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Aktivitetshjelpemidler
• Utstyr som er spesielt utviklet for at personer med 

funksjonsnedsettelser skal kunne delta i lek, fysisk 
aktivitet og sportsaktiviteter

• Skal bidra til å opprettholde eller bedre motorisk og 
kognitiv funksjonsevne gjennom trening og 
stimulering

• Et virkemiddel for å stimulere til økt aktivitet og  
deltakelse for alle, er opplæring i og bruk av 
aktivitetshjelpemidler



I Norge
• Søkes og lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentralen
• Produkt- og prisavtaler
• Til en person med vesentlig eller varig nedsatt funksjon
• Til trening, stimulering og aktivisering (kognitivt eller motorisk)
• Det gis ikke stønad til vanlige leker, vanlig  sportsutstyr og konkurranseutstyr
• Under 26 år får gratis - offentlige midler
• Over 26 år må betale en egenandel på 10% eller tilsvarende maksimalt 4 000 av 

kjøpesummen for hvert aktivitetshjelpemiddel



AKTIVITETSHJELPEMIDLERS 
BETYDNING • Stor betydning for 

muligheten til å komme 
seg ut og å være mest 
mulig selvstendig

• Stor betydning for 
muligheten til å få en 
positiv opplevelse og å 
føle mestring

• Stor betydning for 
muligheten til å delta 
sammen med familien og 
på lik linje med andre 
/jevnaldrende



• Stor betydning for 
muligheten til å være 
fysisk aktive

• Bidrar til å føle 
tilhørighet og å være 
sosialt deltakende

• Bidrar til økt 
motivasjon for 
aktiviteten er 
lystbetont



• D:\aktivitetshjelpemiddel film, svein.mp4



PhD- prosjektet
• «Aktivitetshjelpemidler, kunnskap og deltakelse»
• Tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for barn og 

unge med funksjonsnedsettelser og 
Profesjonshøgskolen ved Nord universitet

• Finansiert av Stiftelsen Sofies Minde



Opptatt av
• Aktivitetshjelpemidler er ikke et mål i seg selv
• Et virkemiddel av avgjørende betydning for 

aktivitet og deltakelse i barnehage, skole, jobb 
og fritid

• Få mest optimale og tilpassede 
aktivitetshjelpemidler og lære seg å mestre dem

• Aktører på lokalt nivå (kommunalt) skal ha 
utdannelse og kunnskap



HOVEDMÅL
Generere kunnskap om hvordan aktivitetshjelpemidler 
kan gjøres til et mer effektivt virkemiddel for å oppnå 
mer deltakelse i en aktiv fritid for barn og unge med 
funksjonsnedsettelser
• Fokusere på hva slags kunnskap ulike aktører 

(tjenesteytere, formidlere, brukere, ledsagere) har om 
aktivitetshjelpemidler



3 artikler
1. Landsdekkende survey for å kartlegge kunnskap- og 
kompetansenivå og behov knyttet til aktivitetshjelpemidler blant ulike 
aktører i landets kommuner
• Fysio-/ergoterapitjenesten, skoler og frivillige lag og foreninger

2. Casestudie som fokuserer på de ulike aktørenes kunnskap og 
kompetanse
• Intervju, observasjon, tilgjengelige registerdata etc.
• Et utvalg kommuner

3. Casestudie som fokuserer på brukernes erfaringer 
(deltakelsesaspektet)
• Intervju 
• Brukerne selv og deres nettverk (familie, venner, etc.)



«Kappe»
• Overordnet diskusjon og oppsummering av 

resultatene fra artiklene
• Egne erfaringer som profesjonsutøver og de 

utfordringer som finnes i utøvelsen knyttet til 
aktivitetshjelpemidler

• Aktuelt å utfordre andre praktikere om å bidra 
med fortellinger og refleksjoner om sin praksis



Generelle utfordringer
• Begrepet aktivitetshjelpemidler
• Kompetansekrevende område
• Fokus på teoretisk og praktisk bruk og 

betydning i utdannelser
• Overføring av kompetanse på tvers av 

tjenestenivå (offentlig og frivillig sektor)
• Mest mulig individuelle aktivitetshjelpemidler og 

opplæring
• Naturlig del av livet som andre typer 

hjelpemidler og utstyr



Svein Bergem
E-post: svein.bergem@vhss.no
Tlf: 75 60 25 94
www.aktivung.no
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