Temaer:
• Diagnose, særlig utviklingshemning, som vilkår for manglende
samtykkekompetanse og vergemål
• Samtykkekompetanse er mer enn forståelse
1. Hvor sikker kan man være på at noen har eller ikke har samtykkekompetanse?
2. Tilpasset informasjon
3. Grunnleggende evne til å forstå er ikke alt
4. Et samtykke kan være tilsynelatende og påvirket
5. Selvbestemmelse i forhold til omsorg
6. Samtykke-, eller beslutningskompetanse, i kapittel 9 i khol

• Betydningen av forståelse i forhold til vilje
• «Nesten utviklingshemning»

Oppretting av vergemål, fra
vergemålsloven § 20:
Den som har fylt 18 år, og som på grunn av
sinnslidelse, herunder demens, psykisk
utviklingshemming, rusmiddelmisbruk, alvorlig
spilleavhengighet eller alvorlig svekket helbred ikke
er i stand til å ivareta sine interesser, kan settes
under vergemål hvis det er behov for det.

Utviklingshemning (fra DSM-IV-TR, 2000)
Lett utviklingshemning
• De fleste utvikler sosiale ferdigheter og språk før de er fem år
• De fleste har minimale sensoriske og motoriske svekkelser, og kan ofte ikke skjelnes fra barn
uten utviklingshemning før de blir eldre
• I slutten av tenårene kan de tilegne seg skoleferdigheter på nivå med ca. sjette klasse
• I voksen alder kan de oppnå nok sosiale og arbeidsmessige ferdigheter til stort sett å klare
seg selv, men kan trenge veiledning, støtte og bistand i vanskelige sosiale og økonomiske
situasjoner
• Med riktig støtte kan de fleste med lett utviklingshemning klare seg godt i samfunnet, enten
selvstendig eller i en bolig med bistand
Ca. 9- til 12-årsstadiet i normal utvikling. IQ ca. 50–69

NB. Lett utviklingshemning er et stort spenn, fra tilnærmet selvstendighet til tydelig utviklingshemning

Diagnostikk:
• Diagnoser for utviklingshemning stilles på grunnlag av (1) IQ
fra ca. 69 og nedover, (2) et generelt nedsatt funksjonsnivå
og (3) at tilstanden inntrer før voksen alder, altså ca. 18 år
• Trolig en drøy prosent av befolkningen har utviklingshemning (IQ 62–67 er på 1-persentilen, IQ 68–70 er på 2persentilen)
• Det er langt flere som er på grensen mellom utviklingshemning og ikke utviklingshemning, enn som har en tydelig
utviklingshemning
• Mange med lett utviklingshemning får dermed diagnosen
nokså skjønnsmessig, og diagnosen kan endres

Samtykke, og samtykkekompetanse, er
aktuelt på mange områder:

• Vergemål, og valg av verge
• Helse
• Økonomi
• Valg av bosted
• Motta og gi tjenester, gaver, sex
• Inngå av juridisk bindende avtaler
(Men ikke ekteskap, adopsjon, behandling i psykisk helsevern,
stemme ved valg)
• Mange situasjoner krever også å kunne vurdere andres
samtykkekompetanse. Ellers kan vi straffes (hvis vi er
«samtykkekompetansevurderingskompetente»)

Vurdering av samtykkekompetanse
må ta stilling til evnen til å:
1. Uttrykke valg (tydelig og konsistent)
2. Forstå og huske informasjon som er relevant for å ta en
beslutning
3. Forstå konsekvenser av valg; hva som skjer hvis
beslutningen tas eller ikke tas
4. Avveie relevant informasjon for og imot beslutningen
5. Holde fast på en beslutning
6. Hva personen kan være samtykkekompetent til

Samtykkekompetanse er ikke «enten/eller». Den kan
mangle for noen beslutninger, men ikke for andre

Om samtykkekompetanse, generelt
• Samtykkekompetanse kan bortfalle helt eller delvis, så det må klarlegges hva
personen skal forstå (det vil si hva samtykket gjelder)
• Redusert forståelsesevne er ikke nok til å mangle samtykkekompetanse: Det
må være åpenbart at personen ikke kan forstå hva samtykket gjelder, og
følgene av det
• Terskelen for at kompetansen bortfaller, er derfor meget høy
• Er det tvil om forståelsesevnen, skal personen regnes som kompetent, og
samtykke til eller motstand mot et tiltak må respekteres
• Manglende forståelse må også ha en bestemt årsak, for eksempel psykisk
utviklingshemning, men en slik tilstand alene er ikke nok til at
samtykkekompetansen bortfaller: Personen må på grunn av tilstanden
åpenbart ikke være i stand til å forstå hva samtykket innebærer

Noen er ikke samtykkekompetente, men kan
bli det, og skal da få hjelp til det:
• En forutsetning for å kunne forstå konsekvenser av en beslutning, er
god informasjon om hva den gjelder
• Informasjon må tilpasses alder, modenhet, psykisk tilstand, språk,
funksjonsnivå, kultur- og erfaringsbakgrunn og annet, og må gis:
- enkelt, uten unødige detaljer
- i en situasjon og atmosfære som passer for personen
- i den ro og mak som kreves (når det er tid til det)
- om konsekvenser (farer og fordeler) ved en beslutning, og ved
flere mulige beslutninger

Spørsmål i en studie av personer med
utviklingshemnings evne til å samtykke
til å delta i forskning:
1.
2.
3.
4.

Please tell me, in your own words, what is this study about?
What will you be doing if you take part in this study?
What are the risks of being in this study?
When I say your taking part is completely voluntary, what does that mean to
you?
5. When I say that your answers will be kept confidential, what does that mean
to you?
6. What can you do if you start the study but don’t want to finish it?

Spørsmål i ACE (Aid to Capacity Evaluation) (særlig aktuelt i
forbindelse med kapittel 4 A i Lov om pasient- og brukerrettigheter):
1. Evne til å forstå det medisinske problem
Mulige spørsmål:
Hvilke problem har du akkurat nå?
Hva er det som er det største problemet?
Hvorfor er du på sykehuset?
Har du [navn på tilstand/problem]?
Observasjoner:
2. Evne til å forstå foreslått behandling
Mulige spørsmål:
Hva er behandlingen for [din tilstand]?
Hva annet kan vi gjøre for å hjelpe deg?
Kan du få/kan det være aktuelt med [foreslått behandling]?
Observasjoner:

Vi kommer ikke utenom skjønn…
• Vurdering av samtykkekompetanse er skjønnsmessig, og ingen standardiserte
tester gir en «objektiv» indeks for samtykkekompetanse
• Det er også uklart hvem som skal skrive erklæringer om det, og hvordan
• Vurderinger av samtykkekompetanse kan gjelde i en bestemt situasjon, men er
ofte mer generelle og varige, og enda mer kompliserte og skjønnsmessige
• Erklæringer om samtykkekompetanse kan derfor være nokså generelle, og gå
mest ut på å finne «bunnivået», det vil si om personen kan være inkompetent
(og kanskje litt om til hva)
• Verge, eventuelt med hjelp fra andre, må vurdere kompetanse fra situasjon til
situasjon
• Kompetanse kan også endre seg, slik at vurderinger kan foreldes, og må gjentas

Grad av utviklingshemning, og samtykkekompetanse. Min «tommelfingerregel»:
• Generelt kan personer i det øvre sjiktet av lett
utviklingshemning ha samtykkekompetanse, særlig gitt
grundig og tilpasset informasjon (hvis den fører
fram…)
• Men fra det nedre sjiktet av lett utviklingshemning er
det vanskelig, og videre «nedover» er det i praksis
umulig

Mer om tilpasset informasjon
Man skal best mulig sikre at personen forstår informasjonen, og
legge til rette for at personen beholder samtykkekompetanse,
det vil si «beslutningsstøtte», men:
• Informasjon som er for tilpasset, er neppe fullverdig. Stort
behov for tilpasning taler imot samtykkekompetanse
• Noen må gi den, men det er ikke helt klart hvem som skal gi
den, og hvor mye tid som kan settes av
• Noen må klare å gi den, og personen må være mottakelig
Det må gå en grense…

Informasjon, og intellektuell evne til å forstå
den, er ikke alt.
Annet enn grunnleggende forståelsesvansker
kan nemlig svekke samtykkekompetanse, som:
• Psykose
• Angst
• Depresjon

• Personlighetstrekk som:
- «Piggene ut»
- Benekting
- Aggresjon
- Ustabilitet
- Manipulering
- Avhengighet, påvirkbarhet
- Engstelighet

• ADHD (særlig uoppmerksomhet, impulsivitet)
• Autisme- og aspergertegn (for eksempel rigiditet, «naivitet»).
• Psykose, autisme og asperger også kan være eget diagnosegrunnlag

Samtykkekompetanse må ikke forveksles med
at personen:
• Har lett for å følge «gode råd»
• Ikke hevder sin mening fordi personen tror at verge
eller andre bestemmer uansett
• Til og med styres av andre (som kan være straffbart)
Samme hvor fornuftig det er
-Uansett er målet selvstendighet, ikke formynderi
-Vi må alltid se på hva som kan gjøres for å øke samtykkekompetanse

Sårbarhetsfaktorer ved lett utviklingshemning
• Fungerer tilsynelatende godt, og kan bli overvurdert og
overlatt for mye til seg selv, gjerne i dårlige omgivelser.
(Mange har ikke engang diagnosen)
• Godtroende, lite selvhevdende, og lett for å bli utnyttet
• Psykiske lidelser er trolig mer utbredt blant personer med lett
utviklingshemning enn ellers i befolkningen
Det er altså en risiko med å bli vurdert som «for samtykkekompetent»

Noen praktiske sider ved vergemål:
• Det er vanskelig å unngå å ta hensyn til konsekvenser. Det er
en del av å ville hjelpe
• En viss motivering og overtalelse kan derfor være vanskelig å
unngå, også når informasjon gis (og er vel ønskelig når
konsekvensene er alvorlige?)
• Men personen må ikke få, eller gis inntrykk av, at verge
bestemmer mer enn verge skal bestemme (selv om det nok
har reddet noen situasjoner)

Andre momenter i vurdering av
samtykkekompetanse
• Å bli undervurdert som samtykkeinkompetent, er
overgrep
• Å bli overvurdert som samtykkekompetent er svikt
• Det er en balanse mellom selvbestemmelse og omsorg!
• Stor selvbestemmelse kan gi flere rettslig handleevnesaker
• Hvis selvbestemmelse fører til vesentlig skade, kan
kapittel 9 være et alternativ

Samtykkekompetanse spesielt i
kapittel 9
«Beslutningskompetanse» brukes som begrep
• I forbindelse med kapittel 9 «… må en persons
beslutningskompetanse hensyntas når et tiltak vurderes iverksatt
mot vedkommendes vilje» (Rundskrivet, s. 29), særlig for tiltak som
gjelder personens grunnleggende behov.
• Beslutningskompetanse må «tillegges vesentlig vekt i spørsmålet om
tiltaket er forholdsmessig, og etisk forsvarlig» (s. 29).
• Det innebærer imidlertid ikke «full nektingsrett»:
Beslutningskompetanse er kun et moment i vurderingen av om
vilkårene er oppfylt
Forts.
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• … beslutningskompetanse vil også kunne være av betydning i
vurderingen av om et tiltak er å anse som så inngripende at det
uansett motstand må regnes som bruk av tvang eller makt, jf. § 9-2
andre ledd. Hvis en person uttrykker ønske om at et bestemt tiltak
iverksettes,
og
vedkommende
vurderes
til
å
være
beslutningskompetent i det aktuelle spørsmålet, vil dette kunne lede
til at et enkelte kortvarige eller på andre måter mindre omfattende
tiltak likevel ikke anses som så inngripende at de må anses som tvang
uavhengig av motstand. Dette er nærmere omtalt i pkt. 4.2.5.3. (s.
30)
• Personens beslutningskompetanse har (selvfølgelig) mindre å si for
skadeavvergende tiltak, fordi straffeloven da er rettesnor: Ingen har
rett til å begå straffbare handlinger, samme hvor mye de forstår

Konsekvenser, forståelse og vilje
• Konsekvenser av beslutninger, som at en
beslutning er svært tapsbringende, skal ikke ha
noe å si for samtykkekompetanse
• Vi kan gjøre «sprøe» valg hvis vi forstår godt nok
hva vi gjør
• Forståelse er altså viktigere enn konsekvenser,
men hva med forholdet mellom forståelse og
vilje?

Samtykkekompetanse, og oppretting av
vergemål, § 20:
Den som har fylt 18 år, og som på grunn av sinnslidelse, herunder
demens, psykisk utviklingshemming, rusmiddelmisbruk, alvorlig
spilleavhengighet eller alvorlig svekket helbred ikke er i stand til å ivareta
sine interesser, kan settes under vergemål hvis det er behov for det.

Den som settes under vergemål, skal skriftlig samtykke i opprettelsen av
vergemålet, vergemålets omfang og hvem som skal være verge, med
mindre han eller hun ikke er i stand til å forstå hva et samtykke innebærer.
Det kreves ikke samtykke hvis vergemålet omfatter fratakelse av den
rettslige handleevnen.
Det kan opprettes vergemål også for personer under 18 år etter reglene i
første og annet ledd, når det etter omstendighetene anses nødvendig at
vergemålet fortsetter uavbrutt når personen når myndighetsalderen.

Andre beslutninger, når personen ikke er
samtykkekompetent, og har verge
§ 33.Vergens plikt til å høre den som er satt under vergemål, mv., som er slik:
«Vergen skal så vidt mulig høre den som er satt under vergemål, før det foretas
disposisjoner av større betydning og også når dette ellers fremstår som naturlig.
Er den som er satt under vergemål, ikke fratatt den rettslige handleevnen, kan
vergen ikke foreta disposisjonen hvis den som er satt under vergemål, motsetter
seg det. Dette gjelder likevel ikke hvis han eller hun ikke er i stand til å forstå hva
disposisjonen innebærer. Fylkesmannen, eller vergen med fylkesmannens
samtykke, kan innhente legeerklæring for å få klargjort om vedkommende er i
stand til å forstå hva disposisjonen innebærer.
Er den som er satt under vergemål, fratatt den rettslige handleevnen, skal vergen
legge vekt på det han eller hun mener. Ektefelle eller samboer skal få uttale seg. Er
den som er satt under vergemål, uenig i vergens avgjørelse, kan han eller hun
bringe spørsmålet inn for fylkesmannen.»

§ 33 gir altså en verge vider fullmakter når den
som har verge, ikke anses som samtykkekompetent
Det er nok en viktig grunn til at få fratas rettslig
handleevne (som langt på vei er et nytt ord for
umyndiggjøring).

Forholdet mellom vilje og forståelse:
Justisdepartementets tolkningsuttalelse 20. mars 2018:
«Den klare hovedregelen må være at vergemål ikke kan opprettes mot
personens reelle vilje, heller ikke når personen ikke forstår hva et
samtykke til vergemål innebærer, selv om det også kan ha betydning om
personen er samtykkekompetent eller ikke.»
• Det må vel også gjelde beslutninger generelt, og ikke bare beslutning
om vergemål?
• Hva er «reell vilje»? Kan vilje til noe som ikke er forstått, være reell?
Ikke alt er altså klart…

Deretter har mange fått opphevet vergemål,
etter at:
• Fylkesmannen først avviste det, men der
personen har fått medhold hos Statens
sivilrettsforvaltning (SRF), også i saker der
personen neppe forstår sitt vergebehov
• Fylkesmannen gjorde det direkte, etter krav
fra personen
• (Det ser ut som det har vært mindre fokus på
§ 33 i så måte)

Fra høringsnotat om forslag til ny vergemålslov,
november 2018
«Forslaget om endringer i § 20 innebærer at det vil fremgå
uttrykkelig at bestemmelsen ikke gir adgang til å opprette
ordinære vergemål i tilfeller der personen ikke er i stand til å
forstå hva et samtykke til opprettelse av vergemål innebærer,
men det like fullt må legges til grunn at vergemålet vil være i
strid med vedkommendes vilje.» (s. 5)
«Forslaget om endringer i § 33 innebærer at det vil fremgå
uttrykkelig at vergen ikke kan foreta disposisjoner på vegne av
en person uten samtykkekompetanse i strid med
vedkommendes vilje der denne kan kartlegges.» (s.5)

«Vektleggingen av den enkeltes selvbestemmelsesrett er i
samsvar med sentrale prinsipper som ligger til grunn for
vergemålslovgivningen. Både loven og lovforarbeidene
fremhever betydningen av dette, se for eksempel
presiseringen på side 177 i proposisjonen, i
spesialmerknadene til § 20:
Samtykket skal omfatte både det at vergemål opprettes,
vergemålets omfang og hvem som skal være verge.
Vergemål uten fratakelse av den rettslige handleevnen
skal fullt ut være en frivillig ordning.» (s. 5)

«Et av flere formål med 2010-loven var for øvrig å bringe norsk
rett i samsvar med kravene i FN-konvensjonen om rettighetene
til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD*), jf. blant
annet Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) side 38. Konvensjonen
forutsetter primært at det skal treffes hensiktsmessige tiltak som
gjør mennesker med nedsatt funksjonsevne i stand til selv «å
kunne utøve sin rettslige handleevne», jf. den norske
oversettelsen av artikkel 12 nr. 3 og proposisjonen side 54.
Etter departementets syn fremstår vektlegging av den enkeltes
vilje, også i situasjoner hvor vedkommende ikke har
samtykkekompetanse, som nødvendig for å sikre et tilstrekkelig
rettsvern for denne gruppen.» (s. 6)
*Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Forholdet mellom vilje og forståelse går altså igjen, i første
omgang i forbindelse med § 20
Justisdepartementet skriver (s. 26):
«Det antas at spørsmålet i praksis først og fremst vil komme på spissen i
situasjoner hvor personen protesterer mot opprettelsen. Samtidig kan det at
vedkommende protesterer, ikke alene være avgjørende når han eller hun ikke er i
stand til å forstå hva et samtykke til opprettelse av vergemål innebærer.»
Man er også inne på «… om det forhold at personen motsetter seg bistand, faktisk
reflekterer vedkommendes reelle ønsker og vilje. Dette spørsmålet er krevende og
kan vanskelig besvares generelt. Forholdene som gjør at en person oppfyller
vilkårene for opprettelse av vergemål i § 20 første ledd, og vedkommendes grad av
forståelse kan ha betydning for den enkeltes evne og mulighet til å gi uttrykk for
egen vilje. Det antas at man i vurderingen må kunne se hen til forhold som graden
av forståelse, hva personen gir uttrykk for, og på hvilken måte.»
Ellers formoder departementet «… at et ordinært vergemål ikke strider mot
ønskene og viljene til personen det er aktuelt å opprette vergemål for [og] at
ordinært vergemål er en bistands- og støtteordning», og ber om
høringsinstansenes syn på om en slik formodning bør legges til grunn.

Og om § 33 (s. 27–28):
Høringsnotatet presiserer «… uttrykkelig at en verge ikke kan foreta disposisjoner
for en person uten samtykkekompetanse i strid med vedkommendes reelle vilje
dersom denne kan kartlegges … Ved et ordinært vergemål har personen sin
rettslige handleevne fullt ut i behold. Vergen vil da ikke kunne opptre i strid med
vedkommendes ønsker og vilje, men er personen ikke i stand til å forstå hva
disposisjonen innebærer, kan det være behov for tolkning og en bredere vurdering
av hva personens ønsker og vilje går ut på. At vedkommende protesterer mot en
disposisjon, kan imidlertid ikke alene være avgjørende når han eller hun ikke er i
stand til å forstå hva disposisjonen innebærer … Det kan være at personen ikke er i
stand til å forstå hva et «nei» i realiteten innebærer.»
Neppe noe av dette gir personen større selvbestemmelse i disposisjoner som
personen ikke forstår. Alt i alt er det vel mer forsøk på presiseringer enn
grunnleggende endringer
Ellers framheves «minste middels prinsipp», eller ikke å gripe inn mer enn
nødvendig

Det tas også til orde for større individtilpasning av vergemål

Forslag til endringer i vergemålsloven i
høringsnotatet:
Departementet foreslår å endre § 20, andre ledd, til:
Den som settes under vergemål, skal skriftlig samtykke i opprettelsen av
vergemålet, vergemålets omfang og hvem som skal være verge. Er han
eller hun ikke i stand til å forstå hva et samtykke innebærer, kreves ikke
skriftlig samtykke, men vergemålet kan ikke opprettes dersom det må
legges til grunn at dette vil være i strid med vedkommendes vilje. Første
og annet punktum gjelder ikke hvis vergemålet omfatter fratakelse av
den rettslige handleevnen.

Departementet foreslår også å endre § 33, 2.
ledd, til:
Er den som er satt under vergemål, ikke fratatt den rettslige
handleevnen, kan vergen ikke foreta disposisjonen hvis den som
er satt under vergemål, motsetter seg det. Dette gjelder ikke hvis
han eller hun ikke er i stand til å forstå hva disposisjonen
innebærer, men vergen kan i slike tilfeller likevel ikke opptre i
strid med vedkommendes vilje. Fylkesmannen, eller vergen med
fylkesmannens samtykke, kan innhente legeerklæring for å få
klargjort om vedkommende er i stand til å forstå hva
disposisjonen innebærer.

Vergemålsloven er under press, men uavhengig av dagens vergemålslov må noe gjelde
• Noen mangler ferdigheter, og trenger hjelp. Det gjelder
(selvfølgelig) også beslutninger
• Vi kommer ikke utenom at noen (1) får hjelp til å ta
beslutninger, eller (2) trenger at andre tar en eller flere
beslutninger for seg
• Det bør skje gjennom en offentlig ordning? For ikke å
risikere å bli overlatt til tvilsomme nettverk?

Personer med «nesten utviklingshemning»
kan ha mye felles med personer med lett
utviklingshemning:

• Har knapt sjanser for ordinært arbeid
• Har vanskelig for å få forstå mer kompliserte sider av hverdagen, som
økonomi, skattemelding, helse, bistandsbehov og lignende
• Kan ha liten innsikt i sin væremåte, og i hva som er normalt og
akseptabelt og ikke
• Kan være utsatt for utnytting, og for å utnytte andre (uten å være helt
klar over det)
• Kan ha små ressurser til å delta i ordinær behandling, og kan ha lite å
gjøre på for eksempel DPS (selv om psykiske lidelser er utbredt i
gruppen)
• Tilhører ikke habiliteringstjenestenes målgrupper, og det gjøres
sjeldnere unntak
Forts.
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• Lever «stusselige» liv, ofte ganske avhengig av familien
• Blir ikke «sett», fordi ingen forstår at vansker skyldes
lærevansker
• Har en lengre vei å gå i trygdesaker (selv om IQ på 84 har gitt
uføretrygd nokså direkte)
• Noen blir nærmest utnyttet på arbeidsmarkedet (i
hospitering, utprøving, arbeidstrening)
De kan falle mellom to stoler…

Vanlige situasjoner:
• Bor alene
• Dårlig døgnrytme
• Mye «på data»
• Lite interesser, kjedsomhet
• Har det bra nok som det er, trenger ikke hjelp
• Rus
• Dårlig hygiene
• Holder ikke avtaler
• Inviterer mindreårige hjem
• Dårlig venner
• Lette å påvirke og utnytte, og kan begå overgrep selv

Altså:
• Lærevansker som er mindre enn utviklingshemning, har mye å si for
sosial tilpasning og fungering i det hele tatt
• En person med lett utviklingshemning som får tjenester, og/eller er
stabil, kan klare seg godt
• En person med IQ på 70–85 som ikke får tjenester, og/eller er
ustabil, kan klare seg dårlig
• En person med «nesten utviklingshemning» som ikke vil lytte, kan
være mindre samtykkekompetent enn en med lett utviklingshemning
som vil lytte (til tilpasset informasjon)
• Ca. sju prosent av befolkningen har IQ mellom 80 og lett
utviklingshemning

Ofte uklart hva vi kan gjøre
• Inngripende tiltak kan være aktuelle for flere enn de med utviklingshemning
• Myndighetene kan ha liten kunnskap om dilemmaer i behandling av personer
med store atferdsforstyrrelser som har stor selvbestemmelse
• De vet heller ikke alt om hvilke løsninger som det noen ganger tys til
• De har neppe sett at det er en voksende gruppe der noen krever store
ressurser
• Hva gjør vi når lover og bestemmelser ikke gir muligheter for å kontrollere
atferd som må kontrolleres?
• I saker der vi må begå klare lovbrudd for å få personen til å holde seg på
matten, må vi journalføre hvorfor vi «ikke gjør noe»
• Hvis det blir en «sak», blir vi vurdert ut fra gjeldende lover og bestemmelser.
Da må vi vise at vi har tenkt på alle muligheter, og begrunne at vi ikke grep

Noen mer eller mindre gode løsninger
• Gi tilbud som er attraktive nok (bolig,
aktivitet, atferdsavtaler)
• Bygge relasjoner på kort og lang sikt

Når det ikke er så enkelt:
• Nødrett. (Skadeavvergende tiltak i kapittel 9 i khol tillater knapt mer enn straffeloven)
• Er atferden direkte straffbar, bør politi og strafferett være aktuelt (selv om politiet kan ha
høyere terskel for å reagere mot personer som får omsorgstjenester)
• Alternativ soning av eventuell straff
• Innleggelse med tvang: Psykiatri, rus (midlertidig)
• Eventuell verge tolker sitt mandat «litt vidt»
• «Ta» førerkort
• Lage, og håndheve, husregler: Døgnrytme, aktivitet, internett, rutiner generelt, regler for å få
bo (og «spekulere» i at personen godtar det)
• Regulere personer som de utnytter eller utnyttes av, gjennom lignende tiltak, eller kapittel 9
hvis de har utviklingshemning

Alt dette kan være etisk hvis selvbestemmelse ikke er helt overordnet

Kvinne med lett utviklingshemning og
intellektuelle forutsetninger for
samtykkekompetanse, men som likevel kan
bestemme lite.
Rita Larsen, Nafo lokallag Glomdal og Nes, 25.10.2019

Historikk
•

Diagnosene ADHD og utviklingshemning satt i barneår.
- Behandling: medikasjon og oppfølging av mor.

•

Rushistorikk
-

•

Tidlig debut i forhold til overdrevent alkoholinntak
Begynte å røyke hasj da mor ble alvorlig syk for noen år tilbake.
Mer alkohol og etter hvert også bruk av andre sterkere rusmidler
Kontakt med narkotikamiljøet, få venner ellers

Funksjonsnivå
- Hadde samboer, ansvar for egne dyr, «av og på jobb» og kjøpte seg egen leilighet
- Funksjonsvanskene ble tydeligere da mor døde noen år senere. Hun bisto med mye som
personen nå måtte håndtere selv, i tillegg til sorgen

Behandlingshistorikk basert på frivillighet,
pbrl § 3-1, khol §§ 3-2, 3-6 og 3-8
•

Gjentatte innleggelser og kontakt med akuttpsykiatri, BUP, DPS i ulike faser.
- Sist innleggelse var frivilling pga suicidalforsøk og forsøk på å skade andre.
- Flere amfetaminpsykoser.
- Vurdert til å ha kronisk høy suicidalrisiko. «Pasienter som omtales som «kronisk suicidale», har
ofte diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse» (Ekeberg & Hem, 2017).
- Fikk utarbeidet en kriseplan for å ta kontakt når ting var vanskelig
- Ikke nyttiggjort seg samtalebehandling (DPS, TSB team, ROP team)

•

Mottok mye tjenester fra kommunen gjennom mange år, men vanskelig å
følge opp
- avlyser, møter ruset, splitt og hersk med familie og behandlingsapparat

•

Henvist habiliteringstjenesten i 2015 med ønske om å vurdere funksjonsnivå
og samtykkekompetanse

Utfordrende atferd – vesentlig skade khol §9-5
•
•
•
•
•
•

Trusler, både verbale og med våpen (kniv)
Ødeleggelser av egne og andres eiendeler
Kjøring av bil i ruspåvirket tilstand. Fratatt førerkort, kjører uten likevel
Trusler om å ta livet sitt, også konkrete forsøk
Selvskading ved risping av huden
Bekymringsmelding til kommunen fra fastlege og politiet
-

Politilogg viste mellom 20-30 hendelser på under ett år.
Flere grove ran og vold mot offentlig tjenestemann.
Politiet vurderer at de tiltak som er igangsatt har gitt liten eller ingen positiv virkning på hennes
situasjon

Diagnoser og vurderinger
•

F70.1 Lett psykisk utviklingshemning med betydelige atferdsproblemer som krever
oppmerksomhet eller behandling. Øvre sjiktet

•
•
•

F60.2 dyssosial (antisosial)personlighetsforstyrrelse – fyller alle kriteriene
F60.3 emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse – impulsiv type
F60.4 dramatiserende personlighetsforstyrrelse – særlig noen tegn

•

Mangler kompetanse til å samtykke i spørsmål om økonomi og i forhold til
egen omsorgssituasjon og er i behov av verge med et bredt mandat.

-

har forutsetninger for samtykkekompetanse rent intellektuelt
tvilsomt om hun alltid er villig til å motta informasjon som kan hjelpe henne til å forstå sine
beslutninger.
spørsmål om hvor stabil hun er og om hun evner å stå ved en beslutning.

-

Autonomi og selvbestemmelse
Autonomi betyr fullstendig eller delvis selvstendighet, selvstyre eller
selvbestemmelse
• Autonomi har stor verdi og har betydning for hvordan avhengighet til andre
fremstår for oss.
• Avhengighet kan sees på som noe negativt
• Kreves ferdigheter for å være god til å leve opp til autonomi-idealet.
• Mange forhold må sees på for å avgjøre evnene en person har til
selvbestemmelse – kognitive og adaptive
• Det er gjort en funksjonskartlegging hos kvinnen;
- Selvstendig i ADL ferdigheter og kan be om hjelp ved behov
- På det personlige planet har hun få/ ingen ferdigheter i å sette seg realistiske mål. Trenger
konkret bistand for å ta beslutninger, problemløsning og håndtere emosjonsregulering
- Trenger hjelp i forhold til helse, sosiale ferdigheter, jobb, kontakt med offentlige instanser

Funksjonelle vurderinger ifht PF og utfordrende atferd
Det var ofte i ruset/ sterkt emosjonelle tilstander hun utførte aktiviteter til vesentlig
skade.
- Hva utløser og opprettholder dette?
•

Motivasjonelle forhold: emosjoner som følelse av angst, aggresjon, spenning og
tristhet kan utløse atferd som gjør at de opphører (Holden, 2008)
- Sier selv hun har angst i mange situasjoner. Viser ingen fysiske tegn, men det handler mye om
unngåelse av situasjoner hun ikke mestrer
- Tyr til selvskading, vold, rusing og rømmer når hun møter motgang eller er trist og sint

Funksjonelle vurderinger forts
•

Dyssosial: Svak sensitivitet for aversive stimuli og viser atferd som andre avstår fra. Lav
følsomhet for sosiale reaksjoner fra andre og redusert evne til å lære av erfaringer (Holden,
2016)
- får ikke svar fra den hun kontakter. Kan sende 30 sms på 10 min, kommer med trusler
- kjører uten førerkort «fordi jeg må kjøre når jeg er lei meg»

•

Emosjonelt ustabil: Impulsive handlinger hindres eller kritiseres. Sterk sensitivitet for
situasjoner andre tolererer, slik at atferd som produserer unnslippelse oppstår lett og mye
(Holden, 2016)
- kritikk fra omgivelsene oppleves enormt sterkt, spesielt fra personer i nær relasjon
- ekstremt svingende stemningsleie og impulsivitet gjør at hun får mange negative tilbakemeldinger

•

Dramatiserende: Sterk sensitivitet for positive forsterkere. Ulike former for
oppmerksomhet er mer forsterkende enn hos folk flest. Følges gjerne av impulsivitet (Holden,
2016)
- «Jeg har sett døden i hvitøye»
- «Nå er jeg frisk, takk for hjelpa, hvem blir med på god morgen Norge?»

Behandling valgt
•

Behandlingshistorikken viste at det ikke nyttet å sitte på et kontor og snakke om
problemene;
- lav behandlingsmotivasjon, fungerte som ventil der og da
- rushistorikk og vold i kjølevannet av dette krevde umiddelbar oppfølging

•

Første skritt ble derfor;
- Anskaffet verge med utvidet mandat
- Kommunen fattet kapittel 9 vedtak etter Khol i 2016. Andre løsninger ikke ført frem. Små
muligheter for behandling bare basert på frivillighet og egeninnsats
- Kommunen kjøpte omsorgstjenester og botilbud hos privat tilbyder i annen kommune
- Flyttet med tvang av politiet
- Etablerte miljøtiltak basert på funn etter funksjonelle analyser
- Etablerte faste, hyppige samarbeidsfora for evaluering og veiledning mellom kvinnen og andre

Behandling: Kap 9 vedtak etter KHOL
•

Kapittel 9 er unntak fra prinsippet om autonomi, men § 9-1 må ivaretas
«Tjenestetilbudet skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og
så langt som mulig i overenstemmelse med brukerens eller pasientens selvbestemmelsesrett»
- Fotfølging – mottar tjenester (2:1) 24 timer i døgnet.
- Omfattes at hun følges av tjenesteytere når hun forlater tjenestestedet.
- Fjerne gjenstander som hun kan skade seg selv eller andre med
- Alarm på dører og vinduer

•

Hun motsetter seg tiltakene og stedet hun må være og kontakter både
advokat for å kjøre sak mot kommunen for at de flyttet henne, samt
fylkesmannen for å klage på vedtaket.

Behandling: øke adaptive ferdigheter
Adaptiv funksjon: de tilpasningsferdigheter personen har sammenlignet med normen i
en kultur
Svekkede adaptive ferdigheter påvirker beslutningskompetansen
• Dyssosial PF- vanskelig å behandle (Cochrane NICE, 2010) – svak sensitivitet for aversive
stimuli
- Ikke gis mulighet til å manipulere omgivelsene sine
- øve inn alternativt handlingsrepertoar

•

Emosjonelt ustabil PF – (NICE, 2009) - sterk sensitivitet for aversive stimuli
- Venne seg til ubehag med å vente
- kontrollere eksplosiv atferd i forbindelse med mindre provokasjoner

•

Dramatiserende – sterk sensitivitet for positiv forsterkning
- dempe atferden til et akseptabelt nivå

Tiltak
•

Informasjon skal være tilpasset hennes forståelsesnivå.
- Gjerne visualisert med bilder. Bruke lite ord, men klart budskap. Skriftliggjøres og gjentas ofte

•
•
•
•

Tas med på evaluering av fremdrift på saker som er bestemt – deltar på møter
Miljøregler på konsekvenser av uønsket atferd slik at hun hele tiden vet hva som
skjer når hun kommer med trusler/ utagerer eller ikke overholder avtaler
Bruk av fagadministrativt system – bidrar til lik praksis (Hermundstad i eMAA, 2011)
Lavaffektive strategier
- Krav og forventninger tilpasses hennes form og stemningsleie

•

Eksponering og responsprevensjon
- Tilvenning til ubehagelige situasjoner uten å gis muligheten til å ruse seg/ rømme etc. Forsterke
mestring

Tiltak
•

Differensiell forsterkning av alternativ atferd (DRA) (Cooper, Heron & Heward, 2007)
- Faste avtaler om hva hun skal snakke med hvem om når (verge, kommune, miljøpersonale). Snakk
utenom dette tones ned
- Forsterke snakk om positive hendelser og fremtidige mål. Negativt snakk nedtones, og spesielt om
andre i nær relasjon

•

Lære alternative handlingsalternativer
- «Stopp» som signal for uakseptabel atferd, enten kverulering eller sinne
- Øve på manglende eller upassende sosiale ferdigheter i naturlige situasjoner

•

Dags-/ukeplaner og Atferdsavtaler (Finstad & Holden, 2010)
-

Øve på å bestemme innhold/ avpasse innhold
Atferdsavtaler i forhold til gjennomføring av turer og aktiviteter utenfor bolig – struktur, øve på å
forholde seg til tid og avtaler, strekke umiddelbar behovstilfredstillelse

Resultater kap 9
•
•

•
•
•
•
•

Rømmer fra bostedet 3 ganger i første vedtaksperiode. Kommer raskt tilbake av seg
selv. Rus er involvert i noen tilfeller
Ingen rømminger eller inntak av rusmidler andre vedtaksperiode, og det jobbes for
at hun skal få flytte hjem, men med fortsatt 2:1 bemanning. Det gjøres også
tillempinger av 2:1 bemanning i enkelte situasjoner. Forholdsmessighet
Flytter til hjemkommunen to år etter vedtak. Da tar også ny privat aktør over
tjenestene
Rømmer, ruser seg og utfører et ran noen få måneder etter flytting
Flyttes til et bosted uten påvirkning av andre enn personalet. Bort fra rusmiljøet
Selvskading skjer sjeldnere
Ingen fysiske angrep på andre etterhvert, kun tilløp til

Resultater ellers
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Stor grad av selvbestemmelse der hun har adaptiv fungering som tilsier det
Atferdsavtale og dagsplaner – minket diskusjoner og uforutsette hendelser. Innholdsrike dager
Får stadig nye erfaringer at det er konkret sammenheng mellom egen atferd og
konsekvenser av dette, også positive
Viser mye bedre kontroll over sinne og aggresjon og har fått mange flere
alternative strategier hun kan bruke ved behov
Sier fortsatt at hun har russug en sjelden gang
Setter mer ord på sorg og savn, tett oppfølging gjør at ty kan være i forkant
Utprøving av nye aktiviteter som bidrar til mestring – frivillig arbeid på kennel
Forholdet til nære relasjoner har bedret seg
Hun sier hun stort sett har det bra

Veien videre
•
•
•

•

Langvarig behandling, men viser fremskritt.
Ingen rømminger på snart ett år – gradvis tillemping av 2:1 bemanning igjen
Diagnosene er en forklaring på at det er relativt vanskelig å hjelpe henne å bli
samtykkekompetent, og det betyr nok at prognosen når det gjelder utfordrende
atferd, vil være ustabil og langsom
Viktig med fortsatt fokus på full eller delvis selvbestemmelse der hun kan, i tillegg
til å fortsatt jobbe systematisk med miljøtiltakene slik at områder for
selvbestemmelse utvides

«Eliminering av vesentlig skade og
økt livskvalitet ved hjelp av
mindre selvbestemmelse
og et kapittel 9-vedtak»
JANNE BORGLIN, KAI-OVE OTTERSEN, og
Guri Margret Velle Paulsen
Lørenskog kommune

Målperson
• Dame 46 år (nå 51) med Downs syndrom,
moderat utviklingshemming
• Hypotyreose, Diabetes type 2, og Fedme (E66.8)
• BMI 44,2, vekt 93,6 kg ved oppstart av tiltaket
• Bor i egen leilighet tilknyttet døgnbemanning
– 5-6 timer bistand pr. dag
– Ressurssterk, kommuniserer godt, sterkt nedsatt syn

• Har kjæreste som hun tilbringer helger og ferier
hos

Selvbestemmelse på alle områder

Veiledning, opplæring og
beslutningsstøtte
• Personalet skriver handleliste og handler sammen med
henne. Hun får veiledning om næringsrike matvarer
• Mye prat om kosthold, og hva som skjer med kroppen når
man spiser mye, og usunn mat
• Jevnlig oppfølging av fastlege og faste møter som f.eks
ansvarsgruppe
Dette skjedde:
• Handlet mindre mat – bestilte TAXI
• Fryste ned porsjoner – spiste frossen/ubehandlet mat
• Oppbevarte mat utenfor leiligheten – ville ha tilbake med
en gang

Resultat av full selvbestemmelse
• Høy overvekt kombinert med lite/ingen
aktivitet
• Dårlig kosthold, fantasirike løsninger for
å kunne kose seg
• Henvist voksenhabiliteringen pga
fedmeproblematikk

Vurderinger av utfordringene rundt mat
• Utredet for grad av utviklingshemming: Lett vs. moderat
• Habiliteringstjenesten mente at vedtak etter kap. 9
burde utarbeides
• Kommunen vurderte at atferdsavtaler kunne være
aktuelt først (februar 2015)
– Vanskelig å få kontroll på mat
– Fokus rettes mot økt aktivitet/trening
– Hun er glad i få ting, liker premier og klistremerker

• Vi tok en prat med henne om dette, og hun var positiv til
slik avtale
• Atferdsavtaler bygger i stor grad på samarbeid,
selvbestemmelse, og er frivillig å følge…

Atferdsavtalen
• Mål 1:
• Mål 2:

fra 0 til 4 ganger pr. uke

(uspesifisert)

• Avtaleperiode mandag til torsdag. Fredag-søndag var hun
hos kjæresten, og hadde «treningsfri»
• Avtalemøte på morgenen og evalueringsmøte på kvelden
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Mål 1:
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Nye vurderinger
• Ny kontakt med habiliteringstjenesten
• Kontakt med ernæringsfysiolog (kostplan)
• Vurdering av tiltak etter kap. 9

Planlegging av tiltak etter kap. 9
1. Kontroll på penger
2. Kontroll på mat
3. Kontroll ved ferdsel utenfor egen leilighet
Hva innebærer dette, hva skjer med selvbestemmelsen?
• Personalet har kontroll på penger, hun får penger til andre ting enn
mat/drikke
• Kjøleskap i bod, låst. Fri tilgang på grønnsaker, frukt og sukkerfri
drikke i kjøleskap i leiligheten
• Fotfølging utenfor egen bolig
• Fotfølging ved besøk hos kjæresten

Oppdaget akutt fare for vesentlig skade
• Time hos fastlege pga uforståelig vektnedgang (!)
• Utredning hos spesialist
• Konklusjon: Fettlever

Redusert selvbestemmelse
• Umiddelbar igangsettelse av tiltak etter kap. 9,
uten stadfestet vedtak (nov -18)
• Alle tre tiltak igangsatt, gjensidig avhengig av
hverandre
• Løpende kontakt med hab og fylkesmann
(dokumentasjon)
• Vedtak sendt 03.12.18, stadfestet aug-19!

Redusert selvbestemmelse
1. Styrt tilgang
på penger
Får penger til alt hun
ønsker, inkludert
mat/drikke på cafe,
men under
veiledning

Ingen penger til
bestilling av takeaway, eller andre
tilkjørte varer

2. Styrt tilgang
på mat og
drikke
Kostholdsplan
Valgmuligheter ved
kosemat, eller
kafebesøk

Tilgang på sukkerfrie
alternativer, samt
sunne ting

3. Fotfølging
utendørs og
ved besøk
Som før, bortsett fra
tilsyn ved besøk hos
kjæresten

Kjæreste fritt til å
besøke henne, uten
tilsyn

Noen forsøk på omgå vedtaket?

Andre positive bieffekter av redusert selvbestemmelse
• Mindre fokus, prat, og stress rundt mat
• Blidere og blidere jo mer hun gikk ned (kjøp av nye klær
mm, skryt)
• Sitter i sofa (før måtte hun ligge bakoverlendt)
• Bøyer seg ned og kan plukke opp ting (klarte ikke dette før)
• Sitter med beina oppunder seg (klarte ikke dette før)
• Bedre fysisk form
• Ligger i seng, og sover på ryggen (sov ofte i stol)
• Deltar mer på sosiale aktiviteter nå enn hva hun gjorde når
hun var hos kjæresten
• Gjør det hun har lyst til uten påvirkning fra kjæresten

Vedtak

Kap. 9

Etisk forsvarlighet og sosial validitet
• Omfanget av fysisk maktbruk
• Grad av frihetsinnskrenkning
• Grad av ubehag eller belastning
• Hvor uvanlig tiltaket er
• Hvilken situasjon tiltaket benyttes i
• Retten til å være seg selv
--1. Er personen/nærpersoner fornøyde
2. Benyttet man anerkjente virkemidler
3. Ikke mulig å få til med enklere/mindre inngripende
virkemidler

