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Bakgrunn:

• Mennesker med utviklingshemming opplevde å miste tilbudet om 

dagaktivitetssenter, fritidstilbud og noen hadde lite eller ingen kontakt med 

pårørende da Norge stengte ned i mars 2020. Forutsigbarhet og struktur i 

hverdagen ble satt på prøve. 

• Fagfolk både i kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester, spesielt 

habiliteringstjenestene, har vært bekymret for brukernes psykiske helse. Et 

prosjekt ble opprettet i Sykehuset Telemark, seksjon for voksenhabilitering for 

å undersøke hvordan fagpersoner i kommunale tjenester opplevde situasjonen 

for særlig sårbare brukere med store og sammensatte vansker.



Studiespørsmål:

• Følgende to studiespørsmål ga retning i prosjektet: 

− Hvordan har nedstengnings perioden under covid-19 pandemien 

påvirket daglige rutiner og fritidsaktiviteter hos voksne brukere i 

kommunale bofellesskap i Telemark fylke?

− Hvordan har disse endringene påvirket brukerne, med hensyn til 

livskvalitet? 



Metode:

• Det er valgt et kvalitativt design for å kunne belyse informantenes egne 

opplevelser av brukernes atferd under koronanedstengningen. 



Metode:

• Deltakere/setting

• Deltakere er kommunale tjenesteytere i kommuner i gamle Telemark 

fylke. Inklusjonskriterier er å være vernepleier/fagansvarlig i 

bofellesskap i 100% stilling. Det er valgt å intervjue 

fagansvarlige/vernepleier i bofellesskap som vanligvis har god 

kjennskap til alle brukerne. 

• Fagpersonene omfatter ni kvinner og en mann i alderen 24–63 år. Fem 

av dem har videreutdanning. Informantene har gjennomsnittlig 14,6 års 

erfaring med brukergruppen, samt gjennomsnittlig 9,5 års kjennskap til 

aktuelle brukere. Alle informantene oppgir å være vernepleiere.



Metode:

• Målemetode

• Tjenesteytere ble intervjuet med et semistrukturert spørreskjema.

• Spørsmålene er skrevet på forhånd og alle får de samme overordnede 

spørsmålene, men kan få forskjellige oppfølgingsspørsmål. 

• 9 spørsmål.

• Det ble laget en intervjuguide med utgangspunkt i forskerspørsmålet. 



Metode:

• Prosjektgjennomføring 

• De aktuelle bofellesskapene ble kontaktet. Ved første henvendelse ble 

det spurt avdelingsledere om fagansvarlig kunne bidra til prosjektet. 

Intervjuene ble utført av prosjektansvarlig med de ti deltakerne. 

Intervjuet hadde en varighet på 30–40 minutter. Intervjuene ble tatt 

opp på lydfil og siden transkribert. Intervjuene ble gjennomført over 

telefon fordi covid-19-situasjonen ikke tillot fysisk oppmøte. 



Resultater:

• Resultatene viser at aktuelle beboere i botiltakene til tross for store og 

sammensatte vansker har hatt en relativt travel hverdag før det ble 

innført begrensninger våren 2020. 



Tabell 1:



Resultater:

• Hovedfunnet i studien er at de undersøkte botiltakene har hatt et 

lavere aktivitetsnivå, brukerne har vært mer i ro og har hatt færre 

tjenesteytere å forholde seg til i nedstengingsperioden våren 2020.



Resultater:

Den tematiske analysen avdekket seks hovedområder for endringer, inkludert bruker 

og tjenesteyter perspektiv.

Bruker perspektiv: 

• Daglige rutiner

• Aktiviteter

• Tilrettelegging av oppgaver

• Velvære/livskvalitet

Tjenesteyter perspektiv:

• Bruk av arbeidstimer

• Positive erfaringer



Tabell 2:



Resultater bruker perspektiv
Tema: Daglige rutiner

• Bruk av dagsplaner:

– Alle 10 bofellesskap rapporterer at de har benyttet dagsplan.

– 5 av bofellesskapene har vanligvis benyttet faste og fleksible 

dagsplaner med en varighet fra 5-10 timer.

– Under pandemien har det blitt benyttet fleksible eller 

«ferieplaner», dette har resultert i økt fritid.



Resultater bruker perspektiv
Tema: Daglige rutiner

• «I forhold til den ene beboeren der vi på en måte endret dagsplan og 

trappet litt ned på aktiviteter med stimuli… vi hadde jo før 

nedstengningen en hypotese om at bruker kanskje var overstimulert. 

Fordi vi hadde høy grad av utfordrende atferd. Så sånn sett så var 

det jo veldig bra for oss at den koronaen kom, for da kunne vi på en 

måte bare kort og brutalt gjøre om hele planen og legge inn 

aktiviteter med veldig lav stimuli. Og det har vært veldig positivt for 

den brukeren».



Resultater bruker perspektiv
Tema: Daglige rutiner

• Endrede transportrutiner

• Transport rutiner ble nevnt av alle informantene.

• Over halvparten av informantene rapporterer om endringer i transportrutiner. 

Behovet for transport ble redusert under pandemien.

• Det ble benyttet egne biler, redusert antall i minibuss ved oppstart av 

dagsenter/arbeid. 

• I bofellesskap med fellestransport, rapporteres det om stress hos brukere. 

• «Tidligere har vi hatt avkledninger rundt forbi, mens det har ikke 

forekommet i år, i hvert fall i den grad at vi har måttet forflyttet 

vedkommende. Fordi den personen fikk valg på transport om å gå eller 

sykle. Dermed ble det mer attraktivt tror jeg, for vedkommende å komme seg 

rundt i sentrum. Enkelt, men sant». 



Resultater bruker perspektiv
Tema: Aktiviteter

• Reduserte aktiviteter på dagtid:

• De fleste dagsenter eller tilrettelagte arbeidsplasser ble stengt den første 

perioden under pandemien.

• Alle 10 informanter rapporterte om samarbeid med dagsenter ansatte.

• 2 strategier:

– Nye aktiviteter som å levere post, hagearbeid, invitere andre brukere på lunsj.

– Dagsenter aktiviteter flyttet hjem til bolig.

Reduserte fritidsaktiviteter:

• Fritidsaktiviteter utenfor bolig ble ikke mulig.

– Det ble organisert klubb hjemme, gå turer i nabolaget/skogen, filmkveld med naboer

• Det ble mindre behov for arenaskifte, redusert antall mennesker og mindre lyd 

fra andre i aktivitetene. Et negativt aspekt var mindre kontakt med familie.



Resultater bruker perspektiv
Tema: Tilrettelegging av oppgaver

• Tilrettelegging av oppgaver berørte alle aktiviteter i løpet av dagen.

• Alle 10 informanter rapporterte om endring av personalstaben.

– Flere av dagsenter ansatte ble flyttet til bolig.

– 4 informanter rapporterte at utstyr som makuleringsmaskin eller lunsj ingredienser ble 

flyttet til bolig for å opprettholde forutsigbarhet. Andre innførte alternative oppgaver.

– Tid brukt på arenaskifte/venting ble nå benyttet til samvær med brukerne. 

• «Vi hadde veldig godt samarbeid med dagsenteret for å høre hva slags type 

arbeids oppgaver de har gjort på jobb, og kanskje til hvilke tidspunkt, 

hvilken varighet det hadde, og hvilke oppgaver de utførte. Vi la til rette for 

en roligere start om morgenen for å unngå stress. Og så kunne man legge 

inn intervaller med hyppigere pauser, men også innslag av aktiviteter, da».



Resultater bruker perspektiv
Tema: Velvære/livskvalitet

• Redusert stress:

• 8 av informantene rapporterte om mindre utfordrende atferd i situasjoner som 

morgenstell og transport. Brukerne virket mer avslappet og viste mindre tegn 

til stress. 6 av informantene vurderte at stressnivået hos brukerne i deres 

bofellesskap generelt var lavere. 3 informanter sier det er vanskelig å si noe 

om trend, det er slått ut veldig individuelt.

• Tegn på lavere stress:

– Utrykker seg bedre verbalt

– Redusert motorisk uro

– Redusert vandring

– Mindre hodepine

Økt stress:

• 1 av informantene rapporterte om økt stress som generell trend, men 

hovedsakelig hos bruker med lett UH/ASF som hadde smittefrykt var redd for 

å dø eller at andre skulle dø. 

•



Resultater bruker perspektiv
Tema: Velvære/livskvalitet 

• «Det har jo naturlig blitt litt begrensninger i forhold til hvor mye aktiviteter 

du kan gjøre sammen med andre mennesker, da. Vi ser at aktiviteter med 

mindre stimuli fører til mindre stress, som gjør at brukeren nå faktisk kan 

slappe av, noe vi aldri har sett at brukeren har gjort tidligere. For eksempel 

sitte rolig i sofaen, legge seg nedpå sofaen. Det er noe vi aldri har sett 

tidligere. Så sånn sett så var det jo veldig bra for oss at den koronaen kom, 

for da kunne vi på en måte bare kort og brutalt gjøre om hele planen og 

legge inn aktiviteter med veldig lav stimuli. Og det har vært veldig positivt 

for den brukeren».



Resultater tjenesteyter perspektiv
Tema: Bruk av arbeidstid

• Alle 10 informanter rapporterte om mer tid i direkte bistand og mindre tid til 

møter.

– Mindre tid til møter og planlegging ble betegnet som negativt.

– Bruk av tid til smitteverntiltak og fysisk distanse ble betegnet som negativt.

– Økt samvær med brukere ble betegnet som positivt

– Blitt kjent med brukere i nye situasjoner 

«Vi er en stor personalgruppe som jobber med mange utfordrende 

situasjoner. Vi mistet møtepunkter for å diskutere dette, noe som ble ganske 

problematisk»



Resultater tjenesteyter perspektiv
Tema: Positive erfaringer

• Positive erfaringer som ble fremhevet var:

– Opplevelse av redusert stress hos brukere

– Samhold i personalgruppen

– Takknemlighet for å ha en jobb å gå til

– Endringsvilje 

Alle 10 informanter utrykket at de var overasket over at dette gikk såpass bra. Bekymringene rundt 

endringer i hverdagen og at dette ville føre til økt stress og utfordrende atferd, viste seg å ikke 

stemme.

«Vi har snakket ganske mye om dette, vi var veldig bekymret, men det 

gikk jo ganske bra. Over all forventning faktisk»     



Konklusjon:

• Daglige rutiner er endret. Aktivitetsnivået er redusert og noen aktiviteter er 

erstattet med aktiviteter som ser ut til å virke mindre aktiverende. Færre 

arenaskifter.

• Økt innsats av personalet til å tilby aktiviteter i hjemmet, noe som kan ha ført 

til mer individuelt tilpasset bistand.

• Felles transport i minibusser kan være ekstra stressende for mennesker med 

sensorisk dysfunksjon da det ofte betyr mange mennesker, lyd, lukt…



Konklusjon:

• Deltagelse i arbeidsliv som en fundamental verdi i Norge.

• Henger sammen med normalisering og likeverds tanken uavhengig av 

funksjonsnivå…

• Dette kan forklare bekymringen når dagsenter/arbeid stengte ned.

• Tjenesteytere klarte å opprettholde meningsfulle aktiviteter og som faktisk har 

vært til det bedre.



Konklusjon:

• Funnene i studien understreker at uvanlige mennesker trenger uvanlige 

tilpasninger for å leve et godt liv ut fra sine forutsetninger. En gjennomgående 

strukturert hverdag med få muligheter til å påvirke balansen mellom aktivitet 

og hvile ser ut til å kunne gi et vedvarende høyt stressnivå og redusert 

livskvalitet.

• Står normaliseringstankegangen i veien for individuelt tilpassede 

tjenester??(Syse, 1995).

• Community services during the COVID-19 pandemic in a Norwegian 

county: impact on users with multiple, complex needs and their service 

providers – a qualitative study | Emerald Insight

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AMHID-12-2021-0049/full/html?skipTracking=true


Andre studier:

• De fleste studier i utlandet og i Norge viser motsatt resultat, med økt stress og 

redusert livskvalitet.

• Westgård(rapport helsetilsynet) rapporterer om strengere smitteverntiltak og 

økt bruk av vikarer.

• Hvorfor?

– De fleste med UH har lett grad og færre tilleggstilstander

– Mange med lett UH har under covid-19 mottatt bistand digitalt, det har ikke 

vært mulig i vårt utvalg. Tvert imot, økt bistand.

– Flere har blitt permittert og mistet jobbtilbud.

• Ellingsen og Bakken(2022). Et av hovedfunnene fra forskningen til Ellingsen 

og Bakken viser at et lavere aktivitetsnivå har ført til nedgang i meldte avvik.



Positive effekter:

• "Trafikklysmodellen“

• Lavere aktivitetsnivå

• Redusert arbeidsuke

• Redusert arbeidsdag

• Sluttet på jobb

• Mer observant personal

• Valg på transport



Sitater:

• Spørsmål knyttet til bruk av arbeidstid:

• «Ja, det ser vi verdien av. Vi har sett at vi har vært mye ute i fellesen

med brukerne. Og fått hjulpet de med de konfliktene de har hatt seg 

imellom. Vi har vært der og har kunnet regulere dem, og det har 

fungert bra for oss å ha fått jobbe med de tingene der»

• Spørsmål knyttet til endring av transport:

• «Og det at vi måtte snu opp ned på alle aktivitetene til den ene 

personen gjorde at vi klarte å tilføre litt mer valg i hverdagen. Og 

måtte på en måte prøve ut noe vi hadde tenkt å prøve ut, men ikke 

fått gjennomført enda. Og når vi fikk prøvd dette, så fikk den 

personen mer valg og det førte til at… du kan si vi har hatt et helt år, 

uten å måtte benytte oss av tvangsvedtak for eksempel» 



Sitater:

• Om ting som kan utløse stress:

• «Vi snakket litt om det, men egentlig her har alle brukerne biler og vi 

bruker den tiden de trenger om morgen for da er du ikke avhengig av 

å rekke en buss eller sånne ting, så det tror jeg er veldig lite stress 

egentlig… i forhold til det å forte seg å rekke ting».

• Spørsmål om aktivitet før korona:

• «Ja… herlemin, her kan man jo ramse opp på rekke og rad… det er 

jo ganske mye egentlig, når man tenker seg om… og ser på det sånn 

i ettertid, når man har vært igjennom og fortsatt er igjennom en 

pandemi»
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