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Side 2

Barnekonvensjon art. 31 gir alle barn rett til 

hvile, fritid og lek. Å få være med på 

fritidsaktiviteter bidrar til tilhørighet, fellesskap 

og mestringsfølelse. 

Hva vet vi om målgruppen vår? 

4% av barn mellom 

6 og 15 år har 

vansker med å delta 

i fritidsaktiviteter 
(SSB  

levekårsundersøkelsen)

FN-konvensjonen om rettighetene til 

mennesker med nedsatt funksjonsevne 

(COPD): Deltagelse og inkludering er en 

menneskerett.
Halvparten av barn med nedsatt 

funksjonsevne er utenfor ordinær 

klasseromsundervisning i ungdomsskolen.



• Utenforskap på skolen og på fritiden øker frafall i VGS, og ungdom med 

nedsatt funksjonsevne er overrepresentert i frafallsstatistikken for VGS 
(Nyanalyse AS, 2016).

• Frafall fra VGS reduserer sjansen for å komme i jobb (Ibid).

Barn og unge med utviklingshemming:

• Overrepresentert i statistikken over de som utvikler sykdommer på grunn av 

livsstil (NAKU 2007/2008).

• Oftere helsesvikt enn resten av befolkningen, samtidig som de sjeldnere får 

hjelp til sin helsesvikt 

• Begrenset evne til selvrapportering (NAKU 2007/2008).

• Har tre til fire ganger høyere forekomst av psykiske vansker (Einfeld, Ellis & 

Emerson, 2011).

Hva vet vi om målgruppen vår? (forts.) 

Dyster statistikk…
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Figur 7.1 Antall mottakere av pleie- og omsorgstjenester etter alder 2007–2016 

Merknad: mottakere er her beboere i helse- og omsorgsinstitusjoner og mottakere 

av hjemmesykepleie og/eller praktisk bistand 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

0-66 år

80-89 år

67-79 år

90+ år

Hvem er disse?

Mottakere av kommunale helse og omsorgstjenester 
(SSB)



Brukere av hjemmebaserte 
tjenester under 67 år fordelt etter 
hovedårsak for hjelpebehovet

To sentrale og 

overordnete 

kjennetegn:

 Majoriteten bor 

hjemme og bruker 

få ressurser 

 Få brukere med 

omfattende 

bistandsbehov, 

men bruker 

majoriteten av 

ressursene

Somatisk 

sykdom
Psykisk 

helse

Utviklings-

hemming

Brevik, NIBR 2009



Kan teknologi bidra til å gjøre en forskjell..? 

Det er i dette skjæringspunktet mellom livsmestring, 

helsefremming og fritid vi jobber. 
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https://youtu.be/kxA3jBUiqC8


Stort potensial

Side 8

«Fremmer barnas selvstendighet 

og mestring av daglige gjøremål, 

sosial deltakelse og språklige 

ferdigheter». 

«Datteren min har jo av og til reflektert 

over at hun har Downs syndrom og 

skulle ønske at hun ikke hadde det, så 

alt som bidrar til at hun lever mer 

normalt, er en fin ting». 

- Mor til jente (12)

Helsedirektoratet.no/velferdsteknologi/rapporterogutredninger

https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/rapporter-og-utredninger#rapporter-fra-paagaaende-utprovinger


De små, betydningsfulle skrittene..
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«Han blir nok ikke selvstendig på alle områder med en 

gang på grunn av denne appen, men det er ikke så 

farlig. For de fleste av disse av disse familiene, som vi 

er en del av, så er det de små tingene som blir veldig 

store og viktige. Mange av disse tingene som folk tar 

som en selvfølge. At det er klart at barna kan leke ute i 

gaten. Det er det ikke for oss. Men om han kan få lov å 

være ute alene i hagen, så er det fantastisk»

Mamma til gutt (10) med GPS-klokke



Behovene er mange og ulike
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Foto: Eivind Gulliksen



Teknologiene finnes
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Det er mange involverte i barnets liv

Han sitter 

for mye 

stille

Hvilke 

tjenester 

trenger 

han? 

Sunt 

kosthold er 

det 

viktigste! 

Språkutviklingen 

henger etter

Hvordan lykkes med velferdsteknologi?



Status
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Bruker i sentrum!

God kartlegging og lystbetont

Opplæring og oppfølging satt i system

Samarbeid på tvers av fag og sektorer

Tid og ressurser i et langsiktig perspektiv



Status
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De 6 kommunene som deltar har organisert seg 

på forskjellige måter

Risør 

Horten 

Drammen 

Bodø 

Steinkjer 

Ålesund



Veien videre

Bilde: Ergoterpa

I juni 2020 leverer det nasjonale 
prosjektet en kunnskaps- og 
erfaringspakke med sluttrapport, 
tjenestemodeller og verktøy. 
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VI ANBEFALER:
«En ny måte å jobbe på»
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