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Høringsuttalelse fra Nordre Aasen bo og habiliteringssenter, og Kapellveien 
habiliteringssenter. 
Rapport om levekårstilstanden for mennesker med utviklingshemming.  

  
· Gir rapporten et dekkende uttrykk for levekårssituasjonen for 

personer med utviklingshemming, innen ulike 
Samfunnsområder? 
  
Beskrivelsen av levekårsituasjonen  for godt fungerende mennesker med 

utviklingshemming er i hovedsak dekkende. 
For mennesker med store og sammensatte funksjonshemminger er det 

fortsatt utfordringer med manglende kompetanse, og manglende 

tilbud/tjenester. 
Helse;   
*Fastlegenes kompetanse med mennesker med utviklingshemmede må økes. 

Dette gjelder spesielt for de som har store og sammensatte 

funksjonshemminger. 
*HODs nylige nedsatte arbeidsgruppe for barn, unge og voksne, med 

såkalt palliativ behandlingsbehov er svært viktig. 
Det bør opprettes en egen legestilling i barnehabiliteringsteamene, med 

psykiatri kompetanse for oppfølging av denne speielle gruppa.  
Egne botilbud for denne gruppen, bør sentraliseres i det enkelte fylke. 
*Det er viktig å videreføre og utvikle intensive behandlingstilbud for 

barn og foreldre ved alle Regionsykehusene.  
*Hjelpemidler og bruk av blåresept ordningen for barn,unge, og voksne 

mennesker med store bistandsbehov, og kostbare  
 medisinske behov. For alle som har avlastningsplasser over 50 % er 

kravet fra NAV at boligen,dvs.kommunen, betaler disse kostnadene. Dette 

kan medføre at foreldre /brukere får begrenset avlastningen. 
*Det er behov for en ”Mellomstasjon” for såkalte ferdigbehandlede barn 

i alle fylker. 
*Det er behov for mer kompetanse på ernæringsområde i kommunene. Det 

bør ansettes flere ernæringskonsulenter. 
Boligtilbud: 
*Det er et stort behov for boliger, og Oslo kommunes behov er ca 450 

boliger. (Kommunens egen kartlegging 2013.)  
*Det er viktig at det ikke etablere gettoer, men i Oslo kan behovene 

tilsi større enheter i blokker etc. 
Foreldre ved Nordre Aasen er mer opptatt av faglig innhold, og 

kompetanse , enn boligens utforming. 
Arbeidstilbud/dagtilbud til voksne. 



*Retten til arbeidstilbud eller dagtilbud bør lovfestes. Voksne brukere 

trenger et normalisert liv med arbeid eller aktivitetstilbud på dagtid.  
  
hvordan bør reformens intensjon om ”normalisering” av levekår for 

personer med 
Utviklingshemming, praktiseres i dagens samfunn og tjenesteapparat. 
Dagens praktiske tilrettelegging for normalisering og integrering bør 

fortsette, slik det praktiseres. 
Utfordringen er å se de ulike behovene hos denne spesielle 

brukergruppen, og tilrettelegge tilbud utfra behovene. 
Brukergruppen er veldig ulik, og varierer fra de godt fungerende til de 

som krever bistand hele tiden, og med store medisinske behov. Det kan 

derfor være nødvendig med ulike desentraliserte botilbud, og 

sentralisering for helt marginale grupper i de enkelte fylker.   
*Anbud av enkelt mennesker er uetisk, og bør avsluttes. EØS, reglene 

åpner for unntak fra lov om offentlige anskaffelser. 
*Brukermedvirkning er blitt et honnørord, uten praktisk betydning. For 

at man skal få brukermedvirkning må hjelpeapparatet 
legge til rette for dette.  Ansvarsgrupper, individuell planarbeid, 

alternative bo og avlastningstilbud kan bidra til bedre sammarbeid.  
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