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 Det jeg vil tale om i dag... 

• De vigtigste pointer fra ph.d.-afhandlingen Professionel praksis i botilbud for 

mennesker med udviklingshæmning – om den daglige kamp for (en 

menneskelig) omsorg   

 

Metodisk tilgang og empirisk materiale:  

• Feltarbejde (observationer og interviews) i tre boformer for mennesker med 

udviklingshæmning  

• To regionale botilbud (SEL § 108)  

• Ét for ældre mennesker med udviklingshæmning  

• Et andet for voksne med både udviklingshæmning og en Autisme 

Spektrum Forstyrrelse 

• Ét kommunalt (ABL § 105) 

• Bogruppe for voksne med både udviklingshæmning og en Autisme 

Spektrum Forstyrrelse 

 

 



Mit fokus i undersøgelsen... 

• Hvordan personalet udøver omsorg for beboerne: Hvordan forstår de 
beboernes behov, og hvordan handler de i forhold til beboerne?  

 

• Hvad er god omsorg for mennesker med udviklingshæmning, og hvilke 
vilkår og betingelser er der for personalets omsorgsudøvelse?  

 

Undersøgelsens baggrund: 

• Vi mangler forskningsviden om det socialpædagogiske 
omsorgsarbejde - og meget tyder på, at interessen for omsorg som 
fagligt begreb og praksis har været faldende gennem en årrække. 

 

• Det ændrer dog ikke på, at omsorg er en socialt nødvendig praksis: 
Der vil altid være mennesker, som i bestemte livsfaser eller situationer 
(for eksempel pga. sygdom eller andre former for fysisk og/eller psykisk 
svækkelse) er mere eller mindre afhængige af andres menneskers 
omsorg. 

 
 

 



Fra institutionsomsorg over normaliseringsprincippet til 

integreret omsorg præget af en rettighedsdiskurs  

• Både holdningsmæssigt og retsligt er udgangspunktet i dag princippet om 
den personlige friheds ukrænkelighed og respekten for individets 
integritet uanset den enkeltes psykiske funktionsevne. 

 

• Formålet med indsatsen til voksne med nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller med særlige sociale problemer er at forbedre den 
enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder og 
muligheder for livsudfoldelse (Serviceloven § 81). 

 

• I dag opfattes udvikling, læring og understøttelse af eget ansvar, 
motivation og myndighed som primære formål med den 
socialpædagogiske indsats i botilbuddene.   

 



Den diskursive modsætning mellem omsorg og 

udvikling/læring  

Omsorg (sårbarhedsdiskurs) Udvikling/læring (frihedsdiskurs) 

• Den hjælp, man kan give, når håbet 

om forbedring er ude 

• Stilstand, passivitet 

• ‘Ren omsorg’, ‘omklamrende 

omsorg’ (tilsidesættelse af 

rettigheder) 

• Pleje 

• Opbevaring, afhængighed 

• Socialpædagogen opfatter 

brugeren, som et menneske, der er 

sårbart og skal beskyttes 

• Socialpædagogen stiller ikke krav, 

men beskytter brugeren mod krav, 

han/hun ikke kan honorere  

    (Hansen 2010) 

• Det ‘rigtige’ pædagogiske arbejde 

• Fokus på udviklingspotentiale – 

potentialer for ansvarlighed, 

selvstændighed og uafhængighed 

• Fokus på øget mestringsevne: 

Brugeren skal tilegne sig 

kompetencer til at normalisere sit liv 

(ikke bare ret, men også pligt til 

samfundsdeltagelse) 

• Socialpædagogen opfatter den, hun 

skal hjælpe, som et menneske med 

ressourcer, hvor det er hendes 

opgave at hjælpe med at finde frem 

til disse ressourcer (Hansen 2010) 

 



Professionel omsorg for mennesker med 

udviklingshæmning i botilbud 
• Baggrunden for beboernes placering i botilbuddet er, at de har behov for 

professionel hjælp til at leve et hverdagsliv, og personalet forudsættes 
at have mere kompetence end beboerne på dette område. 

 

• Beboerne er afhængige af hjælp i mange af (men langt fra alle) 
dagligdagens situationer, og personalets støtte er ofte afgørende for, at 
beboerne fx kan træffe valg eller agere selvstændigt i forbindelse med 
for eksempel varetagelse af personlig hygiejne og praktiske opgaver eller 
aktiviteter.  

 

• Derfor er der ingen principiel modstilling mellem afhængighed og 
individets selvstændighed og kontrol!  

 

• Selvom beboerne er afhængige af hjælp på forskellige måder og områder, 
er de langt fra passive eller uden indflydelse – deres personligheder, 
respons og kommunikation helt afgørende for, hvordan omsorgen udfoldes.  

 



At give fleksibel og individuelt tilpasset hjælp (at ramme ind 

og give handlingsrum)  
• At ramme ind: at tydeliggøre for beboeren, hvad der må eller skal gøres (reducere 

usikkerhed ved at tydeliggøre opgaven). 

 

• At give handlingsrum: At skabe en åbning for, at beboeren selv aktivt kan tage del i 
det, der sker.  
 

Mette gør rengøringsvognen parat og går ind til Borris: De skal gøre rent. Borris begynder at 
grine, da han ser vognen. Mette: ’Hvad er det med dig? Du synes altid, det er så sjovt, når du 
skal gøre rent. Som om du ikke helt tror, det kan passe!’ (sagt humoristisk). Borris får en klud 
med pudsemiddel og pudser lampen uden for døren, mens han griner. Mette pudser på billedet 
af Borris, der hænger ved døren: ’Nu skal vi også tage ham den grimme mand her’. Borris griner. 
De går ind i lejligheden igen. Mette: ’Så skal du tage bordet her!’ Borris tørrer det grundigt. 
Mette: ’Og så kan du tage bordet der!’ (sofabordet). Borris tørrer det grundigt: Flytter blomst og 
fjernbetjeninger, tørrer under dem, og lægger det hele omhyggeligt på plads. Mette: ’Det var 
godt,  Borris! Så kan du tage bordet dér – det er det sidste’. Igen er Borris meget grundig.  

Mette: ’Det var flot, Borris! Kan du binde knude på den her?’ Mette rækker Borris en fyldt 
skraldeposen. Mette: ’Ja, det plejer du ikke at gøre, men du kan binde knude på de andre 
skraldeposer’. Borris forsøger nogle gange med sine deforme hænder (Borris har et syndrom, 
der bl.a. indebærer deformitet af hænderne). Han kan ikke binde knuden og rækker posen frem 
mod Mette. Mette: ’Prøv nu – det kan du godt!’ Borris forsøger igen, men kan ikke. Mette: ’Er det, 
fordi posen den lige skal…’ Mette tager posen, strammer den lidt til, så den er lettere at håndtere 
og giver den til Borris, som prøver igen. Denne gang lykkes det. Mette: ’Det var godt, Borris! Det 
kunne du jo godt! Så fik vi klaret det. Nu kan du lige  sidde her og slappe af, mens jeg spiser 
morgenmad, og så kører vi (de har hjemmedag sammen).  



Omsorgens dilemma og indbyggede konflikt 

• Balancen mellem respekten for det enkelte, unikke menneske, hans eller 

hendes selvbestemmelse og integritet og det kollektive og individuelle 

ansvar, vi mennesker har for hinanden (Motevasel og Eliasson 2006). 

 

• Det ansvar, man har og føler for, at den anden kan leve et så godt liv som 

muligt, kan let slå over i umyndiggørelse og formynderi – blive til 

overgreb på den andens selvbestemmelse og integritet. På den anden 

side: Respekten for den andens selvbestemmelse og integritet kan slå 

over i ligegyldighed og ”undladelsessynder” – at man ikke engagerer sig, 

lader mennesker sulte eller drikke sig ihjel, idet man betragter den enkelte 

som ansvarlig for sit eget liv (Motevasel og Eliasson 2006: 191). 

 

• Mennesket som både afhængigt af andres hjælp (sårbart) og aktivt 

handlende subjekt (frit og ressourcefuldt).  

 



De svære vurderinger...  

• En kompliceret opgave at finde ud, hvad en beboer kan magte og håndtere 
på et følelsesmæssigt og mentalt niveau, og hvornår og hvordan det er 
nødvendigt at gribe ind. 

 

• Det handler i bund og grund om at tolke, hvordan beboeren har det – og det kan 
være svært. 

 

• Beboernes vanskeligheder og evner til psykisk og mentalt at mestre forskellige 
situationer er langt fra statiske tilstande, men også situationsbestemte og 
relationelt betingede.  

 

• Medarbejderne fortæller fx, hvordan beboerne sammen med nogle 
medarbejdere ’er på et højere udviklingstrin på en eller anden måde, fordi de er 
trygge ved den person’.  

 

• Beboerne er ’jo også så personafhængige og afhængige af de her relationer… 
Sådan en som Bertel – når han er sammen med Margrethe [som han har kendt 
gennem en årrække], så er det utroligt, hvad han kan, fordi han kender hende 
så godt og stoler på hende (ibid.).  

 



Den daglige kamp for  (en menneskelig) omsorg 

• Kampen for at forstå beboerens adfærd og behov; for at sætte sig i hans 

sted og leve sig ind, hvad der for eksempel gør det vanskeligt at 

samarbejde om hverdagens gøremål. 

 

Udfordringen for personalet: 

• At balancere grundlæggende spændinger mellem individuelle behov, 

hensynet til det fælles og institutionens måde at fungere på (i alle 

boliger er der store fællesarealer, hvor beboerne skal omgås hinanden).  

 

• I dagligdagen skal et mindre antal medarbejdere fordele deres tid, hjælp 

og opmærksomhed på et større antal beboere.  

 

• Beboerne på sin side forsøger på forskellige måder at tilkæmpe sig deres 

andel af medarbejdernes tid, opmærksomhed og varme følelser.  

 

 



Omsorgens ‘effektivitet’ 

• At invitere beboeren til at samarbejde om dagligdagens gøremål 

 

• Procestid – en tid, der skabes i og af relationer 

 

”Han elsker at bade. Og han elsker, at man står derude og små-sludrer, og den 
omsorg, der er i, at man er hos ham i det bad, og vasker ham lidt, og så skyller 
han selv lidt. Det er omsorg – det er rigtig meget omsorg, fordi Benjamin får en 
rigtig god oplevelse af den der badesituation (…) og samtidig med, at han også 
bliver ren, kan man sige”.  

 

• Omsorgens ’effektivitet’, som er relationel og processuel, idet den må 
inddrage og skabes i relation til beboerens med- og modspil 

 

 

 

 



Procestid og langsom tid – under pres 

Procestid – en form for tid, der kan være under pres i botilbuddets 
sammenhæng: 

• En effektivitetsorienteret tidsorden – opdelingen af beboernes tid i 
’arbejdstid’ (dagbeskæftigelse) og ’fritid’ (og personalenormering 
derefter) 

• Når fokus glider fra proces til opgave  

• De beboere, som ikke udviser den hurtighed eller samarbejdsevne, der 
er nødvendig for at følge programmet, opleves som problematiske 
(adfærdsmodifikation, fokus på beboerens fleksibilitet (mestringsevne)) 

 

Langsom tid: Den tid, der er behov for for at opbygge kendskab og kontinuitet 
i menneskelige relationer. 

Udfordres af:  

• Diskontinuitet i personalegruppen 

• Konfliktende tidsoplevelser i beboer- og personalegruppen 
(’systemafhængighed’ frem for ’personafhængighed’).  

 

 

 



God professionel omsorg 

• Hvis mennesker med væsentligt og varigt nedsatte kognitive og kommunikative 
skal have muligheder for at udvikle sig, forbedre sin sociale og personlige 
funktion og sine muligheder for livsudfoldelse (Servicelovens § 81) fordrer det 
først og fremmest en særlig omsorg.  

 

• God professionel omsorg hviler på en åben, interaktiv proces, der kontinuerligt 
formes i samspil med beboerens respons, og handler derfor også om kvaliteter 
som opmærksomhed, sensitivitet og (institutionel) fleksibilitet. 

 

• Det kræver mest af alt langsom tid – en tid, der skabes af kendskab og 
kontinuitet i menneskelige relationer. 

 

• Fastholdelse af de gode kræfter og løsninger i arbejdet: Medarbejdere med 
følelsesmæssige, kropslige, relationelle og refleksive kompetencer.  

 

• God professionel omsorg handler bl.a. om at synliggøre og undersøge 
forskelle i perspektiv og interesser og beboernes muligheder for 
indflydelse og deltagelse.  

 

 



Udviklingstendenser 
• Tendenser til store (institutionelle) byggerier og sammenlægning af 

små enheder (argumenter om stordriftsfordele og et højt fagligt niveau) 

• Én ud af 7 nybyggede handicapboliger er til mere end 60 beboere.  

• Forskning fra Norge (Jan Tøssebro): Store bofællesskaber/institutioner 
(mere end 6 beboere) betyder, at beboerne skal forholde sig til mange 
og skiftende kontakter (større ustabilitet i personalegruppen). 

• Personalet i store bofællesskaber rapporterer oftere, at de må gå på 
kompromis med at yde individualiseret støtte pga. institutionelle 
rutiner og turnus og beboernes konfliktende behov.  

• Mindst halvdelen af alle boliger til mennesker med udviklingshæmning er 
indrettet sådan, at man som beboer nødvendigvis må dele fællesarealer 
med andre beboere (og fx passere fællesarealer for at komme ind i den 
private del af boligen) (Jensen 2011: 243).  

 

• Er det blevet illegitimt at have et livslangt behov for støtte og omsorg, 
og hvad betyder det for den socialpædagogiske faglighed? 

 

 



 

 

Tak fordi I lyttede! 
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