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1  Bakgrunn

Denne veilederen er et resultat av 
samarbeidsprosjektet «Brukermedvirkning  
i Klepp kommune – ressurser og utfordringer 
i Miljøtjenesten», et samarbeid mellom 
Klepp kommune og VID vitenskapelige 
høyskole. Prosjektet inngår i det 
tverrfaglige forskningsprosjektet CHAPAR. 
I to år (2019-2021) har forskere, praksisfelt, 
brukerorganisasjoner og studenter ved 
vernepleierutdanningen jobbet sammen 
for å utforske og skape kunnskap om gode 
medvirkningspraksiser sammen med personer 
som ikke uttrykker seg med ord og som er 
mottakere av helse- og velferdstjenester. 
Veilederen skal supplere kommunens 
strategiplan «Taktskifte» og planens 
satsningsområde om brukermedvirkning. 
Medvirkning for brukere som ikke uttrykker 
seg med ord er ikke nevnt i “Taktskifte”.

Veilederen bygger på følgende kunnskapskilder:
• Litteratur- og kunnskapsoppsummering 

gjennomført av forskerne.
• Kartlegginger av brukermedvirkning i tjenestene 
• Intervjuer av ledere, fagutviklere, ansatte, 

brukerorganisasjoner og familie/pårørende. 
• Erfaringer fra fagdager, dialogmøter og 

refleksjonssamlinger med ansatte, pårørende, 
studenter, verger, forskere og brukerorganisasjoner.

www.chapar.no
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2  Fokus  
for veilederen

Personer som ikke uttrykker 
seg med ord
Personer som ikke formidler 
seg med ord er en heterogen 
gruppe som er like forskjellige 
som andre. Utfordringen 
med å ikke formidle seg 
med ord kan skyldes ulike 
funksjonsnedsettelser. 
For eksempel personer 
med nedsatte kognitive og 
kommunikative funksjoner 
slik som alvorlig/dyp 
utviklingshemming. Veilederen 
kan også være relevant for 
personer med Cerebral Parese 
(CP), demens eller andre 
tilstander som medfører 
kognitive og kommunikative 
utfordringer.

Personene har ofte 
helsemessige utfordringer, 
vansker med å bevege 
seg, og de er avhengige av 
hjelpemidler for forflytning. 
Selv om de ikke formidler 
seg med ord, kommuniserer 
de med non-verbale og 
kroppslige uttrykksmåter 
(eks. lyder, gester, bevegelser, 
pust). Noen bruker 
alternative og supplerende 
kommunikasjonsformer som 
støtte i kommunikasjon (ASK), 
eks. på dette kan være bilder, 
pictogram, tegn til tale, PCS, 
Bliss, Rolltalk, talemaskiner etc. 
Personer som ikke uttrykker 
seg med ord er prisgitt andres 
kunnskap, engasjement, støtte 
og bistand livet igjennom for å 
kunne medvirke i hverdagslivet.

Hvordan kan personer som 
ikke uttrykker seg med ord 
medvirke i hverdagen?

Medvirkning
Brukermedvirkning er en 
lovfestet rettighet, og ikke  
noe tjenesteapparatet kan  
velge å se bort fra. Bruker- 
medvirkning har en egenverdi, 
terapeutisk verdi og er et 
virkemiddel for å forbedre  
og kvalitetssikre tjenestene.

Medvirkning på  
individnivå betyr
• At tjenesteyter har en 

plikt til å tilrettelegge for 
medvirkning.

• Å ha innflytelse på eget 
tilbud og tjenestene  
man mottar.

• At man skal medvirke  
i planlegging, utforming, 
gjennomføring og 
evaluering av tjenester  
og tiltak.

• At i utforming av 
tjenester og tiltak skal 
det legges stor vekt på 
det tjenestemottaker og 
eventuelt pårørende mener.

• At personer som ikke 
uttrykker seg med ord 
trenger støtte fra andre  
som kjenner de godt,  
for kunne medvirke.

Medvirkning på  
systemnivå betyr
• At personer som ikke 

uttrykker seg med ord, 
deres pårørende, verge, 
og brukerorganisasjoner 
involveres i planlegging  
og er representert i råd  
eller utvalg for å forbedre 
helse-, omsorgstilbudet  
i kommunen.

• At ledere skaper kultur for 
medvirkning i tjenestene 
ved å legge til rette for 
strukturer, turnus, tid 
til dokumentasjon og 
samarbeids som gir 
ansatte rom for å følge opp 
medvirkning. 

• At ledere sikrer høy 
kompetanse hos ansatte 
og ved nyansettelser, samt 
tilrettelegge for faglig 
utvikling og refleksjon  
i tjenestene.

• At det eksisterer strukturer 
for avviksrapportering, som 
dokumenterer mangelfull 
medvirkning. 

• At det jobbes med 
forbedring av tjeneste- 
tilbudet gjennom 
kontinuerlig tiltaks- 
vurderinger og systematisk 
journalføring, jevnlige 
samarbeidsmøter samt 
oppfølging og evaluering  
av tiltak.
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3  Målet  
med veilederen

Veilederen skal bidra til å kvalitetssikre 
tjenester og fremme gode medvirknings- 
praksiser sammen med personer som 
mottar tjenester fra miljøtjenesten og som 
ikke formidler seg med ord.

Kommunen ønsker at veilederen skal 
• Være et bidrag til informasjon  

og opplæring av nyansatte. 
• Bidra til å øke brukere, ansatte,  

verger og pårørende sin kunnskap  
om medvirkning. 

• Bidra til å øke medvirkning i alle 
beslutningsprosesser som gjelder 
tjenesteyting.

• Fungere som sjekkliste for kunnskap  
i tjenestene. 

• Stimulere til refleksjon og diskusjon i de 
ulike fagfellesskapene i miljøtjenesten. 

• Stimulere til faglig nysgjerrighet  
og videre lesing hos ansatte. 

• Bidra til økt kunnskap og bevissthet 
rundt brukermedvirkning for å  
forbedre praksis.

• Bidra til å synliggjøre kommunens 
satsning på brukermedvirkning.
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4  Grunnleggende verdier

• Det er en menneskerett å delta  
og å medvirke i hverdagslivet.

• Alle mennesker kan medvirke  
og kommunisere, selv om man ikke 
uttrykker seg med ord. 

• Mennesker kan medvirke gjennom 
non-verbale uttrykk som kropp, lyder, 
bevegelser, ansiktsuttrykk etc. men  
det krevet at familie og tjenesteytere 
kan tolke og skape mening i uttrykkene  
og forstå disse som ønsker, vilje  
og preferanser i det daglige. 

• Menneskerettighetene og denne 
veilederen bygger på en relasjonell 
forståelse for funksjonshemming. 

• Det vil si at funksjonshemming kan 
reduseres eller økes i relasjoner og ved 
å tilrettelegge omgivelsene.  

• Å støtte og bygge på den enkeltes  
ressurser, gi tilpasset hjelp 
og hensiktsmessig bruk av 
kommunikasjonshjelpemidler er sentralt 
for å redusere funksjonshemming.

• Betydningen av inkluderende 
holdninger og kultur, forståelse  
og aksept for å være annerledes er 
viktig i dette arbeidet.

• For å realisere retten til medvirkning 
er holdninger hos tjenesteytere 
avgjørende – man må tro at alle 
kan kommunisere for å se, oppdage 
og skape mening i nonverbale 
uttrykksmåter innen rammen  
av medvirkning.
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5  Medvirkning  
skjer i hverdagslivet

All medvirkning skjer i hverdagslivets små 
og store hendelser. Personer som ikke 
formidler seg med ord er helt avhengig av 
andre for å medvirke i hverdagen. De er 
prisgitt tillitsfulle relasjoner til andre som 
kjenner de godt. Sammen med ukjente 
er det vanskelig for personer som ikke 
uttrykker seg med ord å medvirke, forstå 
og gjøre seg forstått i det daglige.

Medvirkning handler om kommunikasjon
Medvirkning og kommunikasjon er tett 
sammenvevd. For å kunne medvirke 
er det å kommunisere og å bli forstått 
i det daglige helt grunnleggende. Det 
er avgjørende at den ansatte blir kjent 
med hvordan den enkelte uttrykker hva 
vedkommende liker, misliker, ønsker etc. 
Dette krever tid og vilje til å forstå alle 
uttrykk som potensiell kommunikasjon.

Å ha kunnskap om den enkeltes unike 
kommunikasjon er viktig. Selv om 
personer ikke formidler seg med ord, 
kommuniserer de med non-verbale og 
kroppslige uttrykksmåter (eks. lyder, gester, 
bevegelser, pust), og noen bruker ulike 
hjelpemiddel. 

Det tar tid å bli kjent med personens unike 
kommunikasjonsform. Både systematisk 
kartlegging, dokumentasjon og refleksjon 
sammen med andre om hvordan å forstå 
kommunikasjonen er viktig i en slik  
«bli kjent prosess». 

Basert på kartlegging av den 
enkeltes unike kommunikasjon, må 
ansatte utvikle ressurser til å støtte 
kommunikasjonen. Eksempel på kan 
være; kommunikasjonsbok som forteller 
hvordan personene kommuniserer 

med konkrete beskrivelser av hvordan 
handlinger, væremåter og kroppslige 
uttrykk kan forstås, og eventuelt hvilke 
kommunikasjonshjelpemidler personen 
bruker.  Ansatte må også kjenne til bruk 
av personers alternativ og supplerende 
kommunikasjonsform (ASK) og sørge for at 
de brukes i det daglige. 

Ansatte må:
• unngå at ASK hjelpemidler blir glemt 

eller lagt bort.
• sørge for at ASK- og andre hjelpemidler 

alltid har strøm.
• sørge for at ASK hjelpemiddel  

er oppdatert.

Medvirkning avhenger av  
tillitsfulle relasjoner
Personer som ikke uttrykker seg med ord 
er avhengig av andre for å kunne medvirke. 
Det er lettest å medvirke og å ha innflytelse 
når en er sammen med personer som 
kjenner en godt.  Dess bedre kjennskap, 
dess bedre rustet vil den ansatte være 
til å kjenne igjen den enkeltes unike 
kommunikasjonsform, vilje, ønsker, valg  
og preferanser, og da kunne støtte  
og fremme medvirkning i det daglige.

For å bli kjent med personer som ikke 
uttrykker seg med ord og deres unike 
kommunikasjon er det viktig at ansatte 
bruker tid på å lytte, og være sensitive  
i møte med den det gjelder for kunne  
støtte i ulike beslutninger i hverdagslivet.

Det er viktig å bli bevisst på personens 
lyder, gråt, latter, smil, kloring, grimaser, 
peking, skriking og stillhet. Gradvis vil 
ansatte da oppdage hva som fremtrer som 
eksempelvis viktig for den det gjelder, hva 
som er interesser, hva som engasjerer, hva 
som begeistrer, engasjerer, eller skremmer. 
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Tillitsfulle relasjoner må bygges over tid, og 
det kan være fint å gjøre ulike aktiviteter 
og i ulike settinger for å lære den andre å 
kjenne.

Medvirkning avhenger av godt samarbeid
Familie og pårørende er viktige 
kunnskapskilder hvor en kan få svar på 
hvordan personen kommuniserer og 
medvirker. Jevnlig samarbeid er derfor 
viktig både mellom ansatte og pårørende, 
og eventuelt andre arena slik som skole/
dagtilbud. Ansatte har ansvar for god og 
tett samhandling mellom pårørende, verge 
og nærpersoner. 

Betydningen av å jobbe godt sammen 
med kollegaer, familie, og nøkkelpersoner 
i tjenesten er grunnleggende for å finne 
felles forståelse for hva som er viktig 
for personen. Å reflektere sammen og 
dele observasjoner om den enkeltes 
uttrykksmåter og kommunikasjon samt 
å utforske ulike og mulige tolkninger 
og forståelser er viktig. Det kan være 
lurt å utpeke nøkkelpersoner som har et 
hovedansvar, samt sette av tid på møter 
til å reflektere om kommunikasjon og 
medvirkning til den enkelte.

I samarbeid internt i tjenestene bør det 
vektlegges å sikre at alle får anledning 
til å bli kjent, at en får tid til å lære å 
kommunisere og tolke personen, og 
å kunne drøfte med kollegaer eller 
pårørende/skole/dagsenter personal for å 
bekrefte eller avkrefte tolkninger. Det er 
viktig at en kjenner personen så godt at en 
kan forstå og handle utfra vedkommendes 
dagsform. Å ha ansatte som vet hva en 
trenger alt etter hvordan dagsformen 
er, er avgjørende for tilrettelegging for 
medvirkning og gode helsetjenester.

Ydmykhet er et premiss når en skal tolke 
og prøve å forstå andre! Unngå fastlåste 
forståelser og husk å være undrende og 

utforskende. Det er en viktig nøkkel for å 
unngå feiltolkninger eller at vi vektlegger 
egne meninger og preferanser og ikke 
personen en arbeider for. 

Medvirkning avhenger av ansattes 
kompetanse
For å kunne støtte medvirkning og 
kommunikasjon til personer som ikke 
formidler seg med ord er generell 
kunnskap om tidlig kommunikasjon og 
kommunikasjonsutvikling. Kunnskap 
om ASK er også viktig. I tillegge er det 
viktig med kunnskap om den enkeltes 
unike kommunikasjonsform og potensiale 
for medvirkning. Som ansatt må man 
bygge kompetanse for å være gode 
kommunikasjonspartnere for den det 
gjelder.

 I tillegg til faglige kompetanse, vil 
holdninger og verdier ansatte har, prege 
handlinger og hvordan en kommuniserer 
med den enkelte og tilrettelegger 
medvirkning i samhandling. Å jobbe utfra 
en holdning om at medvirkning både er 
en rettighet og noe alle mennesker har 
mulighet for, gitt god støtte, er avgjørende.

Medvirkning avhenger av dokumentasjon
Et viktig virkemiddel for å sikre at 
medvirkning er i fokus er å jevnlig 
dokumentere informasjon om den enkeltes 
unike kommunikasjon og medvirkning. 
Dokumentasjonen må være levende/
dynamisk, og oppdateres jevnlig. For 
personer som ikke kommuniserer med ord 
er det avgjørende at det finnes grundige 
beskrivelser, bilder og evt. video som 
illustrerer personens kommunikasjonsform. 

Personens unike kommunikasjonsform eller 
bruk av ASK må til enhver tid kunne leses i 
for eksempel en kommunikasjonsperm eller 
lignende. Likedan bør det finnes tydelige 
beskrivelser og dokumentasjon av hva 
som er viktig for personen, interesser, hva 
vedkommende liker og misliker, og hva som 
kan være gode situasjoner for medvirkning. 
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Man bør jevnlig diskutere hva man forstår 
som viktig for personen, og sikre seg at 
praksis er i tråd med nå-situasjonen. Alle 
mennesker utvikler seg, og ting man liker 
på et tidspunkt kan endres. Dokumentasjon 
om dette må nedtegnes, slik at det er 
enkelt tilgjengelig for ansatte å få tak i hva 
som for tiden er viktig for personen.

Medvirkning avhenger av gjennomtenkte 
organisatoriske strukturer i tjenestene
De overfor nevnte beskrivelser må 
gjennomtenkes i de organisatoriske 
strukturene i tjenestene. Turnusplanlegging 
må legge tilrette for at ansatte får tid og 
mulighet til å bli kjent med personen. 

Dette for å forstå personens unike 
kommunikasjon, og bygge tillitsfulle 
relasjoner. Å begrense antall ansatte rundt 
hver personer vil være et viktig grep i 
turnusplanlegging. 

En liten gruppe ansatte er viktig 
for å samle kunnskap om den unike 
kommunikasjonsformen til personen, samt 
å diskutere og reflektere over praksis. Det 
må settes av tid til dette i turnusen og det 
må og settes av tid til jevnlig samarbeid 
med pårørende/familie, og aktuelle 
instanser som dag-aktivitetstilbud, skole 
etc.

“Hvordan ville du opplevd 
det dersom dine ønsker ikke 
ble forstått?”
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6  Eksempler på  
medvirkning i hverdagslivet

Å velge/få valg
• Å velge hva man skal spise eller drikke.
• Å velge om man vil spise med andre  

eller alene.
• Å påvirke hva som blir servert til middag.
• Å bestemme klær og antrekk selv
• Å velge mellom tv kanaler/film/musikk.
• Å velge å ikke gjøre noe.
• Å ønske en aktivitet eller bli presentert 

for ulike aktiviteter.

Å bli forstått
• Å bli sett og pratet til.
• Få støtte til å kunne dele opplevelser 

med andre.
• Å bli møtt med nysgjerrighet.
• Å bli sett- og få annerkjennelse og 

positive kommentarer på meg som 
person i sosialt lag.

• Å få støtte til å bruke ASK.

Å være med/å delta på egne premiss
• Å være tilstede og ta del i daglige 

gjøremål utføres: å brette klær, 
støvsuge og vaske gulv etc. 

• Å strekke ut armen når jakken tas på.
• Å trykke på brytere slik at lys skrus  

på/av, dører åpnes/lukkes.
• Å åpne dørene selv ved å ta  

i dørhåndtak.
• Å spise selv med tilpasset støtte.
• Å ta tannbørsten selv og gi til  

den ansatte.
• Å få støtte til å kunne bidra og delta  

i “samtalen” og sosiale fellesskap.
• Hjelp til å kunne dele opplevelser  

med andre.
• Å bevege seg dit man vil f.eks med 

manuell rullestol.
• Å få støtte til å bruke hjelpemidler  

til kommunikasjon eller deltagelse  
i hverdagslivet.
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7  Sjekkliste 
for å fremme 
medvirkning

Kommunikasjon
• Den ansatte kjenner personens 

unike kommunikasjonsform og evt. 
kommunikasjonshjelpemiddel. 

• Den ansatte har kunnskap om 
personens interesser.

• Den ansatte har kunnskap om hvordan  
personen uttrykker ønsker, og hva 
vedkommende liker og ikke liker.

• Den ansatte har kunnskap om hvilke 
aktiviteter og situasjoner personen kan 
medvirke  
i hverdagslivet.

• Personens ASK hjelpemidler er 
tilgjengelige og i orden.

Samarbeid 
• Det er jevnlig samarbeid og kontakt 

mellom ansatte, familie og pårørende.
• Det er jevnlige møter i tjenesten som 

tematiserer kommunikasjon  
og medvirkning i hverdagslivet. 

• Det er opprettet samarbeid blant 
personal rundt personen, og med  
andre viktige instanser. 

• Det settes av tid til dialog og faglige 
refleksjon som fremmer personens 
kommunikasjon og medvirkning.

• En har tro på personen og den 
potensiale for kommunikasjon og 
medvirkning.
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Relasjon
• Man kjenner personen godt og vi har  

en relasjon preget av trygghet og tillit.
• Man kjenner personen og kan støtte og 

fremme medvirkning og valgmuligheter 
i hverdagen.

Organisatoriske strukturer
• Det legges til rette for å ha små team 

med et knippe ansatte rundt personen 
det gjelder.

• Det tilrettelegges for å begrense  
antall ansatte rundt personer som  
ikke uttrykker seg med ord  
i turnusplanlegging.

• Det legges til rette for at ansatte 
får tid til å bli kjent, kartlegge og 
holde seg faglig oppdatert når det 
gjelder personens kommunikasjon og 
medvirkning.

• En har system for opplæring, ha tid 
interne felles faglige refleksjoner 
i tjenesten og tid til kurs/annen 
opplæring relatert til personens unike 
kommunikasjon og ASK hjelpemidler.

• En har system for opplæring av 
nyansatte.

• En har system for å trene på 
medvirkning.

Ansattes kompetanse
• Ansatte har bevisst forhold til egen 

kommunikasjon (kroppsspråk, toneleie, 
ansiktsuttrykk) og hvordan egen 
kommunikasjon oppfattes av personen 
en det gjelder.

• Ansatte har kompetanse om førspråklig 
kommunikasjon og personen unike 
kommunikasjonsform han/henne godt.

• Ansatte har en anerkjennende holdning 
til at alle personer kan kommunisere  
og medvirke i hverdagslivet.

• Ansatte har en åpen og ydmyk holdning 
til å tolke og skape mening i den unike 
kommunikasjonen til personen det gjelder.

• Ansatte har kunnskap om at 
medvirkning i egne tjenester er en 
rettighet.

Dokumentasjon
• Personens unike kommunikasjonsform, 

ASK og medvirkning i hverdagslivet 
dokumenteres i journalsystemer og 
tilgjengelige systemer i hverdagslivet 
eks. kommunikasjonsbok og 
kommunikasjonsperm. 

• Dokumentasjonen diskuteres, justeres 
og oppdateres jevnlig.
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8  Ressurser

Kartlegging av kommunikasjon, interesser og medvirkning:
• Kommunikasjonskartlegging - IPCA
• Interessekartlegging hos multifunksjonshemmede
• Deltakelse- og opplevelsesplaner 

Ellefsen, E. & Slåtta, K. (2010) Deltakelse og opplevelsesplaner. (NAKU)
• Know me: Med rett til å bli forstått
• Forstå og bli forstått 
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Lenker:

• Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Veileder: 
www.helsedirektoratet.no

• Om brukermedvirkning:  
www.mestring.no 
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• Om brukermedvirkning:  
www.helsedirektoratet.no

• Om utviklingshemming:  
www.naku.no

• Forstå og bli forstått: Kognisjon og kommunikasjon hos personer med alvorlig og dyp 
utviklingshemning:  
www.naku.no

• “Hvem gjør hva?”- på ASK -området. I denne veilederen finner du en oversikt over 
hvem som gjør hva når det kommer til hjelpemidler og tjenester for personer som 
E-læring gratis kurs. Alternativ og supplerende kommunikasjon. Statped:  
www.statped.no

• BookCreator: som kommunikasjonshjelpemiddel:  
www.statped.no

• Bruker ASK-alternativ og supplerende kommunikasjon. Statped:  
www.statped.no 
 
 
For direkte lenker og mer info, scan QR-koden under

Takk
Klepp Kommune, VID vitenskapelige høgskole, 
virksomhetsleder, tjenesteytere, NFU og pårørende som 
har bidratt med sine erfaringer og kunnskap som ligger 
til grunn for innholdet i veilederen. Studenter i praksis 
som har innhentet erfaringer og kunnskap til ledere, 
tjenesteytere, NFU og pårørende.

Veilederen er utviklet med bidrag fra: 
• Ingrid Williamson, Klepp kommune
• Irene Gausel, Klepp kommune
• John-Brigt Hope, Klepp kommune
• Monica Tjøtta, NFU, lokallag i Klepp
• Mona Kyllingstad, NFU, lokallag i Klepp
• Haldis Noraberg,  NFU, lokallag i Klepp
• Susann Bjørkelid, student VID
• Torunn Marie Høyland, student VID
• Silje Helen Sjøthun, student VID
• Inger Lise Larsen, student VID
• Anita Gjermestad, VID
• Synne Nese Skarsaune, VID

Sitering av denne veilederen:  
Gjermestad, A. Skausaune, S. Larsen I.L. & Sjøthun, S. 
et al. (2021). Veileder om gode medvirkningspraksiser 
sammen med personer som ikke uttrykker seg med ord. 
VID vitenskapelige høgskole og Klepp kommune.
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Veilederen skal bidra til 
å løfte frem stemmene til 
personer som ikke uttrykker 
seg med ord, og bidra til økt 
innflytelse i hverdagens små 
og store øyeblikk. 
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www.vid.no 
facebook.com/vidhogskole 
instagram.com/vidhogskole 
twitter.com/vidhogskole


