


Habiliteringsteamet ved VHSS 

• Intensiv trening i gruppe med 4-9 barn i alderen 6 - 20 år, 
sammensatt etter alder, diagnose og/eller funksjonsnivå  

• Ca 245 barn årlig 

• Opphold på 1 - 2,5 uke 

• Ulike tilbud  
- Intensiv trening med varierte aktiviteter inn og ute. 
- Spesifikke ferdighetsopphold: sykkel, vinteraktivitet/ski, 
svømming, kajakk, ridning. 
- Aktiviteteshjelpemiddelopphold: sykkel, pigging snø/is, sitski. 
- Friluftsopphold høst og vinter 
 



Alle barn har uteaktivitet på 
timeplanen 



FERDIGHET… 

… gir mestring og selvtillit 

http://www.cp.no/om-oss/barn/hans-sykler2/ 

FOTO: Ho-Hsing Frances Yu 



hverdagsaktivitet 

sosialt 

deltagelse 

trening 

mestringsfølelse 

Være som de andre 

RINGVIRKNINGER 



TRENING I LYSTBETONT AKTIVITET 



Å FLYTTE FOKUS 



DELTAGELSE FREMFOR 
PRESTASJON 



NÅR UROEN FÅR RO  
 



SANSESTIMULERING 



‘’Æ føle mæ som 

en skøyter!’’ 
   William 9 år 





• Utstyr som er spesielt utviklet for at personer med 
funksjonsnedsettelser skal kunne delta i lek, fysisk 
aktivitet og sportsaktiviteter 

• aktivitetshjelpemiddel film.mp4 

 

 

Aktivitetshjelpemidler 

aktivitetshjelpemiddel film.mp4


I Norge 
• Søkes og lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentralen 

• Til en person med vesentlig eller varig nedsatt  funksjon 

• 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 



• Hjelpemiddelsentralen har tett samarbeid og 
har eksternt lager hos Valnesfjord og 
Beitostølen Helsesportssenter 

• VHSS/BHSS har tilsagnsmyndighet på 
aktivitetshjelpemidler 



AKTIVITETSHJELPEMIDLERS BETYDNING 

• Muligheten til å komme seg 
ut og å være mest mulig 
selvstendig. 

• Muligheten til å være fysisk 
aktiv. 

• 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 

• Bidrar til å føle 
tilhørighet og å være 
sosialt deltakende 

• Bidrar til økt motivasjon 
for aktiviteten er 
lystbetont 

 



Et virkemiddel som kan være av betydning for aktivitet 
og deltakelse i barnehage, skole, jobb og fritid. 

Aktivitetshjelpemidlet er ikke et 
mål i seg selv! 





Utfordringer 

• Aktører på lokalt nivå (kommunalt) har lite 
kunnskap og erfaring om temaet.  

• Å få best mulig tilpassede aktivitets-
hjelpemidler og lære seg å mestre de krever 
kunnskaper. 

 

 



PhD- prosjekt 

• «Aktivitetshjelpemidler, kunnskap og deltakelse» 

• Tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med 

funksjonsnedsettelser og Profesjonshøgskolen ved Nord 

universitet 

• Finansiert av Stiftelsen Sofies Minde 
 

mailto:svein.bergem@vhss.no

