at de skal føle seg lykkelige. 



Lykke: 

• Oppleve valgmulighet og selvstendighet. 

• Ha aktiviteter å gå til.  

• Ha en verdsatt sosial rolle.  

• Oppleve gode sosiale relasjoner. 

• De likte at de kunne velge å bo sammen med 
venner eller kjæreste. 

• Det var viktig å lære nye ferdigheter for økt 
selvstendighet.  

• For eksempel å ta tog på egenhånd eller lage 
middag. 

 



Mer lykke: 

•  Dra på shoppingtur til en annen by.  

• Gå på kafé med venner.   

• Være med på aktiviteter i nærmiljøet, eks  
fotballkamp 

• Viktig for dem å kunne ta egne valg i livet, og 
ikke å være avhengig av foreldre eller 
tjenesteytere hele tiden. 

• Ha noe å gjøre var viktig for følelsen av psykisk 
velvære.  

• Veldig likt det vi her også ønsker! 

 



Fra en pasients hverdag: 

• Ønsker om tur til New York.  

• «kan jo ønske seg da» 

• Snakket ikke om det, ville ikke skape 
forhåpninger 

• «det er ikke bra å være for mye aleine, man blir 
sjuk av det» 

 

• Drøm om å være advokat.  

• Foreldrene :«virkelighetsfjerne fantasier» 

• Dress på eget ansvarsgruppemøte. 

 



Noen utsagn: 

• «Gi tid» var tema på verdensdagen for psykisk 
helse.  

• «samtalen og tryggheten styrker vår psykiske 
helse» 

• «det beste for et menneske er et annet 
menneske»  

• Vær grei, by på deg selv og kos deg med vond 
kaffe om det må til. 

 

 




