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Påstand 1

Om Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning
Eller; hvordan skryte av det man gjør!

Påstand 2

Politikere og administratorer er ikke flinke til å skryte
av de som arbeider i tjenestene for personer med
utviklingshemning!

Dette er ikke meg!

Vi som jobber for personer med
utviklingshemning er ikke flink nok til å skryte
av det arbeidet vi gjør!

Påstand 3

Slapp av; ingen bryr seg uansett!
(bortsett fra dere som jobber i tjenestene for personer med utviklingshemning)

Men; hvem er dette?
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Påstandene og NAKU

NAKU skal være en arena for

Skryt

Framsnakking
Utfordringer
Å framsnakkeframsnakkeer å snakke positivt om og til mennesker.
Dersom man ikke har noe positivt å si, så
lar man være å snakke om andre.

Nedbygging av funksjonshemmende barrierer;
St. meld. 40 (2002-2003)

Sosialdepartementet vil iverksette tiltak for
å styrke det faglige grunnlaget for å bedre
levekårene og kvaliteten på tjenester som
ytes til utviklingshemmede. Et viktig tiltak
vil være etablering av et kompetansemiljø
med nasjonale fagutviklings- og
formidlingsoppgaver på området
utviklingshemning

– Hva kan dere bidra med?
– Hvilke særskilte utfordringer møter dere i
hverdagen?
– Hva bør NAKU gjøre med det?
– Hvordan sikre at NAKU er relevant for det
atferdsanalytiske miljøet?

Bakgrunn

• Sommeren 2005; rapporten ”Et nasjonalt kompetansemiljø for
utviklingshemmede”
• Høsten 2005 utlyst anbud om etablering av dette miljøet.
• Høgskolen i Sør-Trøndelag fikk oppdraget med etableringen
etter å ha vunnet anbudet.
• Kompetansemiljøet ble formelt etablert våren 2006, og
åpningskonferansen avholdt i januar 2007.
• NAKU endret navn, og heter i dag Nasjonalt kompetansemiljø
om utviklingshemning.
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Målgruppe

Kommunalt ansatte og andre som
jobber for personer med
utviklingshemning

Formål

Utvikle det faglige grunnlaget for å
skape gode levekår for personer med
utviklingshemning

Områder

NAKU skal
Samle

Alle livsområder!!!

Utvikle
Formidle

NAKU skal

NAKU skal

Samle
Utvikle
- Forskning
- Litteratur
- De gode eksemplene

• Samarbeidspartner til prosjekt
• Deltakelse og opplevelsesplaner (DOP)
• Modeller i miljøarbeid
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NAKU skal
Formidle

• Utvikling
• Nettsidene
–Læringsportal
–Kunnskapsbank

Tvang og makt
• Rapport våren 2009
• Artikkel i Scandinavian
Journal of Disability
Research

Tvang og makt
Hovedpoenger
• 80 % dispensasjoner fra utdanningskravene
• 3 % avslag på søknader om disp
• Kraftig økning i bruk av tvang og makt
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