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Innhold

Boka har 29 kapitler fordelt på fem hovedområder. 

Del 1 behandler grunnleggende tema som: å leve med utviklingshemning, 
 epidemiologi, status innen forskning på feltet og fremtidige utfordringer. 

Del 2 omhandler den biologiske aldringsprosessen og hva som er spesielt for 
eldre med utviklingshemning. Det er bl.a. egne kapitler om delirium og om 
smerte. 

Del 3 tar for seg psykisk helse hos eldre med utviklingshemning. Hva er de 
vanligste psykiske lidelsene? Demenssykdommer generelt og hva som kjenne-
tegner demens hos personer med utviklingshemning er grundig behandlet. 
Utfordrende atferd og bruk av psykofarmaka er viet to kapitler. 

Del 4 omhandler syv forskjellige syndromer og tilstander. 

Del 5 beskriver overordnede prinsipper for tilrettelegging av tilbud. Hvilke 
 spesielle forhold må tas hensyn til i oppbygging av helse- og omsorgstjenester 
for eldre med utviklingshemning. Aktuelt lovverk som styrer tjenestene  
gjennomgås og pasientrettighetsloven kapittel 4A om helsehjelp uten samtykke 
blir grundig behandlet. Denne delen tar også for seg tidlige tegn på sykdom og 
funksjonsfall og gir plass til beskrivelse av en målrettet arbeidsmodell og livs-
historiens betydning i arbeidet.  

- UA Lærebok DM A5.indd   3-4 12-06-09   15:36:21

Tvang og makt
i arbeidet med personer med utviklingshemning

Av Jan Gunnar Berg og Lars Ole Bolneset

Bestill opplæringsprogrammet fra
Forlaget Aldring og helse
Postboks 2136
3103 Tønsberg
Tlf.: 33 34 19 50
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www.aldringoghelse.no RIDDERNE AS

Opplæringsperm kr 350
Pakke á fem arbeidshefter kr 450
Enkle arbeidshefter  kr 100 

Studieopplegget inneholder en perm med ett veilederhefte, ett 
arbeidshefte, en opplærings-dvd, rundskriv Lov om sosiale tjenester 
kapittel 4A, Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte 
personer med psykisk utviklingshemning (Helsedirektoratet 2004) og 
rundskriv Lov om pasientrettigheter kapittel 4A (Helsedirektoratet 
2008).
 
Permen koster 350 kroner. Arbeidshefter til deltakerne selges i pakker 
med fem hefter (450 kroner for pakken) eller enkeltvis for 100 kroner.
 
Opplæringsprogrammet er utviklet av Ridderne AS i samarbeid med 
fagenheten Utviklingshemning og aldring ved Nasjonalt kompetansesenter 
for aldring og helse.

Om studieopplegget
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Opp gjennom historien har det foregått til dels utstrakt bruk av tvang og makt overfor 
personer med utviklingshemning. Nye lover har kommet til som skal regulere dette. 
Fylkesmennenes tilsyn har imidlertid avdekket at det fortsatt foregår mye ulovlig bruk av 
tvang og makt. Et av de forholdene som ofte går igjen er mangelfull opplæring av helse- og 
omsorgspersonell.
 
Tvang og makt er et gruppebasert opplæringsprogram hvor man ved hjelp av opplæringspakken 
og egne ressurser skal kunne gjennomføre opplæringen. Pakken består av en DVD med 
eksempler på gode og dårlige løsninger, intervjuer med fagpersoner og faktainformasjon, et 
arbeidshefte og et veilederhefte. Arbeidshefter til deltakerne bestilles etter behov.
 
Studieopplegget gir deltakerne kunnskap om bestemmelsene i sosialtjenesteloven kapittel 
4A og pasientrettighetsloven kapittel 4A. Etter kurset skal man kunne kjenne igjen 
situasjoner hvor det brukes tvang og makt, være kjent med vilkårene for bruk av tvang,  
ha økte kunnskaper om forebygging, andre løsninger og tillitskapende tiltak. Opplæringen 
fokuserer på samhandling framfor saksbehandling og prosedyrer.
 
Tvang og makt er laget for ansatte i kommunehelsetjenesten som gir tjenester til personer 
med utviklingshemning. Det vil si sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, 
omsorgsarbeidere og personer uten formell utdannelse. Tannhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten vil også ha nytte av opplæringen.  
 
Tvang og makt er utviklet av Ridderne AS, med støtte fra fagenheten Utviklingshemning og 
aldring ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.
 
Det hviler et stort ansvar på alle som er involvert i praktiseringen av de to lovverkene. 
Vi håper Tvang og makt  vil være et nyttig bidrag i kommunenes skolering av sine ansatte.

Tvang og makt Tvang og maktVeiledningshefte
Veiledningshefte

Tvang og makt er en gruppebasert opplæringspakke for alle som i sitt arbeid gir 
tjenester til eldre med utviklingshemning. Til pakken hører en DVD med eksempler 
på gode og dårlige løsninger, intervjuer med fagpersoner og faktainformasjon, et 
arbeidshefte til hver deltaker og et veilederhefte. 
Tvang og makt skal gi deg kunnskap om bestemmelsene i sosialtjenestelovens 
kapittel 4A og pasientrettighetslovens kapittel 4A.  Du skal bli bevisst på situasjoner 
hvor det brukes tvang og makt, kjenne vilkårene for bruk av tvang og lære om 
forebygging, andre løsninger og tillitskapende tiltak. 
Tvang og makt er utviklet av Ridderne AS, med støtte fra fagenheten Utviklingshemning
og aldring ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Det hviler et 
stort ansvar på hver og en som er involvert i praktiseringen av de to lovverkene. 
Vi håper Tvang og makt vil være et nyttig bidrag i kommunenes skolering av sine 
ansatte.
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Tvang og makt er en gruppebasert opplæringspakke for alle som i sitt arbeid gir 

tjenester til eldre med utviklingshemning. Til pakken hører en DVD med eksempler 

på gode og dårlige løsninger, intervjuer med fagpersoner og faktainformasjon, et 

arbeidshefte til hver deltaker og et veilederhefte. 

Tvang og makt skal gi deg kunnskap om bestemmelsene i sosialtjenestelovens 

kapittel 4A og pasientrettighetslovens kapittel 4A.  Du skal bli bevisst på situasjoner 

hvor det brukes tvang og makt, kjenne vilkårene for bruk av tvang og lære om 

forebygging, andre løsninger og tillitskapende tiltak. 

Tvang og makt er utviklet av Ridderne AS, med støtte fra fagenheten Utviklingshemning

og aldring ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Det hviler et 

stort ansvar på hver og en som er involvert i praktiseringen av de to lovverkene. 

Vi håper Tvang og makt vil være et nyttig bidrag i kommunenes skolering av sine 

ansatte.
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Om forfatterne
Jan Gunnar Berg
Utdannet vernepleier og har tidligere jobbet i 
Bærum kommune med ansvar for oppfølging 
av kommunens arbeid med sosialtjenesteloven 
kapittel 4A. Han har også vært med i et faglig 
nettverk knyttet til kapittel 4A i regi av 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

Lars Ole Bolneset 
Har embetseksamen i spesialpedagogikk 
og tidligere jobbet som rådgiver i Bærum 
kommune med hovedfokus på arbeid med 
sosialtjenesteloven kapittel 4A. Han har deltatt i 
utarbeidelsen av Helsedirektoratets rundskriv til 
kapittel 4A i sosialtjenesteloven.
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