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Foreldreundersøkelsen https://alvorligsyktbarn.no/

• 12 timer i uken på å lete etter informasjon og skrive søknader/klager.

• 10 timer i uken på å koordinere tjenestene.

• Samlet utgjør dette en 60 prosent stilling.

• 64 prosent er misfornøyde med hjelp og veiledning.

• 64 prosent er misfornøyde eller svært misfornøyde med koordineringen av 
tjenestene.

• 64 prosent opplever at de i liten grad får medvirke eller bli hørt av kommunen før 
det blir tatt avgjørelser om tjenestetilbudet.

• 53 prosent er misfornøyde med informasjonen de har mottatt.

• 52 prosent er bekymret eller svært bekymret for at deres barn ikke får nok hjelp 
fra det offentlige.

• Som det heter i sluttrapporten: "... selv om det er gjennomført mange tiltak for å 
bedre situasjonen for målgruppen så har de i liten grad hatt noen effekt."

https://alvorligsyktbarn.no/














Riksrevisjonen

• Tjenestene til familier med barn som har funksjonsnedsettelser, er avhengig av 

hvor de bor i landet.

• Familiene må selv ta et stort ansvar for å få hjelp og koordinere tjenestene.

• Foreldre opplever at de får lite hjelp til å finne fram på tvers av fragmenterte 

tjenester

• Staten har ikke fulgt opp godt nok at koordinatorordningen fungerer i samsvar 

med intensjonene.



«Jeg blir ganske opprørt når jeg ser foreldre til barn med 

funksjonsnedsettelser som bruker alle sine krefter i kampen 

for sine barns rettigheter, foreldre som trenger kreftene til helt 

andre ting enn å gå i en evig og destruktiv runddans med 

bestillerkontoret i kommunen.»

Tidligere barneombud Reidar Hjermann, 

Aftenposten 21.06.12



NOU 1986:4 Om samordning i helse og sosialtjenesten

«Kasteballproblematikken er vel kjent i …. omsorgen for 

funksjonshemmede barn/unge, kanskje mer utbredt her enn på noe 

annet område i tjenesteapparatet.» 

«Et alminnelig trekk er at tiltakskjeden ikke er tilstrekkelig utfyllende 

eller sammenhengende»



Helsetilsynet: Det gjelder livet (2016)

• Svikt i helsetilbudet i 45 av de 57 undersøkte kommunene

• Svak styring

• Høyt risikonivå

• Svikt i legemiddelhåndtering

• Svak ledelsesoppfølging

• 2018: Lovbrudd i fem av syv kommuner







NOU 2016/17: På lik linje (rettighetsutvalget)

Personer med utviklingshemning diskrimineres 

på en rekke samfunnsområder, gjennom 

direkte forskjellsbehandling og manglende 

tilpasning og tilrettelegging







Fra tusen biter til helhet og samordning

• Individuell plan – som etterleves og brukes

• Ansvarsgrupper – med ansvar

• Helhet

• Koordinator – med fullmakter, ressurser og engasjement

• Kompetanse og kvalitet

• Samskaping og samvalg

• Gode rutiner og systemer for samhandling og kunnskap

• Kontinuitet og gode overganger

• Tillit



Fra drøm til virkelighet

• Kontroll

• Manglende tillit

• Regelorientering

• Trange rammer

• Kultur

• Tillit

• Dialog

• Åpenhet

• Kvalitet

• Kompetanse

• Samarbeid

• Tjenester som treffer



«Skulle man på noe område kunne bruke uttrykk som «koste hva det koste vil», så måtte det være 

nettopp her, av rent menneskelige grunner… 

Man må spørre: Får foreldre til funksjonshemmede barn virkelig de økonomisk vilkår som de må ha, 

for å kunne sikre seg god nok hjelp til å få nok tid til å skape et godt hjem for barnet og eventuelt 

dets søsken, og samtidig være gode yrkesaktive… 

Her er det behov for både litt generøse økonomiske ordninger, gode avlastningsordninger – og en 

administrasjon som demonstrerer velvilje fremfor overdreven fokusering på regelverk… 

Det burde være overflødig å minne om at dette gjelder foreldre som ikke nødvendigvis har dårligere 

dømmekraft enn politikere og byråkrater. Jeg tillater meg å si det slik eftersom jeg selv har vært 

både politiker og byråkrat.» 

Kåre Willoch



«Mennesker med

«Mennesker med nedsatt funksjonsevne 

blir ennå ikke gitt tilstrekkelig mulighet 

til et fritt liv der man kan yte etter evne. 

Nå er det på høy tid at vi investerer i 

Norges største minoritet!»

Marie Flaatten (16)
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