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En kvalitativ studie om hvordan tilrettelegge  
for selvbestemmelse og brukermedvirkning 
i brukerråd. Bærum kommune er en av få 
kommuner i Norge som har brukerråd for 
utviklingshemmede, denne studien har sett 
på tilretteleggerrollen i brukerråd og hvordan 
man legger til rette for å ivareta selvbestemmelse 
og brukermedvirkning i brukerråd. Fungerer det 
så godt som man tror?
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Innledning
Internasjonalt knytter man ordet 
empowerment opp til normaliserings-
tenkningen, i Norge knytter vi begreper 
som selvbestemmelse og brukermed-
virkning til empowerment (Askheim, 
2007b). Empowerment handler om en 
overføring av makt som kan knyttes til 
mennesker med utviklingshemning, som 
er eller har vært i en avmaktssituasjon. 
Det er viktig å arbeide for at mennesker 
med utviklingshemning får styrke til 
å ta makt og styring over eget liv 
(Askheim, 2007a, 2014). Det handler 
om at mennesker med utviklingshemning 
bevisstgjøres i forhold til egne ressurser, 
som å få kunnskap og ferdigheter om de 

rettighetene og mulighetene de har. 
En balansegang mellom makt og 
innflytelse er viktig for å oppnå selv-
bestemmelse og brukermedvirkning. 
Som yrkesutøver handler det i stor grad 
om våre holdninger og bevisstgjørelser 
i samhandling med mennesker med 
utviklingshemning (Løken, 2007). 

Empowerment tenkningen fremhever 
at man må møte mennesker med respekt, 
jobbe på deres premisser ved at de har mest 
mulig makt og innflytelse på sitt eget liv 
og samfunnet som fullverdige borgere 
(Bollingmo, Johnsen & Høium, 2012; 
Eide & Eide, 2012). Dette kan videre 
sees opp mot selvbestemmelse og bruker-
medvirkning.

Rådgivingsgruppen for utviklingshemmede i Bærum kommune. Gro, Tove og Line. Foto: Lars Ole Bolneset.
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Retten til å bestemme over seg selv er 
iboende hos alle mennesker, her gjelder 
det ikke noe unntak for personer med 
utviklingshemning. Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjonen (EMK) 
og Norges grunnlov sier at selvbestemmel-
se sretten er en grunnleggende forutsetning 
for menneskers frihet. Selvbestemmelse 
er også en overordnet verdi som ligger til 
grunn for allmenne menneskerettigheter 
(Menneskerettsloven, 1999; Syse, 2012). 
Selvbestemmelse er et sammensatt begrep 
med flere betydninger, som retten til å 
medvirke, retten til informasjon og retten 
til samtykke (Dahlen, 2007). Det å 
bestemme over sitt eget liv er en av de 
viktigste forutsetningene for å etablere 
egen identitet og personlig utvikling. 
Det må læres å ta egne valg som er en del 
av det å bli selvstendig (Selboe, Bollingmo 
& Ellingsen, 2005).

Kognitiv funksjonsnedsettelse hos 
mennesker med utviklingshemning kan gi 
nedsatte ferdigheter til å se valgmulig heter 
og konsekvenser av valgene en tar. 
Manglende språklige ferdigheter kan også 

ligge til grunne for vansker med å gi 
uttrykk for sine ønsker. Som kan bidra 
til at pårørende og helsepersonell tar 
avgjørelser for dem. Historisk sett har 
mennesker med utviklingshemning blitt 
underlagt andres autoritet, noe som kan 
gjøre det vanskelig å lære hvordan man 
bestemmer selv (Meld. St. 45 (2012-2013), 
2013). Selvbestemmelse hindrer ikke den 
enkelte til å diskutere med andre for å få 
råd og hjelp når man skal ta en avgjørelse, 
men det er likevel individets som har 
beslutningsmyndighet (Ellingsen, 2005). 

Brukermedvirkning handler om hvor 
mye innflytelse, hvilke påvirkningsmulig-
heter, hvor mye makt og hvilken myndig-
het som gis til brukeren. For at dette skal 
oppnås må yrkesutøver gi fra seg kon-
trollen og makten, hvor man endrer fokus 
fra at man som yrkesutøver vet best til at 
man på best mulig måte skal hjelpe bruker 
til å se hvordan man kan ta styring over 
eget liv (Jenssen, 2012). Brukermed virk-
ning har ulike nivåer, individ og system. 
Medvirkning på individnivå handler om 
at den enkelte skal kunne påvirke de 

Sammendrag
Alle mennesker har rett til et selvstendig liv og til å være inkludert i samfunnet.  
Brukerråd er en arena for dialog mellom tjenestemottaker og tjenesteyter. For mennesker 
med utviklingshemning er dette et tema som er lite forsket på og behovet for mer 
kunnskap er stort. Gjennom intervjuer av tilretteleggere og representanter i brukerråd 
i Bærum kommune er hensikten å belyse ulike egenskaper en tilrettelegger bør ha, 
hvordan bruker medvirkning ivaretas, og forslag til hvordan en kan forbedre sin rolle 
i brukerrådsarbeid. Resultatene viser at for å tilrettelegge for selvbestemmelse og 
brukermedvirkning i brukerråd trengs en tilrettelegger som ser verdien av brukerråd  
og representanter som aktivt kan bidra i arbeidet. En tilrettelegger kan være et viktig 
verktøy for å minske gapet mellom representantens forutsetninger og samfunnets 
forventinger, og bidra til økt innflytelse og bedre levekår.
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tjenestene en selv mottar, ved å dele sine 
erfaringer, kunnskaper og råd med helse-
tjenesten. Videre har man medvirk ning 
på systemnivå, som handler om å ha inn-
flytelse i samfunnet, der en er med på 
å påvirke hjelpeapparatet samt helse- og 
sosial politikken generelt (Andreassen, 
2005). 

Brukermedvirkning på system nivå 
praktiseres ofte ved at det etableres blant 
annet brukerråd (Dahl & Aas, 2011). 
I Norge har man flere lover som 
omhandler brukermedvirkning, jamfør 
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10, 
skal kommunen ivareta brukermed-
virkning og medbestemmelse både på 
individ og systemnivå. Videre er også 
brukermedvirkning lovfestet i pasient 
og brukerrettighetsloven § 3-1 (Helse- 

og omsorgstjenesteloven, 2011; Pasient- 
og brukerrettighetsloven, 1999). 

Soresi, Nota og Wehmeyer (2011) 
påpeker at medvirkning og inkludering 
i samfunnet ikke er noe som kommer 
automatisk, men ved at alle samfunnets 
medlemmer engasjerer seg i dette. For 
å få fokus på de utviklingshemmedes 
inkludering i samfunnet og selvbestem-
melse er det påkrevd at alle mennesker 
uten funksjonsnedsettelse tar en aktiv rolle 
i forhold til å støtte utviklingshemmedes 
deltakelse i samfunnet. I helse- og 
omsorgs tjenesteloven § 1-1 står det blant 
annet at man skal bidra til likeverd og 
likestilling i samfunnet. At den enkelte 
får mulighet til å ha en meningsfylt og 
aktiv tilværelse i fellesskap med andre 
og sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges 

Artikkelforfatterne sammen med Rådgivingsgruppen for utviklingshemmede  Foto: Lars Ole Bolneset 
i Bærum kommune. 
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med respekt for den enkeltes verdighet, 
integritet og bidrar til at man utnytter den 
enkeltes ressurser best mulig (Helse- og 
omsorgs tjenesteloven, 2011). Dette jamfør 
FN-konvensjonen (2006) art. 19, som sier 
at alle mennesker har rett til et selvstendig 
liv og til å være en del av samfunnet.

FNs hovedforsamling vedtok 
13. desember 2006 en konvensjon som 
handler om rettighetene til mennesker 
med nedsatt funksjonsevne. Formålet med 
konvensjonen var å sikre at mennesker 
med nedsatt funksjonsevne skulle ha en 
likeverdig rett til allmenne menneske-
rettigheter, grunnleggende friheter og 
hindre diskriminering. 

I velferdsstatens politikk er målsettingen 
at mennesker med utviklingshemning skal 
inkluderes slik at de kan komme med 
innspill på politiske saker før de blir 
vedtatt, og de skal involveres i utformingen 
av tjenestene de mottar. En fremtredende 
form for brukerinvolvering er brukerråd 
som etableres i tilknytning til enkelt-
tjenester i kommunen eller staten. Bruker-
råd skal ivareta brukermedvirkning 
(Hanssen, Helgesen, Vabo, 2012). Med 
utgangspunkt i at mennesker med 
utviklingshemning har fått en større 
gjennomslagskraft på systemnivå, har 
det blitt opprettet flere interesse- og 
brukerorganisasjoner for mennesker 
med utviklingshemning. Dette har da 
ført til at kravet om selvbestemmelse og 
økt medvirkning på individ nivå har økt 
(Meld. St. 45 (2012-2013), 2013). 

I forbindelse med HVPU- reformen 
arbeidet Ragnhild Pehrson aktivt med 
medbestemmelse for mennesker med 
utviklingshemning. I 1989 startet hun 

blant annet en rådgivningsgruppe i Asker 
som skulle være for og med utviklings-
hemmede. Inspirasjonen ble hentet fra 
Sverige og Danmark. Hun fikk i oppdrag 
om å lage en idéskisse for en rådgivnings-
gruppe i Bærum (RGB), den ble dannet 
i 1993 og det var Lars Ole Bolneset som 
fikk ansvar å tilrettelegge for denne 
gruppen. Rådgivningsgruppen skal gi 
mennesker med utviklingshemning en 
mulighet for innflytelse, og de jobber for 
at de skal bli hørt i saker som angår dem. 
De jobber med alt i fra saker de leser eller 
hører om, til samarbeid med kommunens 
politikere. RGB er bidragsytere til 
politikerne og administrasjonen i Bærum 
kommune ved at de gir dem råd og 
innspill, og er et av mange brukerråd i 
Bærum kommune (Barne-likestillings- og 
inkluderingsdepartementet[BLD], 2013; 
Nordnes,2007; Nordnes & Fjelde, 2011; 
Rådgivingsgruppen i Bærum Kommune).

Det er ofte engasjerte ildsjeler som 
igangsetter brukermedvirkning, denne 
personen passer på at brukerens syns-
punkter blir ivaretatt og at man passer på 
at brukerrådet blir inkludert i aktuelle 
saker og motiverer brukerrepresentantene 
til å engasjere seg (Andreassen, 2005). 
I oppstartsfasen av et brukerråd er det 
viktig å ikke begynne stort, men begynne 
med små enkle saker for så å utvikle seg 
videre. Det er ikke så mye som skal til for 
å vekke engasjementet hos representantene, 
og man kan se resultater av brukermed-
virkningen (Eide, Mageland & Strand, 
2012).

Stortinget vedtok i 2005 en lov for 
funksjonshemmede som forplikter 
kommuner og fylkeskommuner om å 
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opprette råd eller annen representasjons-
ordning. I Bærum kommune var man 
tidlig ute med å etablere funksjons-
hemmedes råd (Andreassen, 2005; 
Bærum kommune; Lov om råd for 
menneske med nedsett funksjonsevne, 
2005). Bærum kommune vedtok i 2005 
at alle tjenestestedene innenfor pleie og 
omsorg er pålagt å ha brukerråd. 
Brukerråd på tjenestestedene fungerer 
som et rådgivende organ for tjenesteleder. 
Det består av brukerrepresentanter, 
tilrettelegger (en ansatt på tjenestestedet) 
og tjenesteleder (Bærum kommune; 
Nordnes & Fjelde, 2011).

Brukerrådet skal behandle saker og gi 
råd som berører tjenestens kvalitet og 
innhold, som avgrenses til samarbeid og 
kommunikasjon på systemnivå. Rådet skal 
også være høringsinstans i aktuelle lokale 
saker. Representantene i brukerrådet kan 
invitere politikere til sine møter, dersom 
de ønsker dette (Bærum kommune).

Med utgangspunkt i viktigheten av 
dialog og samspill mellom tjenesteyter 
og tjenestemottaker vil vi empirisk 
undersøke hvordan en kan tilrettelegge 
for selvbestemmelse og brukermedvirkning 
i brukerråd, faktorer som kan mobilisere 
og styrke folks egne krefter samt 
fagutøverens rolle i dette. 

Metode
Det ble foretatt et strategisk utvalg av 
informanter som baseres på deres 
erfaringer med brukerråd. Utvalget av 
informanter ble delt inn i to grupper, 
som bestod av 10 representanter og seks 
tilretteleggere i brukerråd. Represen-
tantene hadde alle erfaringer med ulike 

brukerråd i kommunen, aldersspennet var 
stort da representantenes alder var fra 20 år 
opp til 50 år, hvorav noen av de eldste 
hadde over 20 års erfaring med brukerråd 
og noen hadde sluttet etter mange år med 
brukerrådsarbeid. Tilretteleggerne var alle 
fagpersoner med ulike tre års helse- og 
sosialfaglig utdanning fra høgskole. 
Tilretteleggerne hadde også ulike 
erfaringer med brukerråd, hvorav noen 
hadde arbeidet med dette i 20 år, noen 
hadde akkurat begynt med dette og noen 
hadde sluttet.

 I forkant av studien fikk informantene 
informasjon om temaet for intervjuet, slik 
at brukermedvirkning ble ivaretatt. 
Intervjuguiden bestod av tre fastlagte 
spørsmål som ble delt inn i fire kategorier; 
en god tilrettelegger, brukermedvirkning i 
brukerråd, hvordan kan brukerrådsarbeid 
bli bedre og hvordan brukerråd fungerer. 
Spørsmålene var utarbeidet slik at de var 
tilpasset både tilretteleggerne og represen-
tantene, essensen i spørsmålene var lik. 
Det ble benyttet personlige oppfølgings-
spørsmål for å få utdypende svar. Under 
intervjuene ble det benyttet skjermede rom 
for å få ro rundt intervjuet, slik at infor-
man tene skulle føle seg trygge til å gi 
ærlige svar. I alle intervjuene ble det 
benyttet lydopptak, som alle informantene 
godkjente muntlig i forkant. Lydopptakene 
ble transkribert i sin helhet kort tid i 
etterkant av intervjuene, alle intervjuene 
ble sammenlignet for å se om man fant 
felles punkter i svarene. Med dette 
eliminerte man uvesentlig informasjon 
man fikk under intervjuene som ikke 
hadde noe med forskningsspørsmålet.
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Resultat og diskusjon
Kategori I: En god tilrettelegger
En av tilretteleggerne konkluderer 
med dette sitatet «Jeg synes at utviklings-
hemmede selv oppsummerer veldig greit 
ved å si at en god tilrettelegger er et hjelpe-
middel som gjør at jeg blir tryggere på 
meg selv».

En tilretteleggers oppgave er å minske 
det gapet som er mellom individets forut-
setninger og samfunnets forvent ninger, 
dette kaller man gap- eller misforholds 
modellen. Gapmodellen er samfunnets 
barrierer som hinder utviklingshemmede 
i å være inkludert i samfunnet (Owren, 
2011). Å tilrettelegge for selvbestemmelse, 
inkludering i samfunnet og bruker-
medvirkning er en sosial lærings- og 

utviklings prosess for utviklingshemmede 
og personer i deres omgivelser. Som 
tilrettelegger i brukerråd bør man arbeide 
etter samarbeidstrekanten ifølge Nordnes 
og Fjelde (2011), denne er basert på 
Maturanas tre fundamentale betingelser 
fra familieterapifeltet. Denne samarbeids-
trekanten inneholder momenter som 
anerkjennelse/respekt, tid og utfordring. 
Anerkjennelse/respekt gjenspeiles i at 
tilretteleggeren lar representantene ha 
sine synspunkter, ideer og følelser uten  
å la sine egne meninger påvirke. Tid i 
denne sammenheng dreier seg om at man 
gir utviklingshemmede den tiden de 
trenger til å kunne uttrykke seg og for å 
kunne gjøre valg. Alle mennesker har 
behov for å bli utfordret på sin forståelse 

Tabell 1. Viser i første kolonne hva representantene mener er en god tilrettelegger.  
Den andre kolonnen viser hva tilretteleggerne vektlegger i sin rolle som tilrettelegger. 

Hva er en god tilrettelegger? 
Representantenes svar:

Hva er en god tilrettelegger, kan du beskrive det?
Tilretteleggerens svar:

Legger til rette for at brukerrådsmøtene skal fungere Hjelper medlemmene til å uttrykke sine meninger

Tilpasser informasjonen/forklarer vanskelige ord og 
begreper

Tilpasser informasjon/forklarer vanskelige ord og 
begreper

Kjenner medlemmene God relasjon

Utfører de administrative oppgavene Administrative oppgavene

Gir gode tilbakemeldinger og veiledning God støtte og veiledning

Engasjert Utfordre

Lytter Lytter til medlemmene

Tillitt/trygghet/respekt Tillitt/trygghet/respekt

Tålmodig Få tid til å svare

Åpen/positiv Et hjelpemiddel

Humor Humor

God hjelper Bevissthet om makten

Vet ikke
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av verden, av sine omgivelser, av oss selv 
og våre handlinger. Målet er imidlertid 
ikke at man skal endre noens oppfatning, 
men at man skal kunne øke vedkom-
mendes forståelse, valgmuligheter og 
handlingsrom. 

Tilretteleggerens rolle er å gi støtte og 
assistanse til representantene ved at man 
hjelper til med praktisk organisering, og 
gjøre informasjon tilgjengelig og forståelig 
(Nordnes & Fjelde, 2011).  Det er viktig 
at den som innehar en slik rolle først og 
fremst har en tro på evnene og mulig-
hetene til representantene, dette må være 
en person som gruppen har tillit til. Det er 
viktig at man er bevisst på sin makt og sin 
rolle som tilrettelegger i brukerråd, og ikke 
overtar styringen for representantene 
(Askheim, 2007).  

Humor kan være en ressurs i arbeid 
med mennesker. Humor og latter kan være 
vesentlig for menneskers velvære og for 
trivsel i brukerråd. Videre kan humor 
brukes som en metode for mestring ved 
utfordringer man kan møte i brukerråds-
arbeid. Humor kan være en viktig 
forutsetning for å oppnå en åpen dialog 
mellom representantene og tilretteleggerne 
(Eide & Eide, 2012). 

For å være en god tilrettelegger kan 
man se ut ifra tabell 1, at både tilrette-
leggere og representanter trekker frem 
like momenter. Resultatene viser at det 
må være en god relasjon mellom dem, 
man må ha en gjensidig tillit og respekt 
for hverandre, og tilretteleggeren skal 
være bevisst på sin rolle i forhold til makt. 
For at man skal kunne vise tillit og respekt 
må man anerkjenne det andre menneskets 
verdier og holdninger. 

Kategori II: 
Brukermedvirkning i brukerråd
Resultatene fra fi gur 1, viser at det er 60% 
av representantene som opplever at det er 
de som bestemmer i brukerråd. Kan det 
tenkes at grunnen til at man ikke får et 
høyere resultat er at man ikke er gode nok 
til å legge til rette for brukermedvirkning? 
20% oppgir at de ikke bestemmer, og 
resterende 20% svarer at de ikke vet. Hele 
grunnlaget for brukerråd er at represen-
tantene skal utøve sin brukermedvirkning 
og man skal være med på å bestemme 
sammen med andre. En mulig årsak til 
dette resultatet kan være at de 20% som 
oppgav at de ikke bestemmer selv, tenker 
at de bestemmer i samarbeid med de andre 
representantene i brukerrådet.

Hvordan ivaretar tilretteleggerne 
brukermedvirkning i brukerråd:
I brukerråd vurderer og uttaler man seg 
om saker som er av stor betydning for 
mennesker med utviklingshemning. 

Figur 1. Viser de 10 representantenes svar
 i antall prosent.

Bestemmer du i brukerråd
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Videre kan man komme med innspill på 
tjenestetilbudet ut i fra interessene og 
behovene til de man representerer, slik at 
tjenesteleder kan vurdere dette og ta en 
beslutning (Hanssen et al., 2012). Å være 
delaktig i brukerråd kan være med på å 
lære representantene hvordan det er å 
bestemme sammen med andre. Samt at 
de meningene og erfaringene som kommer 
frem kan videreformidles inn til det 
politiske beslutningssystemet (Andreassen, 
2005). 

Flere av tilretteleggerne trekker frem 
de samme elementene ved at man må la 
representantene få gjøre egne erfaringer 
ved å prøve og eventuelt feile. Enkelte 
nevner at det må jobbes for at represen-
tantene blir mer selvstendig i brukerråd, 
slik at rollen som tilrettelegger blir mer 
overflødig. En av dem sa «jobbe med 
henda på ryggen».

Nesten alle påpekte at representantene 
må få tid til å uttrykke seg, og at informa-
sjonen må tilpasses den enkelte sine behov. 
Noen av tilretteleggerne uttaler at i 
bruker råd arbeider man etter represent-
antenes premisser og ikke egne holdninger 
og meninger. En av tilretteleggerne sa 
«Man sørger for å være der personen er 
hele tiden. Tenk deg et sykkelteam, det 
hjelper ikke å ligge hundre meter foran, 
man må ligge sammen med de du skal 
hjelpe». En forteller hvor viktig det er at 
representantene ser over tid at deres 
synspunkter og meninger gir resultater. 
En annen sa «Det er veldig sjelden man ser 
godt brukerrådsarbeid. Fordi det er enten 
ansatte, kommunen eller systemet som har 
en agenda på forhånd». Dersom man tar 
for seg dette utsagnet fra en av tilrette-

leggerne, kan det tenkes at man påvirker 
representantene i brukerråd ved at man 
ikke lar representantene bestemme helt 
på egne premisser når det gjelder de 
sakene man tar opp i brukerråd. En av 
grunn pilarene i brukerrådsarbeid er at 
represen tantene selv skal ha makten og 
kunne innvirke på samfunnsrelaterte 
spørsmål som handler om 
utviklingshemmede.

Man kan se at en del tilretteleggere 
uttaler at man må la utviklingshemmede 
få gjøre egne erfaringer ved at de får prøve 
og eventuelt feile, og at man ikke må la 
egne holdninger og meninger påvirke 
ved den makten man har som tilrettelegger 
i en slik sammenheng som brukerråds-
arbeid. Men man kan stille seg undrende 
til om det er slik som tilretteleggerne 
beskriver, eller om dette er det de tenker 
seg hadde vært det ideelle.

Et av formålene med brukerråd er 
at man skal legger til rette for at 
mennesker med utviklingshemning skal 
få frem sine ønsker og behov (BLD, 
2013). En annen mulig forklaring til dette 
resultatet kan være at en av de viktigste 
forutsetningene for selvbestemmelse og 
bruker medvirkning er at dette må 
praktiseres slik at man lærer å ta valg 
og avgjørelser, og de eventuelle konse-
kvensene dette måtte ha (Selboe, 
Bollingmo & Ellingsen, 2005). 

Kategori III: Hvordan kan 
brukerrådsarbeid bli bedre
Tilretteleggeren skal bruke sin makt og 
innflytelse for å hjelpe representantene 
med å synliggjøre sine egne behov og 
kompetanser. Det er viktig å gi 
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representantene god informasjon om 
rettigheter, muligheter og tilbud, slik at 
de i størst mulig grad kan ta stilling til 
sakene man tar opp i brukerråd (FO, 
2015). Det faglige skjønn en som tilrette-
legger utøver i regi av velferdsstaten, er 
forankret i lovgivning, rettigheter og etiske 
normer. Som tilrettelegger vil man i sitt 
arbeid måtte forholde seg til organisasjons-
strukturer og utøve sitt faglige skjønn utfra 
organisasjonens verdier og retningslinjer, 
så vel som yrkesetiske retningslinjer 
(Sommerseth, 2010).

Denne kategorien har to underspørsmål 
som bygger på hovedspørsmålet. Hva kan 
tilretteleggere gjøre? Hva kan represen-
tantene gjøre?

Her er det valgt å dele besvarelsen inn 
i to grupper:

Tilretteleggerne
Flere av tilretteleggerne forteller at de 
kan bli bedre på å gi representantene nok 
tid og ikke stresse seg gjennom agendaen 
til møtet. Enkelte var opptatt av at man 
ikke skal være så «seriøse» i oppstartsfasen 
med hva man har på agendaen, men at 
repre sen tantene må få komme med de 
sakene som engasjerer dem. Noen av 
tilrette leggerne sa «det vil ta tid å få 
brukerråd til å fungere slik det skal». 
Noen tilrette leggere forteller at man bør 
stille mer åpne spørsmål, hvorav en av 
dem mener man skal legge til rette for at 
represen tantene skal kunne diskutere uten 
deres innblanding. Enkelte tilretteleggere 
fremhever at de må bli mer bevisst på 
egen rolle i brukerråd, tendensen er at 
man tar for mye over. Flere av tilrette-
leggerne uttrykker at en viktig oppgave 

er å veilede representantene til å bli 
mest mulig selvstendige i brukerråd.  
En av tilrette leggerne uttalte at en 
av grunnene til at det har fungert så 
lenge i Bærum kommune er at det er 
politisk forankret, og at det er drevet 
fram av en ildsjel som ser meningen 
med det. 

Under intervjuet sa de fleste tilrette-
leggerne at representantene må bli mer 
engasjert og tilegne seg mer kunnskap 
om brukerråd. En av dem forteller at 
representantene bør bli flinkere til å gi 
tilbakemelding når ting er uforståelig i 
brukerrådsmøtene. 

Representantene
En av representantene i brukerråd forteller 
at de kan bli mer engasjerte. En annen 
representantene sa det så fint: «For at vi 
skal vise politikerne og andre at vi også er 
mennesker. At vi ikke er som… at vi ikke 
er daukjøtt».

En representant sier at tilretteleggerne 
kan bli flinkere til å lytte. En annen 
forteller at tilretteleggerne må ha 
tålmodighet, ha god tid og ikke haste 
gjennom brukerrådsmøtet. Noen 
representanter erfarer at tilretteleggere 
er flinke til å vente med å gi hjelp, 
mens andre tar fort over. Flere mener 
at brukerråd må ha en fast struktur. 
En av representantene forteller at man 
i bruker råd er avhengig av en tilrette-
legger. «Dersom tilretteleggeren ikke kan 
komme på møte, så faller jo møte bort – 
da må vi vente til neste møte». Videre 
uttrykker en annen representant at den 
enkelte bør få velge sin egen tilrettelegger 
i brukerråd. 
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Kategori IV: 
Hvordan fungerer brukerråd
Denne kategorien baserer seg på et av 
oppfølgingsspørsmålene under kategori 
tre. Dette spørsmålet ble kun stilt til 
representantene i brukerråd for å få mer 
utdypende svar på spørsmålene i kategori 
tre. 

 I fi gur 2 kan man se at 40% av 
representantene svarer at de ikke vet 
hvordan brukerråd fungerer, og 30% 
svarer at brukerråd kan bli bedre. Likevel 
kan man i resultatene se at så godt som 
ingen representanter kommer med innspill 
på hva de kan være med på for å gjøre 
brukerråd bedre. Samtidig er det kun et 
fåtall av tilretteleggerne som kommer med 
forslag til hva representantene kan gjøre for 
at det skal bli bedre. Kan en mulig årsak til 
dette være at representantene har for liten 
kunnskap om hvordan brukerrådsarbeid 
fungerer. Flere tilretteleggere trekker frem 
i kategori tre, at representantene kan bli 
mer engasjerte og få mer kunnskap om 
brukerråd. En annen mulig årsak kan 

være at man burde endret på strukturen 
i brukerråd slik at den ble mer oversiktlig 
og at representantene var med i hele 
tjenesteveien av en sak som er viktig 
for dem.

Oppsummering/Konklusjon
Mennesker med utviklingshemning 
har fl ere rettigheter som omtaler selv-
bestemmelse og brukermedvirkning i 
dagens samfunn, men mye tyder på at 
disse rettighetene ikke blir fulgt. 
Bærum kommune er en av få kommuner 
i Norge som har etablert brukerråd for 
mennesker med utviklingshemning, 
som skal ivareta brukermedvirkning på 
systemnivå. Funn i denne studien viser at 
for å tilrettelegge for selvbestemmelse og 
brukermedvirkning i brukerråd er man 
helt avhengig av en tilrettelegger som ser 
verdien av brukerråd, og at representantene 
kan bidra med noe. Tilretteleggeren skal 
være et verktøy for å minske gapet mellom 
representantens forutsetninger og 
samfunnets forventinger.

Tematikken rundt brukerråd og bruker-
rådsarbeid er noe som vil trenge mer 
forskning, da dette er noe som vil trenge 
mer forskning da dette ennå er et lite 
utbredt fenomen i Norge. Videre vil man 
kunne forske på hvordan man best mulig 
strukturerer brukerråd og hvordan den 
strukturelle oppbyggingen er, med tanke 
på hvordan man velges inn i brukerråd og 
hvordan man skal få en strukturert fl yt i 
saksgangen av saker. 

Hvordan fungerer brukerråd?

Figur 2. Viser svarene til 10 representanter i ulike 
brukerråd i antall prosent. 
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