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Takk
Dette FoU-arbeidet er gjort mulig ved hjelp av lønnsmidler fra NAV hjelpemidler og tilrettelegging i perioden høsten 2009–våren 2010 og fra Program for ergoterapeututdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag høsten 2010. Arbeidet har vekslet
mellom intense arbeidsperioder og pauser som har vært nødvendige for å fordøye og bearbeide stoffet.
Arbeidet har fra starten av (august 2009) hatt ei referansegruppe bestående av fagpersoner fra NAV hjelpemidler og tilrettelegging:
Lise Fjeldvik
Peter Hjort
Karin Liabø
Lisbet Koppang Telnes (fra mai 2010).
Referansegruppa har gitt tilbakemeldinger på fem halv- og heldags møter i løpet av prosjektperioden. Referansegruppa har vært en uvurderlig støtte til å se
fenomen på nye måter: Den har sjenerøst supplert med kunnskap og vurdert
mine innspill spesielt kritisk. Uten referansegruppas utømmelige kilder av
kunnskap, erfaringer og tålmodige tilbakemeldinger ville ikke prosjektet vært
mulig å gjennomføre. Denne boka målbærer mange av deres innspill.
Elin Svendsen, Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag, har bidratt med
nødvendig inspirasjon og diskusjon, nyttige råd om praksiseksempler og kunnskap om kognitive hjelpemidler. Dr. Kjersti Vik, satningsområde Aktivitet og
Deltakelse HiST, har særlig bidratt til innholdet og referanser i kapittelet om
deltakelse (kapittel 4). Guri Henriksen, Norges Handikapforbund, har gitt tankevekkende tilbakemeldinger, påminning om historien innen hjelpemiddelformidling og bidratt med et eget innledende kapittel.
Tusen takk til dere alle!
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Forord
Denne boka søker først og fremst å finne faglig kunnskapsgrunnlag for tekniske
hjelpemidler for borgere som erfarer funksjonshemming. Det ble tidlig klart i
skriveprosessen at tekniske hjelpemidler ikke kan sees som noe isolert, og at de
må knyttes til andre tiltak og hjelpemidler: tilrettelegging av omgivelser, opplæring av nærpersoner, forenkling og endring av aktivitetsoppgaver og læring
av aktiviteter. Det tekniske hjelpemiddelet inngår dermed i en bredere sammenheng. Det er derfor her valgt å anvende de videre begrepene hjelpemidler og tilrettelegging.
Relasjon eller relasjonell dukket tidlig opp som stikkord i denne skriveprosessen. Begrepet relasjon går igjen når en skal beskrive hjelpemidler og tilrettelegging, men også sentrale begrep som funksjonshemming og deltakelse,
aktivitet, identitet, læring, samarbeid og ulike begrepsmodeller.
Boka ønsker å flytte tyngdepunktet fra ensidighet til sammensatte relasjoner:
• fra individets funksjonsnedsettelse til funksjonshemming som en relasjon
mellom person og omgivelser
• fra individets evne til deltakelse til deltakelse som en samhandling mellom
person og omgivelser.
• fra pasient og hjelpemiddelmottaker til person og aktør
• fra teknisk-funksjonell hjelpemiddelformidler til samarbeidspartner og
muliggjører
• fra å knytte tekniske hjelpemidler ensidig til en rehabiliteringsprosess til å
se dette som en naturlig del av hverdagslivet for deltakelse (som ethvert
objekt vi omgir oss med i hverdagen)
Boka inkluderer både teoretisk kunnskap og forslag til metodisk tenkning i
praksis. Den retter seg derfor både til forskere, studenter og fagpersoner som
samarbeider med brukere om tilrettelegging og hjelpemidler; ergoterapeuter,
pedagoger, fysioterapeuter, vernepleiere, audiografer, leger, sykepleiere. Den
er også relevant for ingeniører, teknikere og andre som jobber med tekniske
hjelpemidler. Forhåpentligvis er boka en støtte og hjelp for hovedaktørene;
brukerne av hjelpemidlene.
En kan spørre seg om fagpersoner som jobber med hjelpemidler og tilrettelegging, har et bevisst kunnskapsgrunnlag for å ta de beste beslutninger?
Hjelpemiddelformidling krever kunnskap om menneskers funksjoner, funksjonsnedsettelser og sykdommer. Men det trengs mye mer enn medisinsk kunn-
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skap som grunnlag for tiltak som hjelpemidler og tilrettelegging. Erfaringer fra
min hverdag ved en ergoterapeututdanning sier meg at et slikt skriftlig og
eksplisitt kunnskapsgrunnlag mangler. Når det blir for omfattende å undervise
i og om hvert enkelt hjelpemiddel og individuell tilrettelegging, hva er da relevant generelt kunnskapsgrunnlag for fagpersoner?
Denne boka beskriver et slikt kunnskapsbasert grunnlag for hjelpemidler
og tilrettelegging, hvor en tar utgangspunkt i nyere litteratur. Forståelse av
funksjonshemming, deltakelse og utvikling av den såkalte gap-modellen har
vært med på å danne grunnlaget for norsk tjenesteyting og lovregulering for
personer som erfarer funksjonshemming. Denne boka gir likevel ikke en historisk gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget relatert til hjelpemidler og tilrettelegging, selv om dette inkluderes i Guri Henriksens innledende kapittel. Boka
søker å vise status for kunnskapsgrunnlaget i dag, og må derfor betraktes som
begynnelsen på en lang prosess med å bygge opp et kunnskapsområde.
Boka handler ikke om spesielle hjelpemidler for mobilitet, sansetap, kognisjon o.l., ei heller handler den om hjelpemiddelprosessen, søknadsprosedyrer
eller lovgrunnlag. Den konsentrerer seg om fagprosesser og ulike måter å tilnærme seg hjelpemidler og tilrettelegging på. Den beskriver nærmere ulike
forståelser av funksjonshemming og deltakelse som kan påvirke valg av tiltak,
og ulike begrepsmodeller som viser forhold mellom person, aktivitet, omgivelser og objekter (eksempelvis tekniske hjelpemidler). Dessuten handler boka om
identitet, læring og samarbeid. Boka tilbyr et kunnskapsgrunnlag som kan være
relevant både for mer tradisjonelle hjelpemidler (for eksempel for bevegelse og
hverdagsaktiviteter), men kan like gjerne være et grunnlag for nyere hjelpemidler innen omsorgs- og velferdsteknologi
Utvikling av kunnskapsgrunnlaget er en prosess hvor stener bygges på
hverandre. Denne boka er en av byggesteinene, men jeg håper leserne blir
utfordret til å bygge videre, eller rapportere synspunkter tilbake.

Ness-Hjelpemidler.fm Page 9 Wednesday, March 9, 2011 1:48 PM

Innhold
Takk ........................................................................................................................

5

Utviklingen av hjelpemiddelområdet
i Norge ....................................................................................................................
Hjelpemidler som virkemiddel for likestilling og deltakelse .....................................
Historisk tilbakeblikk .................................................................................................
Utvikling og utfordringer ...........................................................................................

11
11
12
18

Kapittel 1 Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse –
et kunnskapsbasert grunnlag .................................................................................
Hvordan lese boka? ....................................................................................................
Hjelpemiddel ..............................................................................................................
Tilrettelegging ............................................................................................................
Formidlingsprosess og fagprosess ..............................................................................
Kunnskapsbasert praksis .............................................................................................
Søk etter kunnskapsbasert grunnlag ..........................................................................
De ulike kapitlene .......................................................................................................

21
21
21
23
24
25
26
28

Kapittel 2 Ulike faglige tilnærminger ....................................................................
Funksjonsorientert og funksjonsteknisk tilnærming .................................................
Avvisning av hjelpemidler ...........................................................................................
Personlig, identitetsorientert tilnærming ..................................................................
Tilnærming i flere spor – klinisk resonnering ...........................................................
Oppsummering ...........................................................................................................

31
31
32
33
35
39

Kapittel 3 Funksjonshemming ...............................................................................
Ulike forståelser av funksjonshemming .....................................................................
Den funksjonsorienterte individuelle forståelsen av funksjonshemming ..................
Den administrative forståelsen av funksjonshemming ..............................................
Den subjektive forståelsen av funksjonshemming .....................................................
Den sosiale forståelsen av funksjonshemming ...........................................................
Den relasjonelle forståelsen av funksjonshemming ...................................................
Behov for bevisst bruk av begrepet funksjonshemming ............................................
Ulike forståelser samtidig – betyr det noe? ...............................................................

41
41
42
43
44
45
47
49
51

Kapittel 4 Deltakelse ..............................................................................................
Den funksjonsorienterte individuelle forståelsen av deltakelse .................................
Den subjektive forståelsen av deltakelse ....................................................................
Den sosiale forståelsen av deltakelse ..........................................................................
Den relasjonelle forståelsen av deltakelse ..................................................................
Deltakelse og aktivitet som mål .................................................................................
Dokumentasjon og måling: Fremmer hjelpemidler og tilrettelegging aktivitet og
deltakelse? ...................................................................................................................

53
54
55
57
60
62

Kapittel 5 Modeller som inkluderer tilrettelegging og hjelpemidler .................
Hva er en modell? ......................................................................................................
Hvorfor er modeller relevante for hjelpemidler og tilrettelegging? .........................
Ulike typer modeller ..................................................................................................

67
67
68
68

64

Ness-Hjelpemidler.fm Page 10 Wednesday, March 9, 2011 1:48 PM

Gap-modellen .............................................................................................................
Human Activity Assistive Technology Model (HAAT-modellen) .............................
Matching Person and Technology Model (MPT-modellen) .....................................
Comprehensive Assistive Technology Model (CAT-modellen) ................................
Modell for menneske, aktivitet, objekter, omgivelser og deltakelse (MAOO-Del) ..
Modeller og forskning ................................................................................................

71
76
79
82
85
89

Kapittel 6 Aktøren ................................................................................................
Brukersentrering .........................................................................................................
Personlig stil ...............................................................................................................
Aksept og meningsfullhet ...........................................................................................
Identitet ......................................................................................................................
Subjektivitet og aktør .................................................................................................
Ulike forventninger ....................................................................................................
Fortrolighet med teknologi ........................................................................................
Læringspotensial .........................................................................................................
Forslag til samtaleemner og spørsmål for å vurdere aktørens preferanser og ståsted

91
92
93
94
96
97
97
98
98
99

Kapittel 7 Aktivitetene .......................................................................................... 103
Aktivitetsform og aktivitetsutføring ........................................................................... 105
Ulike typer aktivitetsoppgaver ................................................................................... 107
Lukkede og åpne aktiviteter ....................................................................................... 107
Trinnvis læring av aktivitetsoppgaver ........................................................................ 108
Vaner og rutiner ......................................................................................................... 112
Læring av meningsfulle og naturlige aktiviteter ........................................................ 113
Forslag til samtaleemner for å reflektere over aktørens aktiviteter ........................... 114
Kapittel 8 Omgivelsene ......................................................................................... 117
Trening i naturlige situasjoner ................................................................................... 118
Sosiale omgivelser og holdninger .............................................................................. 119
Ulike arenaer – ulike funksjoner ................................................................................ 120
Nærmiljø ..................................................................................................................... 121
Stasjonære eller bevegelige omgivelser ...................................................................... 123
Forslag til samtaleemner for å reflektere over aktørens omgivelser ......................... 123
Kapittel 9 Objektene og hjelpemidlene ............................................................... 125
Objekters signaleffekt ................................................................................................. 126
Hjelpemidlers signaleffekt .......................................................................................... 127
Design, estetikk og innkjøpsordning ......................................................................... 128
Kompleksitet og utforming ........................................................................................ 130
Forslag til samtaleemner for å reflektere over aktuelle hjelpemidler ........................ 130
Kapittel 10 Læring og oppgaveorientert tilnærming ........................................... 133
Tekniske hjelpemidler og læring ................................................................................ 134
Læring ......................................................................................................................... 135
Oppgaveorientert tilnærming .................................................................................... 136
Prinsipper og strategier for læring av aktivitet .......................................................... 138
Guidet oppdagelse – aktørens strategier .................................................................... 146
Muliggjøring – fagpersonens metoder ....................................................................... 148
Struktur i intervensjon ............................................................................................... 150
Kapittel 11 Utfordringer framover for å utvikle kunnskapsgrunnlaget .............. 153

Ness-Hjelpemidler.fm Page 11 Wednesday, March 9, 2011 1:48 PM

Utviklingen av hjelpemiddelområdet
i Norge
Innledning ved Guri Henriksen, ergoterapispesialist i folkehelse, Norges Handikapforbund.

Her presenteres et kort historisk tilbakeblikk på det faglige grunnlaget for hjelpemiddelområdet og utviklingen av formidlingssystemet i Norge. Dette er
nært knyttet til forståelsen av funksjonshemming, deltakelse og likestilling –
tema som denne boken går grundigere inn på.

Hjelpemidler som virkemiddel for likestilling og deltakelse
Borgere med funksjonsnedsettelser bruker tekniske hjelpemidler for å leve et
selvstendig liv og delta i samfunnet på lik linje med andre. Likestilling og deltakelse kan ikke oppnås kun gjennom individuelle virkemidler, men forutsetter
også at samfunnet er universelt utformet.
Manneråkutvalgets utredning Fra Bruker til Borger (NOU 2001:22) dokumenterte at mennesker med funksjonsnedsettelser møter barrierer og diskrimineres i omfattende grad, og påpekte at likestilling og deltakelse dreier seg om grunnleggende menneskerettigheter. Tittelen signaliserte et skifte i strategi, fra ensidig å
vektlegge velferdspolitiske, individrettede virkemidler som løsning på likestilling
og deltakelse, til å utfordre samfunnsplanleggingen til å inkludere alle borgere.
De politiske føringene for utviklingen av hjelpemiddelområdet har vært å
etablere et nasjonalt formidlingssystem som sikrer personer med funksjonsnedsettelser et likeverdig tilbud, uavhengig av alder, bosted og økonomi. Retten til
hjelpemidler er derfor hjemlet i folketrygdloven, med statlig finansiering, og
hjelpemiddelsentraler i alle fylker.
Grunnlaget for en kunnskapsbasert praksis på hjelpemiddelområdet ble
lagt på midten av 1970-tallet. Da etablerte myndighetene Rådet for tekniske
tiltak for funksjonshemmede med det formål å utvikle et landsdekkende formidlingssystem. Hjelpemiddelsentralene ble etablert i alle fylker fra slutten
av 1970-tallet til midten av 1990-tallet. Rehabiliteringsområdet er i samme
periode bygget ut i kommunene. Funksjonshemmedes organisasjoner har hatt
en sentral rolle i utviklingen av formidlingssystemet.

11
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Forståelsen av funksjonshemming er gjenstand for debatt. Noen oppfatter
funksjonshemming som en egenskap ved individet – at det er personen som er
funksjonshemmet, mens andre mener det er samfunnet som fungerer funksjonshemmende og diskriminerer personer med funksjonsnedsettelser, slik
Manneråkutvalget påpekte. Offentlige dokumenter har anvendt en relasjonell
forståelse av funksjonshemming de siste 30 årene, der funksjonshemming defineres som et gap eller misforhold mellom individets forutsetninger og omgivelsenes krav. Til tross for dette har tiltak i all hovedsak vært rettet mot enkeltindivider, mens omgivelsene og det offentlige rom ikke har tatt hensyn til det
menneskelige mangfoldet.
Universell utforming har derfor blitt en sentral strategi for samfunnsplanleggingen de siste 10 årene for å redusere funksjonshemming og fremme likestilling og deltakelse. Tekniske hjelpemidler er i all hovedsak utviklet med et individuelt siktemål for å styrke den enkeltes forutsetninger for aktivitet og deltakelse.
I denne boken presenteres ulike forståelser av funksjonshemming, noe
som er nærmere drøftet i Jan Tøssebros bok Hva er funksjonshemming? (Tøssebro 2010).
Samfunnsutviklingen og politiske mål om likestilling og deltakelse utgjør
rammer for en kunnskapsbasert praksis. Jeg vil her gi et kort historisk tilbakeblikk på utviklingen av hjelpemiddelområdet og kunnskapsgrunnlaget det
bygger på.

Historisk tilbakeblikk
Rettigheter og formidlingssystem
I dag har vi et godt utbygd formidlingssystem i Norge med rettigheter i folketrygdloven, hjelpemiddelsentraler i fylkene og fagkompetanse i kommunene.
Men slik har det ikke alltid vært.
«Mange vanføre mangler rullestol» var overskriften på et innlegg i Solglimt, bladet for Norsk Vanføresak, i 1956 (Handikapnytt 1997):
Det er ingen selvfølge i vårt land at vanføre som trenger det, blir skaffet en rullestol. Riktignok gjøres det noe med dette problemet. Staten bevilger årlig en
mindre sum til dette formålet. Enkelte kommuner gir også sine bidrag.(…). Men
det er vanførebevegelsen som har båret den største byrden ved innsamlede midler.
Den forstår problemet fullt ut og har gjort det den maktet. Men allikevel sitter
det mange vanføre og venter på rullestol. De venter på samfunnets forståelse av
12 Utviklingen av hjelpemiddelområdet i Norge
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problemet. Så dyre som slike stoler er, klarer de oftest ikke å skaffe en ved egne
midler. (…).»
Statens rolle på hjelpemiddelområdet må ses i sammenheng med utviklingen av
velferdsstaten. I Rundskriv til folketrygdloven (1997) er det en historisk oversikt
over lovhjemlingen på hjelpemiddelområdet. Første lovhjemling var knyttet til
Vanføreloven av 5. desember 1958, med mulighet for støtte til tekniske og ortopediske hjelpemidler. Da folketrygdloven trådte i kraft i 1967, ble det åpnet for
støtte til hjelpemidler til yrkesmessig attføring. Fra 1971 var det mulig å få
støtte til hjelpemidler til bedring av den alminnelige funksjonsevnen.
Folketrygdloven var i all hovedsak et finansieringssystem. Inntil midten av
1970-tallet var det tilfeldig hvem som fikk hjelpemidler. Det var avhengig av
egen økonomi, hvor i landet man bodde, type funksjonsnedsettelse og hvem
man kom i kontakt med. Det var stor mangel på kunnskap.
I 1974–75 gjennomførte Sentralinstitutt for Industriell forskning (SI) et
utredningsprosjekt om tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede. Det ble
slått fast at det var behov for et sentralt koordinerende organ og planer for å
etablere hjelpemiddelsentraler i hele landet. Norske Sivilingeniørers Forening
arrangerte et seminar i 1975 der Helsedirektoratet deltok aktivt i diskusjonen.
Sosialdepartementet besluttet samme år å etablere Rådet for tekniske tiltak for
funksjonshemmede (RTF) for å utvikle formidlingssystemet i Norge. Departementet oppnevnte medlemmene i Rådet, som besto av representanter fra funksjonshemmedes organisasjoner, sentrale myndighetsorgan og ressurspersoner
innen feltet. Rådets sekretariat ble lagt til SI (senere SINTEF) og besto av et
tverrfaglig miljø. To satsingsområder ble løftet fram: formidling av tekniske
hjelpemidler og informasjon. Rådets hovedoppgaver ble å bygge ut et enhetlig
nasjonalt formidlingssystem og faglig kvalifisere alle med et formidlingsansvar.
Det ble lagt ned mye arbeid i å utvikle grunnleggende prinsipper om funksjonshemming og hjelpemiddelformidling. Det ble også etablert nordisk samarbeid
på området (Lorentsen 1990).
Etter to års forarbeid startet RTF og Sosialdepartementet et prøveprosjekt om formidling av tekniske tiltak for funksjonshemmede i 1979. Hjelpemiddelsentralen i Telemark ble opprettet. Etter to års prøvedrift kunne sentralen vise til en firedobling av antall tildelinger av hjelpemidler og en halvering
av trygdekostnader per bruker. To tredjedeler av den økte formidlingen gikk til
personer over 65 år (RTF 1986).
Det ble politisk besluttet at de gode resultatene fra prøveprosjektet skulle
videreføres til andre fylker. Fra begynnelsen av 1980-tallet til begynnelsen av
1990-tallet ble hjelpemiddelsentraler startet opp og etablert i alle landets fylker.
Kunnskaps- og prestasjonsutvikling i organisasjoner 13

Ness-Hjelpemidler.fm Page 14 Wednesday, March 9, 2011 1:48 PM

Sentralene var forankret hos fylkeshelsesjefen, med statlige føringer for innholdet og felles målsetting. Fylkeskommunene fikk 75 % i statlig støtte til driften
av hjelpemiddelsentralene og hjelpemidlene ble i all hovedsak finansiert
gjennom folketrygden. Erfaringene ble oppsummert av Rådet for tekniske
tiltak for funksjonshemmede (RTF 1990, RTF 1993).
Hjelpemiddelsentralenes virksomhet og ansvar ble hjemlet i egen forskrift
til folketrygdloven i 1994. Sentralene skulle bidra til likeverdig og helhetlig
problemløsning for funksjonshemmede gjennom tekniske og ergonomiske
tiltak og være et ressurs- og kompetansesenter for offentlige instanser og andre.
Sentralene skulle ha et overordnet og koordinerende ansvar for formidling av
hjelpemidler samt forvaltningsansvar for folketrygdens eiendom. Forskriften
inneholdt også bestemmelser om brukermedvirkning for å styrke kvaliteten og
sikre brukerne innflytelse på utforming av tjenesten.
Kommunale fagfolk ble en viktig samarbeidspart for både hjelpemiddelsentralen og hjelpemiddelbrukerne. Hjelpemidler skulle vurderes som et virkemiddel innen habilitering og rehabilitering, og kommunenes ansvar ble lovhjemlet i kommunehelsetjenesteloven gjennom forskrift om habilitering og
rehabilitering i 2001.
I 1994 ble hjelpemiddelsentralene overført fra fylkeskommunen til trygdeetaten og staten, fordi myndighetene ønsket sterkere økonomistyring (St prp
1 1992–93). Både en statlig og en desentralisert modell ble utredet (Sosialdepartementet 1992). Avgjørende for valg av modell var at retten til hjelpemidler
i folketrygdloven ikke skulle røres – det politiske målet om et enhetlig nasjonalt
system med et likeverdig tilbud på landsbasis sto fast. Rikstrygdeverket fikk det
overordnede ansvaret for hjelpemiddelsentralene og styrket sin innsats på
området. Det ble gjennomført et omfattende utredningsarbeid i forbindelse
med overføringen til trygdeetaten (Rikstrygdeverket 1994). Det ble også
utredet hvordan nasjonal kompetanse skulle ivaretas og organiseres (Lundutvalget 1994). Ved overføring av ansvaret til Rikstrygdeverket ble Rådet for tekniske tiltak for funksjonshemmede med sekretariatet lagt ned. Dette skjedde
ikke uten kamp. Funksjonshemmedes organisasjoner og fagmiljøer advarte mot
å overføre fagområdet til et forvaltningsorgan og mente fagfeltet måtte forankres i et nasjonalt faglig utviklingsmiljø med brukermedvirkning, rehabilitering
og rehabiliteringsteknologi som grunnlag. Deltasenteret ble etablert i 1996
med formål å utvikle et nasjonalt kompetansesenter for tekniske hjelpemidler
og tilrettelegging av miljø, men valgte å satse på universell utforming (Deltasenteret 2007). Den faglige motoren som var bygget opp i regi av Rådet for tekniske tiltak for funksjonshemmede gjennom nesten 20 år for å utføre utviklings- og informasjonsoppgaver ble ikke erstattet.
14 Utviklingen av hjelpemiddelområdet i Norge
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Funksjonshemmende barrierer på hjelpemiddelområdet ble påpekt av
Manneråkutvalget i 2001. Utvalget mente det var behov for å styrke brukermedvirkningen, korte ned ventetidene, styrke formidlingsområdet og den
faglige kvaliteten samt forskning og utvikling.
Med Nav-reformen i 2006 ble Rikstrygdeverket innlemmet i den nye
Arbeids- og velferdsetaten. Det var diskusjon om hjelpemiddelsentralene skulle
forankres i fylkeslinjen eller på nasjonalt nivå i Nav. Det ble vedtatt å forankre
sentralene i nasjonal styringslinje for å sikre kvalitet og likhet i tilbudet. Nav har
satset på brukermedvirkning på systemnivå, og har gjennomført diverse brukerundersøkelser og enkeltprosjekter for å utvikle hjelpemiddelområdet (Nav
2008). For å styrke hjelpemiddelbrukernes innflytelse og forenkle tilgangen til
hjelpemidler er ordninger med brukerpass og kontaktperson for barn innført
(www.nav.no). Modellforsøkene aktiv brukermedvirkning, brukerpass og kontaktperson ble evaluert av SINTEF (Grut 2005) og tilbudet på landsbasis ble
evaluert av NTNU (Høyen og Tøssebro 2009).
Kampen om hjelpemiddelområdet blusset opp igjen da Holteutvalget la
fram sin utredning i 2010 (NOU 2010:5). Utvalget foreslo å flytte ansvaret for
store deler av hjelpemiddelområdet fra folketrygdloven og statlig ansvar til
kommunene og ulike sektorer. Dette omfattet både rettigheter, finansiering og
fagansvar. Forslagene møtte stor motstand i høringsrunden fra både fagmiljøer,
kommuner, departementer og funksjonshemmedes organisasjoner, som forsvarte dagens formidlingssystem og mente bedring av praksis burde skje innenfor dette systemet. Utvalgets forslag om å satse på forskning og utvikling fikk
bred støtte.

Kunnskapsgrunnlaget verdier og innhold i hjelpemiddelformidling
Hjelpemidler og tilrettelegging må ses i sammenheng med ulike faggruppers
eget kunnskapsgrunnlag. Her presenteres det faglige grunnlaget som ble utviklet for hjelpemiddelområdet som en tverrfaglig praksis.
Det faglige grunnlaget for hjelpemiddelområdet er nært knyttet til den
relasjonelle forståelsen av funksjonshemming. Denne forståelsen knyttes til
professor Ivar Lie ved Universitetet i Oslo og arbeidet med deltakelsesrettet
rehabilitering (Lie 1989 og 1996).
Innhold og organisering av hjelpemiddelområdet ble utviklet av Rådet for
tekniske tiltak for funksjonshemmede i samarbeid med funksjonshemmedes
organisasjoner og hjelpemiddelsentralene etter hvert som de ble etablert.
Verdier, prinsipper og faglig innhold ble presentert samlet i en håndbok i
1985, og publisert som en veileder for hjelpemiddelsentralene i 1988 med titKunnskaps- og prestasjonsutvikling i organisasjoner 15
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telen Prinsipper og definisjoner (1988). Jeg vil her presentere det kunnskapsgrunnlaget som veilederen inneholder:
På brukernes premisser
Grunnleggende for ideologien er at brukerne av hjelpemidler skal spille en
aktiv rolle, både når det gjelder eget hjelpemiddelbehov, men også når det
gjelder hvordan selve formidlingssystemet skal fungere. Tjenesteyting på brukernes premisser innebærer at brukerne settes i fokus og at serviceapparatet
bygges opp ut fra de krav brukerne setter. Det er brukeren som eier problemene
og brukerens valg må respekteres. Formidlingsprosessen må kjennetegnes av en
aktiv samhandling mellom bruker og formidler. Det skal være forbundet med
minst mulig anstrengelser å hente ut ytelser fra det offentlige.
Et slikt system lar brukernes premisser og behov styre utviklingen av
arbeidet – det er brukerstyrt.
Funksjonshemming
En funksjonshemming er i hjelpemiddelsammenheng å oppfatte som
et misforhold mellom personens funksjonsevne og de krav til funksjon
som personens omgivelser stiller.
Innen medisinsk behandling er det vanlig å se på funksjonshemming som en
redusert funksjon i forhold til det normale, f eks nedsatt kraft i en arm. Løsningen blir da å gjenoppbygge kroppens funksjoner. Men mange vil likevel ha en
redusert eller tapt funksjonsevne som innebærer en hverdag full av praktiske
problemer. For å finne løsninger må man derfor løsrive seg fra den medisinske
måten å tenke på. De praktiske problemene oppstår fordi det er et misforhold
mellom det personen kan mestre og det omgivelsene krever. En person som
ikke kan gå i trapper trenger etter denne definisjonen ikke være funksjonshemmet i et hus uten trapper. Funksjonshemming kan reduseres ved å bedre personens forutsetninger og ved å senke miljøets krav.
Tekniske tiltak
Tekniske tiltak er virkemidler for å løse praktiske problemer funksjonshemmede har i hverdagen (hjem, skole, arbeid, fritid). Tekniske tiltak er enhver
gjenstand eller ergonomisk tiltak som bidrar til å redusere funksjonshemmedes
praktiske problemer.
Tekniske tiltak omfatter både hjelpemidlene som gjenstander og ergonomiske tiltak som tilrettelegging av fysisk miljø.
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Hjelpemiddelformidling
Hjelpemiddelformidling er metodisk å løse funksjonshemmedes praktiske problemer ved hjelp av tekniske løsninger. Dette må gjøres ut fra en helhetsvurdering av den enkeltes situasjon i hjem, skole, arbeid og fritid, og med utgangspunkt i de fysiske omgivelsene personen skal fungere i. Dette er en prosess som
krever samspill mellom fagfolk og brukerne. Formidlingsarbeidet må foregå på
brukernes premisser. Hjelpemiddelformidling er ett av flere tiltak og inngår i
en rekke instansers ansvars- og arbeidsområder. Tekniske hjelpemidler er ikke
noe mål i seg selv, men må anvendes som ledd i en bredere plan for rehabilitering og opplæring.
Formidling av hjelpemidler til den enkelte omfatter følgende arbeidselementer:
1
2
3
4
5
6
7
8

Oppdage behov
Behovsutredning
Utprøving
Valg og tilpassing/spesialtilpassing
Montering/installasjon
Trening/motivering/instruksjon
Oppfølging
Teknisk service

Organisering av formidlingssystemet
Det er et mål å skape et likeverdig tilbud til alle funksjonshemmede, i
alle aldre, i hele landet. Det forutsetter målfellesskap og felles målforståelse i hele formidlingssystemet.
Hjelpemiddelsentralenes målsetting er å løse funksjonshemmedes praktiske
problemer i nærmiljøet ved hjelp av tekniske tiltak. Dette er en utpreget tverrfaglig oppgave. Sentralene skal bidra til et likeverdig tilbud til personer med
funksjonsnedsettelser, uavhengig av alder og geografisk bosted. Sentralene skal
være et ressurs- og kompetansesenter i fylket for brukere og faglige samarbeidspartnere, med ansvar for å samordne tilbudet på hjelpemiddelområdet.
Et formidlingssystem på brukernes premisser forutsetter rettighetsorientering, oppsøkende virksomhet og rask levering av hjelpemidler.
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Utvikling og utfordringer
Synet på funksjonshemmedes stilling i samfunnet er i endring. Fra bruker til
borger var den talende tittelen Manneråkutvalget valgte på sin utredning,
NOU 2001:22. Personer med funksjonsnedsettelser er samfunnsborgere på
linje med andre og må ikke tildeles rollen som brukere i enhver sammenheng.
Dette gir også noen utfordringer på hjelpemiddelområdet som krever
bevissthet når det gjelder mål og virkemidler. Går vi tilbake til gap-modellen er
universell utforming kommet som en tydelig strategi for å redusere omgivelsenes krav på samfunnsnivå. Tekniske hjelpemidler og tilrettelegging for den
enkelte er virkemidler på individnivå, ofte som del av deltakelsesrettet rehabilitering. For å fremme aktivitet og deltakelse er det behov for både individuelle
tiltak som kompenserer for funksjonsnedsettelse og løser praktiske problemer
for den enkelte, og universell utforming av bygninger, uteområder, transportmidler og allmenne produkter.
Samfunnsplanleggingen skal følge prinsippene for universell utforming
og sørge for at alle borgere, inklusiv personer som anvender hjelpemidler, kan
bruke omgivelser og produkter på en likestilt måte. Alle skal kunne bruke
hovedløsningen. En del hjelpemidler brukes imidlertid som «nødløsninger»
fordi samfunnet ikke er universelt utformet. Løfteplattformer og trappeheiser
i det offentlige rom er eksempler på «nødløsninger» som kompenserer for
manglende universell utforming. Dette er separate løsninger for enkeltgrupper
som strider mot prinsippene om likestilt bruk av hovedløsningen. I fagutøvelsen er det viktig å være seg bevisst når de ulike virkemidlene skal anvendes. I
praksis innebærer dette et samarbeid på tvers av profesjonsgrenser og etater –
særlig rehabiliteringsområdet og planavdeling/teknisk etat – dersom målene
om samfunnsdeltakelse for alle borgere skal nås. Samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner er nødvendig for å få innsikt i erfaringer og drøfte
løsninger som likestiller alle borgere.
På hjelpemiddelområdet må det kunnskapsbaserte grunnlaget omfatte det
som er viktig for brukerne av tekniske hjelpemidler; tilgang til ny teknologi og
hjelpemidler som fungerer for den enkelte og det livet man lever. Fagfolk må
ha kompetanse om formidlingsmetodikk og oversikt over de løsningsmulighetene som finnes. I forbindelse med Manneråkutvalgets utredning intervjuet
SINTEF Unimed brukere av hjelpemidler om hvilken betydning hjelpemidlene hadde for hverdagsliv og aktivitet. Det kom fram at erfaringene med å få
hjelpemidler inneholdt både en praktisk dimensjon ved å få hjelpemidlet til å
fungere, en normativ og identitetsskapende dimensjon ved å være hjelpemiddelbruker, og en formell dimensjon ved å måtte forholde seg til et byråkrati og
18 Utviklingen av hjelpemiddelområdet i Norge
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regelverk. (NOU 2001:22, vedlegg 1). Dette oppsummerer bredden i utfordringene knyttet til dette området framover.
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Kapittel 1 Hjelpemidler og
tilrettelegging for deltakelse –
et kunnskapsbasert grunnlag
Kapittelet forklarer sentrale begreper og den grunnleggende tenkningen bak
boka. Kapittelet tydeliggjør også innholdet i bokas tittel.

Hvordan lese boka?
Boka inkluderer både teori, illustrasjoner, forskning og praktiske eksempler.
Den kan leses med ulike formål og på ulike måter;
• Boka kan leses kapittel for kapittel, som naturlig bygger på hverandre
• En kan lese enkelte kapitler eller emner og deretter fordype seg i relevante
referanser.
• En kan ta utgangspunkt i figurene eller eksemplene som er beskrevet i egne
rammer underveis, for deretter å se nærmere på teoriene knyttet til de ulike
illustrasjonene eller eksemplene.
• Boka kan også brukes som utgangpunkt for diskusjoner på arbeidsplassen,
spesielt når det gjelder kunnskapsbasert praksis med hjelpemidler og tilrettelegging.
Først er det likevel viktig å lese dette kapittelet for å forstå helheten og sammenhenger i boka.

Hjelpemiddel
Begrepet teknisk hjelpemiddel er noe problematisk å definere entydig og å
anvende isolert som tiltak. Det er uklart hva som er et hjelpemiddel, og hva som
er et teknisk hjelpemiddel; hjelpemidler kan være produkter en finner i vanlige
forretninger, i IKEA-katalogen og enhver jernvare- eller elektrisk forhandler.
De fleste omgir seg med nødvendige hjelpemidler for å kunne utføre hverdags21
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aktiviteter. Tekniske hjelpemidler kan forstås med en administrativ eller byråkratisk definisjon, det vil si produkter som bevilges gjennom NAV og hjelpemiddelsentralen, selv om dette blir noe kunstig. På et eller annet tidspunkt har
den engelskspråklige litteraturen endret begrepsbruk fra assistive device til
assistive technology. Assistive technology er nå ofte brukt synonymt med tekniske
hjelpemidler, selv om teknologisk støtte eller bare teknologi er en mer korrekt
oversettelse av begrepet. Dette forvirrer vel ytterligere. Det meste av litteraturen i denne publikasjonen er likevel funnet ved å bruke assistive technology som
søkeord. Om en ser nærmere på ulike beskrivelser og definisjoner av hjelpemidler, tekniske hjelpemidler, assistive device eller assistive technology, ser vi at
svært ulike aspekter vektlegges:
Assistive technology:
• «any item, piece of equipment, or product system, whether acquired commercially
off-the-shelf, modified or customized, that is used to increase, maintain, or improve
functional capabilities of individuals with disabilities.» (The TechnologyRelated Assistance for Individuals with Disabilities Act, 1988)
• «any device or product that is useful for a persons enhanced functioning and participation.» (Canadian Association of Occupational Therapy, 2006)
• «Assistive technology is viewed as types of individual design representing personal
identities and abilities.» (Ravneberg 2009b)
Assistive device:
• «can be described as objects that are given meaning through the activities in everyday life in which they are used.» (Spencer 1998)
Hjelpemiddel:
• «Et hjelpemiddel er enhver teknisk gjenstand og ethvert ergonomisk tiltak som kan
bidra til å redusere avstanden mellom personens forutsetning og miljøets funksjonskrav.» (Skolenettet fra Læringssenteret, 1998)
• «Hjelpemidler skal bidra til å løse praktiske problemer, virke kompenserende og må
ses i sammenheng med andre tiltak rundt brukeren. At brukeren er motivert er en
forutsetning for at hjelpemidlet skal fungere tilfredsstillende. Hjelpemidler har en
funksjon i den grad de løser problemer som er viktige for brukeren å få løst.» (Rikstrygdeverket 2003)
• «En gjenstand som reduserer et praktisk problem. I Norge kan det i tillegg til gjenstander også være tjenester som døvetolking, førerhund m.m. Tiltakene skal inngå
som del av en helhetlig plan.» (NOU 2010: 5)
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Definisjonene vektlegger ulike forhold; funksjon, deltakelse, kompensering,
meningsfullhet, identitet, evner, objekt, ergonomi, gapet mellom personens
forutsetning og miljøets krav. Dette forsterker forståelsen av at hjelpemidler
handler om noe sammensatt, og vil derfor kunne forstås forskjellig hos ulike
fagpersoner, hjelpemiddelformidlere og brukere.
Ikke for å forvirre ytterligere, men vi kan merke oss at tekniske hjelpemidler
både er omtalt:
• som et tiltak i omgivelsene, som en kompensering for funksjonstap og som
alternativ til individuell trening og behandling
• som et individuelt tiltak, som en kompensering for ønsket universell utforming av samfunnet
• og som et objekt som er med på å skape en bro mellom omgivelsene og
aktøren (personen) for å bedre deltakelse
I denne publikasjonen er hovedsakelig den siste relasjonelle forståelsen benyttet.
Her brukes begrepet hjelpemiddel om objektet, teknologien eller redskapet: Dette er redskaper for alle, for eksempel telefon, PC, boksåpner, arbeidsbord og stoler. Når også begrepet tekniske hjelpemidler benyttes i teksten, er det
helst for å vise til produkter som er bevilget gjennom hjelpemiddelsentralene.
Ofte er tekniske hjelpemidler individuelt tilrettelagt og personlig tilpasset slik
at disse må sees som et individuelt tiltak. Imidlertid er det glidende overganger
mellom hva som er hjelpemidler for alle, og hva som er individuelt tilpassede
hjelpemidler.

Tilrettelegging
Det må skilles mellom generell eller universell tilrettelegging, og individuell
eller spesiell tilrettelegging (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 2008;
NOU 2001: 22). Generell tilrettelegging innebærer en universell utforming av et
samfunn for alle, bl.a. når det gjelder bygninger, anlegg og informasjons- og
kommunikasjonsteknologi. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven vektlegger universell utforming for å fremme likestilling og muligheter for samfunnsdeltakelse. Det presiseres her at universell utforming er hovedmålet, og den
viktigste strategien for å utvikle et samfunn for alle, inkludert mennesker som
erfarer funksjonshemming. Denne boka handler imidlertid ikke om universell
tilrettelegging, men om individuell tilrettelegging og hjelpemidler. Ettersom
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universell tilrettelegging ikke løser alle spesielle eller individuelle behov, er det
også nødvendig med kunnskap om individuelle tilrettelegginger. Likevel er det
grunn til å presisere at selv om individuelle tilrettelegginger er nødvendige, skal
de ikke erstatte universelle tilrettelegginger.
Hjelpemiddel nevnes ofte sammen med individuell tilrettelegging, men i faglitteraturen er det uklart hvordan en skal skille disse begrepene. I denne boka
forstås hjelpemiddel som det fysiske objektet, mens individuell tilrettelegging
inkluderer mer, bl.a. prosessen med å skape helhetlige løsninger for brukeren der
hjelpemidler inngår som et av flere tiltak. Individuell tilrettelegging angår derfor
også bygningsmessige og ergonomiske tilpasninger, bistand fra sosiale menneskelige omgivelser og forenkling eller gradering av aktiviteter. Når en velger bruk
av hjelpemidler er det alltid en avveining om det også er relevant med andre individuelle tiltak; Dette kan være for eksempel boligtilpasning, opplæring av nærpersoner, funksjonstrening eller tilpasning av aktivitet, som kan tjene som supplement eller erstatning. I denne sammenheng er det derfor vanskelig å skrive om
tekniske hjelpemidler isolert uten også å berøre individuell tilrettelegging.

Formidlingsprosess og fagprosess
Hjelpemiddelformidling innebærer ulike prosesser der brukeren er hovedperson eller aktør. «Brukerne skisserer sine problemer og behov, og fagpersoner informerer om hvilke muligheter som finnes. I fellesskap setter brukeren og fagpersonen mål
for hva som skal oppnås og velger ulike tiltak for å nå målet» (Rikstrygdeverket
2003). Et mulig tiltak kan være tekniske hjelpemidler, som dermed setter i gang
en ny prosess; formidlingsprosessen. Denne prosessen inkluderer bl.a. utredning,
målsetting, utprøving, vurdering, søknad, anskaffelse, tilpasning, veiledning,
opplæring, oppfølging osv. (Se illustrasjon i kap. 5). Hjelpemiddelformidlingen
kan utgjøre en del av en rehabiliteringsprosess eller individuell plan (Helsedirektoratet 2010). Dessuten finnes ordningen med brukerpass for erfarne
brukere av hjelpemidler som er motivert for å styre hjelpemiddelprosessen selv
(Rikstrygdeverket 2005; Høyem og Tøssebro 2009).
I denne boka vektlegges beskrivelser av fagprosessen, det kunnskapsbaserte
grunnlaget, og ikke prosessene rundt hjelpemiddelformidling. Heller ikke lovverk, formidlingssystemer og lignende, som også er viktige elementer, er
beskrevet her. For supplerende kunnskap om formidlingsprosesser, ulike målgrupper og typer av hjelpemidler anbefales den danske læreboka Grundbog om
hjælpemidler av Brandt og Jensen (2010).
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Kunnskapsbasert praksis
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Høgskolen i Bergen (2010)
definerer kunnskapsbasert praksis som:
«[…] å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert
kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte
situasjonen.»
Kunnskapsbasert praksis forstås derfor som en integrering av flere kunnskapsformer (Norsk Ergoterapeutforbund 2009):
• Brukerkunnskap, eller brukers kunnskap og brukerdeltakelse og den
enkeltes erfaringer, kunnskap og preferanser
• Ekspert- og erfaringskunnskap, det vil si fagpersonens erfarings- og
ekspertviten utviklet gjennom refleksjon i praksis. Dette inkluderer også
modeller, teorier og ekspertuttalelser som ikke er direkte forskningsbasert.
• Forskningskunnskap, eller pålitelig og systematisk innhentet kunnskap
som er formidlet i vitenskapelige publikasjoner.
• Kontekst innebærer at kunnskapen står i en bestemt sammenheng, for
eksempel kultur, forståelsesrammer, lovreguleringer, politikk og etiske
rammer. Denne konteksten påvirker alle kunnskapsformene.
Det er viktig å merke seg at kunnskapsformene glir over hverandre.
For eksempel kan brukerundersøkelser
eller
erfaringsbaserte
metoder og teorier støttes opp med
vitenskapelige studier. Det er ikke
derfor alltid enkelt å skille kunnskapsformene i atskilte båser.
Slik forfatteren ser det, er det
ikke alltid mulig å inneha både relevant brukerkunnskap, erfaringskunnskap og forskningskunnskap
når en skal begrunne praksis. Men
det er mulig å ha som prinsipp å
søke seg fram til best mulig kunnskap på disse områdene. En slik

Kunnskapsbasert praksis

Hentet fra www.kunnskapsbasertpraksis.no
2009
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måte å forholde seg til kunnskapsgrunnlaget på, inkluderer at dette grunnlaget
til enhver tid er i endring og utvikling. Det kan være en hjelp å tenke på kunnskapsbasert praksis som å handle ut fra best mulig tilgjengelig kunnskap til
enhver tid. Denne forståelsen av kunnskapsbasert praksis utgjør deler av forfatterens førforståelse i dette arbeidet.
Hjelpemidler og tilrettelegging er ofte komplekse produkter og prosesser
som skal fungere i bestemte omgivelser for bestemte personer. Likeledes er den
faglige prosessen knyttet til hjelpemidler og tilrettelegging en så komplisert
prosess at det krever sammensatt kunnskap:
• Brukers kunnskap, de virkelige erfaringer om behov og løsninger, om bruk
av og utfordringer ved hjelpemidler (individualisert kunnskap)
• Aktivitetskunnskap om hverdagsaktiviteter, rutiner og deltakelse i samfunnet
• Biomedisinsk og helsekunnskap om sykdom, funksjonsnedsettelser og
kroppsfunksjon
• Sosiologisk og antropologisk kunnskap om sosiale og kulturelle omgivelser
• Teknologisk kunnskap om produkter og fysiske omgivelser
• Psykologisk og pedagogisk kunnskap om menneskets følelser, atferd, samarbeid, kommunikasjon og læring
• Bevegelseskunnskap om motorisk atferd, læring, utvikling og kontroll
• Juridisk kunnskap om lovverk og rettigheter

Søk etter kunnskapsbasert grunnlag
Dette sammensatte kunnskapsområdet kompliserer litteratursøket. Området er
tverrfaglig, og derfor publiseres det i ulike fag- og forskingstidsskrifter som
ikke kan fanges opp i en eller få databaser. Bredden i det som er publisert om
hjelpemidler og tilrettelegging er stor, noe som stiller oss overfor problemer
med å avgrense søket. I tillegg er det en avveining hvor grundig en skal gå inn
i grunnlagstenkning og referanser i tilknyttede emner i denne framstillingen,
for eksempel i forståelsen av begrep som modeller, identitet og læring.
Innholdet i boka baseres på omfattende litteratursøk i perioden oktober
2009–mai 2010. Dette er i utgangspunktet søk etter litteraturoversikter og litteraturgjennomganger. Valg av søkeord er en utfordring; Hjelpemidler og tilrettelegging gir for mange uønskede treff og er umulig å bruke som søkeord. I
utgangspunktet er det benyttet søkeord som tekniske hjelpemidler og assistive
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technology og assistive devices, eventuelt sammen med participation, learning, identity, models o.l.
Det ble funnet svært få og ingen relevante studier om assistive technology
ved søk på Cochrane (2 treff), OTseeker (6 treff) og PEDro (7 treff). På Cochrane ble det gjort ett treff som bekreftet at det ikke finnes relevante effektstudier om hjelpemidler og leddgikt, og som vektla behovet for forskning innen
området (Tuntland, Kjeken m.fl. 2009). Det ble særlig søkt etter studier og spesielt litteraturgjennomganger i Bibsys, Pubmed, Google Scholar og Cinahl,
hvor det var mange treff. I tillegg er det søkt etter doktoravhandlinger og lærebøker om tekniske hjelpemidler (assistive technology, assistive device). Dessuten er det nøstet videre ut fra litteraturlister, råd fra referansegruppa, eksperter
og tilgjengelige nettsider. Det er derfor også benyttet litteratur som formidler
erfarings-, ekspert- og brukerkunnskap.
Det er gjort et så åpent og tverrfaglig søk som mulig, men likevel er svært
mye av litteraturen som er funnet om hjelpemidler og tilrettelegging skrevet av
ergoterapeuter. Dette kan både skyldes forfatterens tilknytning til ergoterapifaget og at det er denne profesjonen som faktisk har gjort mest på det aktuelle
området. Den ergoterapeutiske tenkningen, hvor man for eksempel legger vekt
på deltakelse og aktivitet, danner en førforståelse som har vært med på å forme
søket etter litteratur og innholdet i boka. I ettertid kan en se at det kanskje
hadde vært klokt med flere søk på pedagogiske, teknologiske, psykologiske og/
eller samfunnsvitenskapelige databaser, for eksempel Erik, PsycINFO og ISI.
Bortsett fra noen lærebøker (Gray og Quaterano 1998; Jensen og Jensen
m.fl. 2004; Cook og Polgar 2008; Brandt og Jensen 2010) er det gjort få oppsummerende beskrivelser av kunnskapsgrunnlaget for hjelpemidler og tilrettelegging (Bernd, Pijl m.fl. 2009). SINTEF ved Kurtze og Hem (2009) har gjort
en oppsummering kalt «Utrednings- og forskningsprosjekt om hjelpemiddelformidling, tilrettelegging og rehabilitering som fag- og forskningsfelt», som
har vært et viktig grunnlag for videre søk og studier av referanser. SINTEFrapporten bekrefter at det er lite forskning på hjelpemidler, og at det som
finnes, har varierende kvalitet. Det er også viktig å merke seg at studier gjort i
andre land, og som omtales i denne boka, ikke alltid kan generaliseres som relevant kunnskap i en norsk situasjon.
Det finnes likevel enkeltstudier om spesielle hjelpemidler, særlig rullestoler
og rullatorer, og dessuten studier om hjelpemidler og bestemte diagnosegrupper,
se for eksempel nettsiden Hjelpemiddeldatabasen hos NAV (2010). Flere slike
enkeltstudier er lest og også referert til her, med en overordnet tanke for øye.
Ettersom det er gjort elektroniske søk, er det en svakhet at en del historisk
litteratur er falt ut. Spesielt gjelder dette det kunnskapsmessige grunnlaget
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utviklet før og rundt oppstarten av hjelpemiddelsentralene på 1970- og 80tallet og arbeidet i regi av det tidligere Rådet for tekniske tiltak for funksjonshemmede.

De ulike kapitlene
Kunnskapsbasert grunnlag for hjelpemidler og tilrettelegging er beskrevet i
følgende hovedemner og kapitler:

Ulike faglige tilnærminger
Hjelpemiddelformidling og tilrettelegging er sammensatt; Det er mer enn én
teknisk tilnærming som skal løse et praktisk problem, og man må særlig inkludere brukeren selv og hans/hennes omgivelser. Kapittel 2 tydeliggjør ulike tilnærminger og viser konteksten som former fagpersonenes tenkning.

Funksjonshemming og deltakelse
Polgar (2006) påpeker behovet for å bevisstgjøre fagpersoner om ulike modeller for å forstå funksjonshemming. Det samme sier Norges Handikapforbund
(2004): «Fagfolk må ha et bevisst forhold til ideologien de bygger sitt arbeid
på». Hjelpemidler og tilrettelegging er gjerne løsninga på et problem, men
hvordan defineres problemet, og hva er målet? Dette angår konteksten for kunnskap, forståelsesrammene eller det politiske og etiske grunnlaget som styrer
kunnskapsvalget. Ulike forståelser av funksjonshemming og deltakelse (Kapittel
3 og 4) har derfor fått en sentral plass i boka. Det er viktig at fagpersoner er seg
bevisst ulike syn og selv reflekterer over sitt faglige ståsted. Her vektlegges en
relasjonell forståelse der funksjonshemming forstås som et misforhold eller
konflikt mellom en person og omgivelsene, mens deltakelse er en kreativ relasjon mellom person og omgivelsene. Hjelpemidler og tilrettelegging kan være
med å fungere som ei bro for å utjevne gapet. Kapittelet om funksjonshemming
baseres på litteratur beskrevet av andre, mens kapittelet om deltakelse i stor
grad bygger på et upublisert prosjekt ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, satsningsområdet Aktivitet og Deltakelse (Ness, Vik m.fl. 2009).
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Modeller som inkluderer hjelpemidler og tilrettelegging
Kunnskap knyttet til hjelpemidler og tilrettelegging er sammensatt og krever
tilfang fra en rekke fagdisipliner: medisinsk og biologisk kunnskap, samfunnsog teknologikunnskap samt psykologisk og fenomenologisk kunnskap. Få
teorier beskriver dette sammensatte fenomenet, men flere modeller illustrerer
samspillet. Modeller er gjerne utgangpunkt for teorier og forskning, men gir
også praktikere en praktisk referanseramme for å samle kunnskap om og reflektere over ulike sammensatte fenomen. Modellene representerer derfor en måte
å presentere ekspert- og erfaringsbasert kunnskap på. I kapittel 5 er det lagt vekt på
å beskrive tverrfaglige modeller som inkluderer samspillet mellom person, aktivitet, omgivelser og objekter. Modellenes styrker og svakheter blir også kommentert. Et sentralt kunnskapsgrunnlag er forståelsen av relasjoner mellom
objekter (hjelpemidler), omgivelser og aktivitet (tilrettelegging) og person (trening). For å støtte opp om den beste løsninga må en finne det beste samspillet
(«match» eller «fit») mellom alle disse forholdene ut fra aktørens ønsker.
«Åge» går igjen som eksempel i de ulike modellene.

Aktøren, aktiviteten, omgivelsene, objektene og hjelpemidlene
Modellene i forrige kapittel viser at forholdet mellom hjelpemidler og tilrettelegging er komplekst og påvirker hverandre, men det er særlig fire forhold som
trer fram som sentrale:
• Brukeren eller personen som skal benytte hjelpemiddelet, kalles her aktøren for
å tydeliggjøre personens aktive rolle. Aktørens erfaring, opplevelse av identitet,
egen stil, fortrolighet med teknologi og læring inkluderes (Kapittel 6).
• Aktiviteten som aktøren ønsker å utføre, dens ulike komponenter i oppgaver
og ferdigheter, hvordan den læres og opplevelsen av viktighet (Kapittel 7).
• Omgivelsene hvor aktivitetene skal utføres, og hvor hjelpemiddelet skal
brukes. Omgivelsene er også arenaen som skal tilrettelegges for deltakelse.
De ulike arenaer av fysiske og sosiale omgivelser, inkludert holdninger
inkluderes (kapittel 8).
• Objektene som benyttes i hverdagslivet, inkludert tekniske hjelpemidler.
Objektenes signaleffekt, design og estetikk nevnes samt utforming og kompleksitet. (Kapittel 9)
I kapittel 6,7,8 og 9 refereres det til relevant erfarings- og forskningsbasert kunnskap som kan benyttes ved hjelpemiddelformidling og tilrettelegging. Som
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nevnt er det lite forskning på hjelpemidler, og det som finnes, har varierende
kvalitet. Forskningskunnskap bygges opp møysommelig og langsomt ved å
bygge på eller kritisere tidligere arbeid. Kapitlene 6–9 viser at det faktisk finnes
noe forskning som kan anvendes, selv om det ikke er gjort en grundig kvalitetsvurdering av de enkelte studiene. Kapitlene framhever også noen råd for praktisk arbeid som forfatteren har trukket ut av litteraturstudiene. Kapitlene er
ment som en oppfordring til videre oppbygning av relevant kunnskap; det
finnes allerede noe, men det er behov for så mye mer. For å vise det kompliserte
samspillet mellom person, aktivitet, omgivelser og objekter, følger vi «Margrete» som etter hvert får behov for trening, tilrettelegging og teknologiske
hjelpemidler.
Alle disse fire kapitlene avsluttes med spørsmål som man kan reflektere
over sammen med aktøren, enten i startfasen eller underveis i samarbeidet.
Spørsmålene viser også kunnskapens relevans for praktisk arbeid.

Læring og oppgaveorientert tilnærming
De tidligere beskrevne modellene danner sammen med forskningskunnskapen
grunnlaget for kapittel 10 om læring. Kapittelet vektlegger hvordan brukeren
aktivt deltar som hovedperson og aktør, og råd om hvordan en innhenter brukerkunnskap og støtter brukerdeltakelse. Dette gir grunnlag for valg av aktivitet
som skal læres, forhold som skal tilrettelegges eller valg av hjelpemiddel. Det
finnes svært lite forskning om hvordan en skal lære om, eller trene bruken av,
tekniske hjelpemidler. Paradoksalt nok har det i de senere årene skjedd svært
mye kunnskaps- og metodeutvikling i motorisk læring og atferd, eller såkalt
oppgaveorientert tilnærming. I dette kapittelet finner du ideer om kunnskapsbasert læring og trening i aktiviteter, som også kombinerer trening med hjelpemidler og tilrettelegging.
Kapittelet gir relevant kunnskap om rehabilitering, selv om langt nær alle
har behov for en læringsprosess når en får nye hjelpemidler eller tilrettelegginger.

Utfordringer framover
Det siste kapittelet gjør noen refleksjoner om utfordringer framover for de
ulike aktørene på området hjelpemidler og tilrettelegging, for å utvikle kunnskapsgrunnlaget.
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Kapittel 2 Ulike faglige tilnærminger
En fagperson kan resonnere, eller tenke, ut fra ulike tilnærminger. Ettersom
hjelpemidler og tilrettelegging er svært sammensatte, er det nødvendig å ha
flere tankespor i hodet samtidig! Dette kapittelet viser ulike utfordringer og
måter å reflektere på i praksis.

Funksjonsorientert og funksjonsteknisk tilnærming
Bruk av tekniske hjelpemidler og tilrettelegging for aktivitet skiller seg fra
passiv omsorg i og med at det er brukeren selv som er aktøren. Tilnærmingen
er funksjonsorientert: Den ser tilrettelegging og tekniske hjelpemidler som en
løsning for en person som erfarer funksjonshemming. Fokuset er å erstatte eller
forebygge tapt funksjon og muliggjøre utføring av målretta oppgaver og aktiviteter. Fagpersonens oppgave er å tenke problemløsende (Hocking 1999):
•
•
•
•

Å analysere brukerens funksjon, evner og behov
Anvende kunnskap om sykdom og funksjonsnedsettelser
Vurdere krav til oppgaven/aktiviteten som skal utføres
Vurdere utformingen av brukerens omgivelser hvor hjelpemiddelet skal
brukes.
• Se hjelpemiddelets mulighet
I en av de mest omfattende lærebøker om tekniske hjelpemidler, Assistive Technologies (Cook og Polgar 2008), sier forfatterne i introduksjonen at eksempler
og illustrasjoner er brukt for å «foster the understanding of how assistive technology are used and how they function» (s xii). Gjennom boka forholder de seg
til definisjonen av tekniske hjelpemidler som er i samsvar med den som finnes
i The Technology-Related Assistance for Individuals with Disabilities Act
(1988):
«any item, piece of equipment, or product system, […] that is used to increase,
maintain, or improve functional capabilities of individuals with disabilities.»
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Boka har grundige beskrivelser av ulike aspekter ved tekniske hjelpemidler for
ulike funksjonsnedsettelser. Ved å presentere HAAT-modellen bidrar boka med
betydelig sammensatt kunnskap om hjelpemidler, mennesket, aktiviteten og
omgivelsene (mer om HAAT i kapittel 5). Boka gjennomgår sentrale prinsipper
for vurdering og bruk av hjelpemidler, for eksempel legges det vekt på klientsentrert praksis. Det er likevel et paradoks at psykososiale aspekter ved hjelpemiddelformidling, for eksempel identitet og motivasjon, er omtalt på 3 av bokas
543 sider.
En fare ved denne tilnærmingen er at den blir ensidig knyttet til en individuell forståelse av funksjonshemming og deltakelse (se kapitlene 3 og 4). Tilnærmingen står dermed i fare for å bli teknisk i den forstand at den legger vekt
på å løse problemet med funksjonsnedsettelser hos et individ uten å inkludere
individet og omgivelsene i hele prosessen med å velge hjelpemiddel. Fagpersonen blir formidler i negativ forstand, og brukeren blir en passiv mottaker

Avvisning av hjelpemidler
Flere har kritisert en slik funksjonsteknisk tilnærming og ser dette i sammenheng med brukeres avvisning eller underbruk av hjelpemidler. I sin gjennomgang av litteratur viser Hocking (1999) til kritikk som forelå allerede på 1970tallet. Hocking viser til kritikk av manglende oppmerksomhet om brukernes
reaksjoner på hjelpemidler, og at man var i utakt med utvikling av brukersentrert tilnærming. Annen og senere forskning supplerer og støtter Hockings
synspunkter (for eksempel Polgar 2006). Studier viser at bruken av tekniske
hjelpemidler varierer (Kronlöf 2007) fra 35 % til 100 % (Wielandt, McKenna
m.fl. 2006). Ulike studier fra ulike land gir imidlertid forskjellige svar når det
gjelder i hvor stor grad hjelpemidler er i bruk eller ikke; Det er vanskelig å sammenligne slike studier pga. kulturelle forskjeller, ulike definisjoner av tekniske
hjelpemidler og ulike valg av forskningsmetoder (Kronlöf 2007).
I Norge er det ikke gjort omfattende studier av anvendelsen av hjelpemidler. Påstanden om at hjelpemidler ligger ubrukt i skuffer og skap, er i norsk
sammenheng en myte og kan ikke bekreftes av forskning. En studie av Østensjø
m.fl. (2005) av barn med CP viste høy grad i bruk av hjelpemidler. NAVs
interne brukerundersøkelse (Fjeldvik, Friis-Petersen m.fl. 2008; Sundt 2008;
Sundt 2009) tyder også på høyt daglig bruk av hjelpemidler fordi brukerne sier
de i stor grad har nytte av hjelpemidlene, og at disse har svart til forventningene. Størst betydning i denne undersøkelsen var brukernes alder, og om bru-
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keren hadde fastkontakt. Undersøkelsen indikerer at relasjonelle forhold er
viktige for tilfredshet, og dessuten synes de eldste å være minst kritiske, mens
de yngste er svært kritiske. Rapporten sier at det i videre undersøkelser er
«viktig å se nærmere på yngre brukere og personer med mer omfattende behov
for hjelpemidler og tjenester, og undersøke hvorfor disse er mindre fornøyd»
(Fjeldvik, Friis-Petersen m.fl. 2008).
Uansett mangler det omfattende studier av hjelpemiddelbruk i Norge, og
derfor må vi støtte oss til internasjonale studier for å forebygge underforbruk/
avvisning og for å bedre kunnskap om fagpersoners tilnærming. Flere studier
og litteraturgjennomganger viser mange og sammensatte forhold som kan
belyse avvisning av hjelpemidler (Phillips og Zhao 1993; Hocking 1999; Kraskowsky og Finlayson 2000; Riemer-Reiss og Wacker 2000; Pape 2002; Wessels,
Dijcks m.fl. 2003; Scherer 2005; Polgar 2006; Wieland m.fl. 2006;):
• Forhold hos brukeren selv: Alder, diagnose, funksjonell status, negative holdninger, følelse av forlegenhet og ambivalens, benektning, manglende motivasjon og trening eller at brukeren finner andre løsninger.
• Forhold ved hjelpemiddelet: Ineffektivt og upålitelig hjelpemiddel, hjelpemidler som er vanskelige å bruke, upraktisk størrelse, virker usikkert eller uestetisk,
• Forhold i omgivelsene: Bygningsmessige forhold, sosiokulturelle faktorer
som manglende aksept, uønsket oppmerksomhet, stigma, kjønnsaspekter.
• Manglende «fit» eller tilpasning mellom brukeren, hjelpemiddelet og omgivelsene
• Forhold ved formidlingsprosessen: Manglende kartlegging av både bruker og
omgivelser før bruk, manglende instruksjon, dårlig timing for introduksjon
av hjelpemiddelet, dårlig match til brukers behov, manglende brukersentrering, involvering av brukervalg eller inkludering av nærpersoner.
Studiene gir ulike forslag til å utvikle en bedre match mellom bruker, omgivelser og hjelpemiddel og en mer brukersentrert tilnærming.

Personlig, identitetsorientert tilnærming
I en annen lærebok om tekniske hjelpemidler, Designing and Using Assistive
Technology (Gray, Quatrano, Liebermann 1998), presenteres også andre aspekter ved hjelpemidler enn den funksjonstekniske. Dette gir en annen dybde
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ettersom flere av forskerne og forfatterne i boka selv har en funksjonsnedsettelse. Fougeyrollas og Gray presenterer bl.a. en systemisk modell (The Handicap Creation Process) der en persons ønskede aktiviteter (life habits) eller funksjonshemming (handicap1) oppstår eller skapes i samspill med omgivelsene og
personens funksjon. Boka har bl.a. en personlig beskrivelse av Covington (s.
77–88) og hans opplevelse av ubehag med å bruke hvit stokk pga. sterk synshemming. Han beskriver stokken som stigma, analyserer samfunnets reaksjoner og viser til studier om redsel for funksjonshemmede. I samme lærebok foreslår Spencer (s. 89–97) å knytte tekniske hjelpemidler til meningsfulle aktiviteter og naturlige sammenhenger, slik at de ikke kun skal være et redskap skapt
for å løse et teknisk problem. Dette representerer en mer personlig tilnærming
til tekniske hjelpemidler. Spencer (1998) sier videre:
«A holistic view of the adaptation process must be adopted that includes not only
skill acquisition and behavior change in task performance but also reorganization
of daily routines in the community and emotions incorporation of new aspects of
ones identity». (s 94)
Å finne den beste matchen mellom person og et teknisk hjelpemiddel er en
kompleks prosess som inkluderer deltakelse av både bruker og formidler (Hocking 2008). Prosessen krever en samkjøring av funksjonelle, psykologiske og
psykososiale aspekter (Hocking 1999; Pape, Kim m.fl. 2002). Hocking (1999)
viser til studier der formidleren av hjelpemidler bør:
• Sikre at hjelpemidler muliggjør aktiviteter som er viktige og meningsfulle
for brukeren
• Lytte til brukerne, verdsette deres mening og involvere dem i valg og prioriteringer
• Være sensitiv og respondere på brukernes preferanser, inkludert ønsker om
andre løsninger enn hjelpemidler
• Erkjenne at aksept for hjelpemidler er en prosess som krever tid
• Ta et helhetlig og systemisk perspektiv – i stedet for patologi vektlegges personers egne mål, tilfredshet, kulturelle verdier og omgivelser
• Utvikle ferdigheter i behovsvurderinger
• Gjøre vurderinger av brukerens hjem, arbeidssted og skole hvor hjelpemidlene skal brukes
1

Fougeyrolla er fransktalende og bruker begrepet handicap.
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• Bli fortrolig og familiær med hjelpemidlene selv og være kjent med ulike
bruksområder for hjelpemiddelet
• Øke egen kunnskap om hjelpemidler
• Involvere brukere i design, tilpasning og evaluering av hjelpemiddelet
Gitlin m.fl. (1998) beskrev nødvendigheten av å gi tid for å lytte til brukerens
og familiens perspektiv og spesielt brukerens identitet. Scherer (2002), som
særlig har forsket på matchen mellom personen og teknologien, sier at det ikke
lenger er akseptabelt å foreslå tekniske løsninger uten først å vite brukernes
mål, behov og preferanser. Hun hevder de profesjonelle har hatt en tendens til
å definere selvstendighet som målbar fysisk funksjon, mens brukerne selv er mer
opptatt av å se selvstendighet som personlig eller sosial frihet. Teknologi som ikke
passer med menneskers preferanser eller måte å gjøre ting på, vil ikke bli brukt,
likeså teknologi som hindrer sosiale aktiviteter (Scherer 2005a).
En utfordring i vår tid er å endre perspektivet fra å formidle hjelpemidler
til en generell gruppe med funksjonsnedsettelse, til å formidle hjelpemidler til
unike enkeltpersoner, som har en personlig stil og egne ønsker (Scherer 2002;
Scherer 2007/08). Det dreier seg ikke bare om å gå fra en medisinsk mot en
sosial tilnærming. Begge tilnærmingene har noe å tilby ved utvelgelse av hjelpemidler, selv om de begge i ekstrem form ekskluderer enkeltpersoners valg.
Ifølge Scherer (2005a) når en ikke fram ved ensidig å adressere fysiske begrensninger hos brukeren, men en er samtidig nødt til å ivareta hans/hennes spesielle
funksjonelle og sosiale behov.
Scherer (2007/2008) peker på at det sentrale består i å utvikle brukermedvirkning via individuelle valg og empowerment (myndiggjøring). Dette inkluderer tiltak både i forhold til omgivelsene og individet, men vektlegger særlig
utvikling av autonomi, deltakelse og positiv identitet for enkeltmennesket.
For å forstå den komplekse fagprosessen viser Spencer til narrative studier, bl.a. Mattingly (1991), for å få fram erfaringer om personers historier og
mening knyttet til redskapsbruk og aktivitetserfaringer. Hocking (1999) peker
også på Mattingly og Flemmings (1994) studier av klinisk resonnering basert på
narrativer.

Tilnærming i flere spor – klinisk resonnering
Flemming og Mattingly (1994) har gjort etnografiske studier av hvordan ergoterapeuter tenker i praksis, såkalt klinisk resonnering. Klinisk resonnering er
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mer enn teoretisk resonnering, for en kan også resonnere mer intuitivt eller
kroppslig uten tydelige ord. Dette viser vi for eksempel i det praktiske håndlaget. Studier i klinisk resonnering bygger på, eller har likheter med, studier av
«taus kunnskap» og «praksiskunnskap» (for eksempel Schön, Benner, Dreyfus
og Molander) og kan derfor ha relevans for andre enn ergoterapeuter. Her
hentes praksiserfaringer fra en masteroppgave av Gramstad (2007) for å vise
relevansen klinisk resonnering har når det gjelder valg av hjelpemidler.
Flemming og Mattingly (1994) synliggjør hvordan ergoterapeuter tenker
i praksis for å samle trådene, og hvordan en erfaren fagperson integrerer ulike
tilnærminger samtidig. De forenkler dette til å dreie seg om «the Three-Track
Mind» (s. 119) som består av «procedural», «interactive» og «conditional reasoning». På norsk har dette blitt kalt de tre tankespor: prosedyresporet, samhandlingssporet og situasjonssporet (Ness 1994).

Resonnering ut fra prosedyresporet
Prosedyresporet (Flemming og Mattingly 1994, s. 121) ligner den hypotetiske
resonneringa innen medisinsk problemløsning og funksjonsorientert tilnærming. Her finner vi den logiske tenkningen som definerer pasientens problem
eller diagnose, og som deretter foreslår løsninger. Denne resonneringa tar i
bruk generalisert kunnskap om kropp, funksjon, sykdom eller skade. Styrken i
prosedyresporet ligger i den ryddige (formaliserte, standardiserte) framgangsmåten og i åpenheten for ulike hypoteser. Viktige momenter i prosedyresporet
er:
• Identifiserer problemløsningsprosessen i sekvensene; problemdefinering,
mål, behandlingsplan, gjennomføring og evaluering.
• Inkluderer teorier og forskning for å forstå eller forklare fenomener.
• En vesentlig funksjon er hypotesedannelser – at terapeuter gir ulike forståelsesrammer på klientens problemer gjerne ut fra ulike teorier.
Innen hjelpemiddelformidling er det f.eks. utviklet flere nyttige sjekklister og
brosjyrer som inkluderer prosedyrer for formidling og hjelpemiddelutvelgelse,
f.eks. «Hjelpemiddelformidling – en del av et større system» (Rikstrygdeverket
2003), «Manuelle rullestoler» (Rådet for tekniske tiltak for funksjonshemmede
1993, revidert Trygdeetaten 2000) og «Elektriske rullestoler» (Rådet for tekniske tiltak for funksjonshemmede 1994, revidert Trygdeetaten 2000). Disse
retningslinjene blir brukt som nyttige redskap, men gir ikke det hele bildet.
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Ergoterapeuten Aud, en av Gramstads (2007) informanter, sier for eksempel
dette:
Og det måtte jo vere ei utfordring om eg fekk ein student, og han berre tek
skjemaet og sa; «Ja, ta no berre det skjemaet med deg, så spør du berre om det».
Eg trur ein hadde mista mykje då. (Gramstad 2007, s. 66)
Altså, du kan i praksis gjere ting unna på kjempekort tid, i alle fall under halve
tida. Men kva har du då fått med deg, ikkje sant, anna enn det du kryssar ut på
det skjemaet, og dei måla du tek? Har du då fått med deg bodskapen i det som er
viktig for personen? Eg trur ikkje det. (Gramstad 2007, s. 67)
Men eg brukar jo så mykje meir enn det [skjemaet frå hjelpemiddelsentralen] i
eit heimebesøk. Det er jo berre ein liten del av kartlegginga. Ja, for ein del av det
du kartlegg, sensar du i situasjonen. Det er jo ut i frå, ikkje sant, den livssituasjonen som personen er i. Og det er etikk det handlar om, og det handlar om empati. Kva er det du spør om, og kva er det du Det er alt det her usagde og den
tause kunnskapen som er der. (Gramstad 2007, s. 66)
Her berøres også samhandlings- og situasjonssporene.

Resonnering ut fra samhandlingssporet
I samhandlingssporet (Flemming og Mattingly 1994, s. 121) finner vi den fenomenologiske tenkningen; fagpersonens subjektive refleksjon om og samarbeid
med en spesiell bruker. Samhandlingen bygger i stor grad på brukeren og terapeutens egne verdier, normer og etiske funderinger. Styrken ligger i interaksjonen, samhandlingen ansikt til ansikt mellom personer i samtale og aktiviteter.
Sosial og intuitiv tenkning er her viktig, men det gjør samtidig denne tenkemåten vanskelig å verbalisere eller definere. Fokus ligger på det personlige møtet
og kommunikasjonen med en annen person. Viktige momenter i samhandlingssporet er:
• Bli kjent med brukeren som en unik person, uten generalisering i teorier.
Forstå funksjonshemmingen ut fra brukerens synspunkt. Fagpersonen kan
dermed individualisere behandlingsprogrammet.
• Utvikling av felles språk/kommunikasjonsform mellom bruker og terapeut.
Fagpersonen må være var for den andre personens signaler og bruke sin innlevelse på å forstå. Her kan vi merke oss hvordan spesielle nonverbale signaKunnskaps- og prestasjonsutvikling i organisasjoner 37
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ler og tegn er med på å påvirke behandlingsforløpet og kommunikasjonen,
f.eks. sukk, blikk, smil o.l.
• Hva engasjerer brukeren og fagpersonen? Humor kan f.eks. benyttes for å
minske spenning og for å kommunisere aksept, tillit eller håp eller klargjøre
om behandlingsforløpet går bra.
Gramstad (2007) beskriver hvordan terapeutene Aud og Berit forholder seg
personlig til brukerne og deres situasjon. Brukerne trenger ulike måter å bli
møtt på, at terapeuten blir kjent med brukeren og har evne til å omstille seg til
de ulike brukersituasjonene. Informantene sier:
Folk er så individuelle. Og folk er i ulike fasar i livet. Ja, brukarane er
individuelle, situasjonane er individuelle, altså, me er på ulike plassar i livet.
Nokon er på jobb, og nokon er ikkje blitt så gamle at dei har byrja i jobb. Nokon
studerer, og nokon… Kvar er du, altså, er du i ein krisesituasjon? Ja, korleis er
livssituasjonen din? Er du nysjuk eller er du Ikkje sant? Og om du berre skulle
vere sånn, berre ta det skjemaet sånn, så er eg redd for at dei skylappane altså det
hadde blitt så behageleg å berre ha det skjemaet, for då slapp du jo å spørje om
noko og å tenkje på alt. Det etiske, tenkjer eg, i det. (Aud) (Gramstad 2007, s.
67)
Eg synes at det er viktig å vere lydhør og lytte og høyre på kva brukarane har å
seie. Altså, det kan jo vere at det dukkar opp ting. Ein skal jo vere litt menneskeleg òg, ein skal ta vare på det menneskelege og dei menneskelege relasjonane. Du
kjem jo ganske tett inn på folk. Og folk utleverer seg ein del. Så du skal ta vare
på dei menneskelege relasjonane og ikkje berre dure rett fram på. (Aud) (Gramstad 2007, s. 69)
Men eg prøver å vere lyttande. Målsettinga mi er å ikkje overkøyre folk, legge
løysinga på bordet til dei. For du må vere einig med brukar. At brukar òg er med
på dette her, for det er trass alt brukaren som er søkjaren. Og det er brukaren du
skal vere for. (Berit) (Gramstad 2007, s. 73)

Resonnering ut fra situasjonssporet
I situasjonssporet (Flemming og Mattingly 1994, s. 133) integrerer terapeuten
prosedyre- og samhandlingssporene i ett helhetlig spor. I tillegg har dette
sporet en sosial- og tidsdimensjon der brukeren plasseres i sine omgivelser før,
under og etter tiltakene. Situasjonssporet kjennetegnes av:
38 Kapittel 2 Ulike faglige tilnærminger
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• Fagpersonen lager seg helhetlige bilder/forestillinger om situasjonen til
brukeren og setter ham inn i en større situasjon med familie, venner, hjem,
arbeidssted osv. Dette innebærer at en knytter generell viten om sykdom og
funksjonsnedettelser til denne spesielle personen og får et bilde eller forestilling om dette.
• Fagpersonen danner seg bilder av hvordan denne tilstanden/situasjonen
endres over tid: Hvordan var livet for brukeren og familien før funksjonsnedsettelsen? Hvordan er situasjonen nå? Hvordan kan det bli framover
(kort eller lang sikt)?
• I dette framtidsbildet ligger det også en avtale eller forpliktelse mellom fagperson og brukeren om hva som skal ligge til grunn for å oppnå en bestemt
funksjon. Fagpersonens kontinuerlige spørsmål er: Hva skal jeg gjøre i dag
for å nå framtidsbildet om to uker? Fem måneder? Fire år?
Gramstad (2007) sier:
Samhandlinga med brukaren står i fokus, og dei må bruke både samhandlingsdugleikar og eit spekter av sine faglege kunnskapar for å kunne meistre situasjonen og nå eit mål om betre funksjon, meistring og sjølvstende i daglege aktivitetar
for brukarane sine. Dei må ta stilling til kva dei skal gjere i sjølve situasjonane,
og må vere budd på at det kan dukke opp uventa moment som kan endre forståinga dei har av brukarane sin situasjon. Denne utfordringa vert ikkje løyst med
meir standardiserte kartleggingsskjema eller auka produktkunnskap, men ved at
ergoterapeutane legg vekt på, og utviklar sine samhandlingsdugleikar. (Gramstad 2007, s. 87)

Oppsummering
Det er ofte lettest å vektlegge fagområder som det finnes teorier og skriftlig litteratur om, det som vi her kaller funksjonsorientert tilnærming og prosedyresporet. Det er enklere å lage sjekklister og prosedyrer i samsvar med denne
tenkningen. Det betyr likevel ikke at personlig tilnærming i samhandlings- og
situasjonssporene ikke er viktig, men det må ofte læres på en annen måte enn
ved lesing, f.eks. gjennom å erfare selv, prøve ut og diskutere med erfarne kollegaer.
I dette kapittelet ser vi at fagpersonen kan ha ulike tilnærminger. Disse tilnærmingene kan videre avspeile fagpersonens kontekst, verdisyn eller forstå-
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else av funksjonshemming og deltakelse, eller også fagpersonens grunnleggende kunnskap om samspillet mellom person, aktivitet, omgivelser og hjelpemiddel. Dette gjennomgås i de neste kapitlene.
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Kapittel 3 Funksjonshemming
For å forstå konteksten for kunnskapsgrunnlaget er det nødvendig å se nærmere på to begreper: funksjonshemming og deltakelse. Innen helsevesenet er vi
oppdratt til å tenke kartlegging og problemdefinering før forslag om tiltak.
Hjelpemidler og tilrettelegging er tiltak, men hva er problemet som skal løses,
og hva er målet? Måten det offentlige eller fagpersoner velger å definere problemet på, vil også styre hvordan den enkelte tenker når det gjelder mål og løsning med hjelpemidler og tilrettelegging.
Grue (2006) sier:
«Man vil ha ulike perspektiv på hva som er en funksjonshemming og dermed
også ha ulike vurderinger på hva som kan gjøres for å bedre situasjonen for den
enkelte. I en rekke sammenhenger er slike perspektiver forankret i strukturer og
praksiser på en slik måte at de virker bestemmende inn på de måter funksjonshemmede kan leve sine liv på».

Ulike forståelser av funksjonshemming
Ulike forståelser og definisjoner av funksjonshemming er beskrevet av flere og
anbefales for utdypende studier (Knøsen og Krokan 2003; Grue 2006; Knøsen
2006 oppdatert 2007; Grønvik 2007; Tøssebro 2009, 2010). Forståelsen av
funksjonshemming er et viktig utgangspunkt for norsk offentlig debatt og for
de veivalgene som er foretatt gjennom en rekke utredninger og stortingsmeldinger, f.eks. Om utviklingen av omsorgen for funksjonshemmede (St.meld. nr. 88,
1966–1967), Funksjonshemmede i samfunnet (St.meld. nr. 23, 1977–1978), Regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede og veien videre (St.meld. nr. 34,
1996–1997), Fra bruker til borger (NOU 2001: 22) og Nedbygging av funksjonshemmende barrierer (St.meld. nr. 40 2002–2003).
Det er ulike måter å systematisere forskjellige forståelser av funksjonshemming. Grue (2006) beskriver for eksempel funksjonshemming i fire idealtypiske paradigmer som ikke er gjensidig utelukkende. Grönvik (2006) tar
utgangspunkt i et fotografi av en person i rullestol foran en trapp og beskriver
fem ulike forståelser av funksjonshemming, som også velges her:
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•
•
•
•
•

Den funksjonelle forståelsen
Den administrative forståelsen
Den subjektive forståelsen
Den sosiale forståelsen
Den relasjonelle forståelsen

I det følgende vil de forskjellige forståelsene av funksjonshemming beskrives
med noen refleksjoner relatert til tekniske hjelpemidler og tilrettelegging. En
vil se at flere forståelser av funksjonshemming eksisterer samtidig, f.eks. i
hvordan det offentlige regulerer hjelpemidler og tilrettelegging. En fagperson
bør være seg bevisst de ulike forståelsene og vurdere hvilke konsekvenser dette
har for praksis og samhandling med brukeren.

Foto er gjengitt med tillatelse fra fotograf Ashley Hill fra Flicr, Ma vie en rouge’s fotostream

Den funksjonsorienterte individuelle forståelsen av
funksjonshemming
Fotoet av rullestolbrukeren kan gi oss inntrykk av at personen har funksjonelle
begrensninger, f.eks. at hun ikke kan bevege seg opp trappa. Denne forståelsen
av funksjonshemming knyttes til den «medisinske modellen» og tar utgang42 Kapittel 3 Funksjonshemming
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punkt i egenskaper hos individet, dvs. funksjonelle begrensninger og underliggende diagnose, skade eller lyte (NOU 2001: 22; Grönvik 2007; Tøssebro
2009). I utgangspunktet tar ikke denne individuelle forståelsen av funksjonshemming inn forhold i omgivelsene, men beskriver individets funksjon eller
funksjonsnedsettelse. The International Classification of Impairments, Disability
and Handicaps ICIDH (WHO 1980) viser på en lineær måte hvordan Impairment oppfattes som årsaken til Disability (begrensninger i å utføre aktiviteter).
Funksjonshemming er i denne forståelsen et resultat av personens egenskaper
(impairments) som betegnes som et biomedisinsk avvik fra normen (Grue
2006). (ICIDH er nå erstattet med ICF, en relasjonell forståelse av funksjonshemming og deltakelse, se senere)
En funksjonsorientert forståelse av funksjonshemming benyttes gjerne for
å definere hvem som har nytte av eller rett til f.eks. rehabilitering, bestemte tjenester, hvem som anbefales å bo hjemme og eventuelt med ulike tiltak, eller
hvem som har behov for heldøgns institusjon. For å få ytelser til medisinsk
rehabilitering (f.eks. tekniske hjelpemidler) krever Folketrygdloven at tildelingskriteriet er
«sykdom, skade, lyte og varig nedsatt evne til å utføre inntektsgivende arbeid,
eller vesentlig innskrenket mulighet til å velge yrke eller arbeidsplass, eller har
fått sin funksjonsevne i dagliglivet vesentlig og varig nedsatt» (Rikstrygdeverket
1997).
Ved søknad om tekniske hjelpemidler må søknaden begrunnes med en beskrivelse av en persons funksjon (fysisk, psykisk eventuelt kognitiv funksjon) relatert til medisinske opplysninger/diagnose. En slik funksjonsorientert og medisinsk forståelse anvendes derfor for å avklare hvem som har behov eller rett til
f.eks. hjelpemidler. Søknaden skal også inneholde en beskrivelse av muligheter
og begrensninger for deltakelse og for å utføre aktiviteter (i lek, skole, arbeid
og dagligliv) som vil støtte opp om en mer relasjonell måte å forstå funksjonshemming.

Den administrative forståelsen av funksjonshemming
Den neste forståelsen av funksjonshemming kan også utledes av fotoet: Personen på bildet sitter i en rullestol, noe som kan antyde at personen har fått bevilget et slikt hjelpemiddel av velferdsstaten. Dette kan peke mot en administrativ
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forståelse av funksjonshemming. En administrativ forståelse av funksjonshemming anvendes gjerne i velferdsstater gjennom lover og forskrifter for bl.a. å
definere hvem som har rett til en tildeling, og hvem som ikke har en slik rett
(Grönvik 2007). Avgjørelsen tas gjerne av politikere og velferdsautoriteter og
trenger ikke følge medisinske eller funksjonsorienterte kriterier. For eksempel
sier lov om folketrygd (1997):
• stønad til bedring av funksjonsevnen (f.eks. hjelpemidler, ombygning av
maskiner, førerhund, tolkehjelp) gis til de som «har vært medlem i trygden
i minst ett år» (§10–2)
• stønad til anskaffelse av bil gis bare når vilkårene for rett til slik stønad var
oppfylt før vedkommende fylte 70 år. (§10–4)
• hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering inkludert leke- og
sportsaktiviteter tildeler folketrygden kun de som er under 26 år. (Forskrift
om stønad til hjelpemidler 1997)
Administrative definisjoner er gjerne klare å tolke, men ikke alltid like treffsikre
når det gjelder hvem som har behov for støtte. Definisjonene er også sårbare
med hensyn til økonomiske samfunnsforhold (Molden og Tøssebro 2009).
Slike definisjoner eller avgrensninger må med rette jevnlig diskuteres i et velferdssamfunn ettersom de definerer hvem som kommer innenfor, og hvem som
faller utenfor, en bestemt tjeneste.
De administrative definisjonene av funksjonshemming stiller gjerne fagpersonen overfor flere utfordringer og dilemma ettersom de utfordrer hans/
hennes rolle som «portvakt» eller «døråpner» for enkelte tjenester. Skal fagpersonen sette grenser og «passe på» samfunnets penger, eller skal formidleren
lese reglementets muligheter til bevilgninger til den enkelte bruker?

Den subjektive forståelsen av funksjonshemming
Den subjektive forståelsen kan kanskje ikke leses umiddelbart ut fra et foto,
men den dreier seg om hvordan en person selv oppfatter sin situasjon. Skjønnlitteratur og historier basert på personlig erfaring, f.eks. boka Den tause diskrimineringen – Nytt fokus på funksjonshemming (Knøsen og Krokan 2003), gir
levende eksempler på dette perspektivet,
En person kan oppleve seg selv som funksjonshemmet uansett hva andre
hevder og uavhengig av om det foreligger en diagnose. Selv om en person ikke
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oppfattes som funksjonshemmet i en funksjonsorientert eller administrativ forståelse, kan personen likevel oppfatte seg selv som funksjonshemmet eller
reflektere over utfordringer som hverdagsaktiviteter bringer med seg. Den subjektive opplevelsen av å leve med en funksjonshemming kan også være mer
utfordrende enn den aktuelle funksjonsnedsettelsen. Ueda og Okawa (2003)
har beskrevet denne subjektive erfaringen av funksjonshemming som en kognitiv, emosjonell og motivasjonsmessig tilstand hos ethvert menneske, og som
kan ha både negative og positive aspekter.
En fagperson møter et opplagt dilemma når den subjektive opplevelsen av
funksjonshemming ikke er i samsvar med f.eks. den funksjonsorienterte eller
administrative forståelsen, der det er de siste som bl.a. avgjør tilgang til tjenester og hjelpemidler.

Den sosiale forståelsen av funksjonshemming
I en sosial forståelse av bildet med rullestolbrukeren er trappa funksjonshemmingen. Den sosiale forståelsen av funksjonshemming vender blikket ved å
flytte fokuset fra person til omgivelsene og til menneskerettighetsperspektivet
(Hedlund 2009). Den danner grunnlaget for å analysere funksjonshemmende
faktorer som barrierer, diskriminering og manglende tilrettelegginger i omgivelsene og samfunnet. Denne forståelsen av funksjonshemming, kalt «den
sosiale modellen», knyttes ofte til den britiske brukerorganisasjonen Union of
the Physically Impaired Against Segregation (1975), støttet av forskere som selv
erfarer funksjonshemming (f.eks. Oliver 1990; Oliver & Barnes 1998). For å
tydeliggjøre skillet mellom funksjonsnedsettelser og funksjonshemming og at
det ikke er en kausal forbindelse mellom disse: Disabled Peoples International
definerte i 1982 impairments som «individuelle funksjonsbegrensninger som
skyldes en medisinsk diagnose» og disability som «tap eller begrensninger i
muligheter for deltakelse i dagliglivets aktiviteter på grunn av fysiske eller
sosiale hindre» (Grue 2006). Dette tydeliggjør at det ikke er en kausal sammenheng mellom impairment og disability.
Denne sosiale forståelsen av funksjonshemming ble i tråd med normaliseringstankegangen tidlig utviklet i Norge. Om utviklingen av omsorg for funksjonshemmede (St.meld. nr. 88,1966–1967) sier: «I stedet for å vente at funksjonshemmede ensidig skal tilpasse seg samfunnet, må samfunnet så vidt mulig tilpasses dem».
St.meld. nr. 23 (1977–1978), Funksjonshemmede i samfunnet, understreker:
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[…] likhetspunkter og fellestrekk mellom funksjonshemmede og ikke-funksjonshemmede både hva angår grunnleggende behov, muligheter og menneskeretter.
Forandring og forbedring av funksjonshemmedes situasjon er derfor nøye knyttet
til den generelle samfunnsutvikling og samfunnspolitikk […].
Stortingsmeldinga nevner utstøtingsmekanismer, overbeskyttelse, manglende
lovregulering og påpeker behovet fra å gå bort fra et individorientert syn.
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 2008) bygger i høyeste grad på en sosial
forståelse av funksjonshemming, der lovens formål er
å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltagelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering
på grunn av nedsatt funksjonsevne.
Dessuten skal loven:
bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre
at nye skapes [...].
Den sosiale modellen inkluderer ikke det subjektive perspektivet, noe som blir
kritisert av feminister, aktivister og andre forskere (Shakespeare 2004; Grue
2006). Shakespeare sier «den sosiale modellens» politiske retning fjernet seg
fra individet, personen og kroppen. «Den sosiale modellen» ønsket å fjerne seg
fra beskrivelser av nedsatt funksjonsevne som personlig selvforskyldte tragedier. Dermed gir den heller ikke rom for å utforske den emosjonelle erfaringen
eller den positive identitetsoppbygningen hos folk som erfarer funksjonshemming.
Det diskuteres om det finnes bare en sosial modell. Shakespeare (2004)
hevder f.eks. at også den relasjonelle forståelsen av funksjonshemming må
kunne kalles en sosial modell. Den rene sosiale forståelsen av funksjonshemming, slik den er beskrevet i den britiske sosiale modellen, ser kun på forhold
utenfor individet; i omgivelsene, samfunnet og lovregulering.
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Den relasjonelle forståelsen av funksjonshemming
Denne forståelsen ser funksjonshemming som en relasjon mellom individet og
omgivelsene: Funksjonshemming er med andre ord ikke noe statisk eller noe
som personen er. Funksjonshemming kan forstås som noe som skjer i relasjon til
omgivelsene; det er gapet mellom individets forutsetninger og de krav omgivelsene stiller. I en slik forståelse blir funksjonshemming kontekstavhengig og
relasjonell, knyttet til ulike situasjoner i omgivelsene. En blind er ikke nødvendigvis funksjonshemmet når han eller hun bruker telefon. De fleste kan få
utfordringer med funksjon, f.eks. når en skal klatre i fjell eller åpne en boks uten
boksåpner.
Denne relasjonelle, også kalt miljørelative, forståelsen av funksjonshemming vokste fram i Norden på slutten av 1960-tallet (Tøssebro 2009). Gapet,
illustrert som Gap-modellen (se kapittel 5), ble publisert i 1989 som en illustrasjon på en deltakelsesbasert definisjon av funksjonshemming;
Kjernen i det å være funksjonshemmet er å bli satt utenfor deltagelse i livssammenhenger som ansees eller oppfattes viktige i det samfunn en lever (Lie1996,
s.14).
I en publikasjon fra 1986 definerer Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
(FFO) funksjonshemming som
uttrykk for et misforhold mellom individets forutsetninger og miljøets krav til
funksjon på områder som er vesentlig for etablering og opprettholdelse av selvstendighet og sosial tilværelse.
Senere (1991) skjerper FFO for øvrig den relasjonelle definisjonen ved å
erstatte begrepet «misforhold» med «konflikt» (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2010). I 1997 velges det for første gang i en stortingsmelding en
relasjonell definisjon av funksjonshemming (St.meld. 34 1996–97), så å si identisk med FFOs definisjon, men med begrepet misforhold og ikke konflikt.
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International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF (WHO 2001)

Merk at det også er en relasjonell forståelse av funksjonshemming i International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF (WHO 2001);
Et menneskes funksjon og funksjonshemming oppfattes som dynamiske interaksjoner mellom helsetilstander (sykdommer, lidelser, skadetilstander osv.) og kontekstuelle faktorer. (Norsk brukerveiledning KITH 2004).
Med en relasjonell forståelse av funksjonshemming (og deltakelse) har tekniske
hjelpemidler og tilrettelegging en relasjonell plass mellom den enkelte person
og omgivelsene, og er med på å lage bro over gapet. Det er individet som i
utgangspunktet skal velge et ønsket hjelpemiddel, og det er hjelpemiddelet som
skal tilpasses den enkeltes funksjon. I tillegg er hjelpemiddelet et avgrenset
objekt fra personen og en del av omgivelsene. Ved å tenke hjelpemiddel som et
relasjonelt objekt mellom person og omgivelsene vil dette tydeliggjøre at tekniske hjelpemidler skilles fra universell utforming ved å være individuelt tilpasset og utvalgt.
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Behov for bevisst bruk av begrepet funksjonshemming
Gjennomgangen ovenfor viser at offentlige dokumenter gir ulike forståelser og
definisjoner på funksjonshemming. Norsk politikk har gått i retning av å
omfavne en sosial og relasjonell forståelse av funksjonshemming. Likevel gir
ikke offentlige dokumenter som angår tekniske hjelpemidler, en konsekvent
relasjonell forståelse av funksjonshemming siden bl.a. informasjon om medisinske og diagnostiske forhold skal oppgis ved søknad, og at en benytter administrative definisjoner som avgrensning.
NOU 2001: 22 peker på et problem som hefter ved en relasjonell definisjon av funksjonshemming, ettersom den framstår som ideologisk korrekt, men
er vanskelig å holde fast ved i praksis. En relasjonell forståelse av funksjonshemming definerer ikke en gruppe mennesker og vil i praksis være vanskelig å
anvende f.eks. om en skal definere hvem som skal tilkjennes visse rettigheter,
f.eks. krav på rehabilitering eller tildeling av tekniske hjelpemidler. Det er
derfor nødvendig å være klar over ulike definisjoner av begrepet funksjonshemming og dessuten nyansere mellom flere begreper, noe som også diskuteres
bl.a. av Grönvik (2006). Molden og Tøssebro (2009) peker på at ulike definisjoner av funksjonshemming gir konsekvenser i forskningen. Det blir lett feil å
sammenligne data om funksjonshemming fra ulike undersøkelser og ulike land
som har forskjellige definisjoner. Grönvik undersøker dette med å vise til konkrete forskningseksempler fra Sverige: Oversikter over antall funksjonshemmede i Sverige viser en variasjon fra 50 000 til 1,3 millioner avhengig av om en
bruker en funksjonsorientert, subjektiv eller administrativ definisjon på funksjonshemming.
Ettersom en relasjonell forståelse av funksjonshemming ikke lar seg
avgrense til ei enkel gruppe, vanskeliggjør også dette å anvende begrepet når
fenomenet skal studeres. Det knytter seg derfor utfordringer til måling, f.eks.
grad av arbeidsdeltakelse for personer med nedsatt funksjon, noe som er viktig
å ha data på for å vurdere utviklingen av levekår for en gruppe mennesker i samfunnet. Roulstone og Warrens (2006) viser det komplekse i prosessen med å
kartlegge eller forske på funksjonshemming i arbeidslivet. De hevder slike
studier faller inn i tre kategorier: kartlegging av arbeidstagernes sykdom/medisinske forhold, arbeidstagernes funksjonsnedsettelse (impairment) eller barrierer på arbeidsplassen i samsvar med den sosiale modellen. Studien avviste
nytten av kartlegging av medisinske forhold og hevdet dette var å gå tilbake i
utvikling. Barrieretilnærming ble støttet bl.a. fordi dette ville gi opplysninger
om hva som kunne endres ved arbeidsplassen. Noen var usikre på om dette ville
fungere, og det ble anbefalt at brukerne selv skulle være med på å utvikle
Kunnskaps- og prestasjonsutvikling i organisasjoner 49

Ness-Hjelpemidler.fm Page 50 Wednesday, March 9, 2011 1:48 PM

redskap til slik kartlegging. Dilemmaet ble å vurdere endring over tid, f.eks. sier
ikke en reduksjon av barrierer noe om arbeidsplassen har lykkes med å ansatte
eller beholde arbeidstagere med funksjonsnedsettelser. Flere, også brukerne
selv, kunne støtte kartlegging av funksjonsnedsettelser, men påpekte at en slik
kartlegging i seg selv ikke virket funksjonsfremmende. En kombinasjon av kartlegging av barrierer og funksjonsnedsettelser kunne være veien å gå.
Det engelske språket skiller altså mellom disability og impairment.
Impairment angår individets kroppsdeler og kroppsfunksjoner, mens disability
angår relasjonen til miljøet når personen skal utføre aktiviteter i bestemte
omgivelser. NOU 2001: 22 foreslår også en slik distinksjon på norsk. Uavhengig av om en forholder seg til en sosial eller relasjonell forståelse av funksjonshemming, er det enkelte ganger nyttig å støtte seg til begreper som beskriver
den enkelte persons tap av funksjoner. NOU 2001: 22 foreslår å bruke begrepene redusert funksjonsevne eller funksjonsnedsettelse som viser til «tap av, skade på
eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller
biologiske funksjoner». En fare her er at begrepet funksjonsnedsettelse brukes
synonymt med funksjonshemming. Dessuten kan begrepene «redusert» og
«nedsatt» gi en negativ betegnelse av egenskaper hos en gruppe mennesker.
Knøsen (2006, oppdatert 2007) siterer Bengt Lindquist, tidligere spesialrådgiver for funksjonshemmede-saker i FN:
Funksjonshemmede er ikke en gruppe i noen annen forstand enn at vi blir diskriminert og ekskludert fra store deler av samfunnet fordi vi har noen fysiske eller
psykiske kjennetegn som andre mennesker gjenkjenner og definerer som avvik
eller «funksjonsnedsettelse». Det eneste vi har felles, vi som puttes i denne kategorien, er nettopp dette at vi blir diskriminert og utestengt.
Det diskuteres også om en skal bruke omskrivingen «personer med funksjonshemming» i stedet for «funksjonshemmede» for å presisere at en først og
fremst møter personer. Uttrykket «personer med funksjonshemming» blir
likevel ikke i samsvar med den relasjonelle eller sosiale forståelsen ettersom
funksjonshemmingen ikke nødvendigvis er egenskaper hos personen. I denne
boka velges det å bruke omskrivingen: personer som erfarer funksjonshemming for
å uttrykke det relasjonelle.
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Ulike forståelser samtidig – betyr det noe?
Måten en omtaler mennesker på avslører ens eget menneskesyn, og begrepene
som benyttes, er derfor viktige. Mer eller mindre ubevisst vil en da kunne
uttrykke funksjonshemming som et problem knyttet til f.eks. personen selv,
samfunnet eller relasjonen. Denne forståelsen vil derfor styre tenkningen hos
fagpersonen og trolig det videre arbeidet i møte med brukeren. Det er derfor
nødvendig å kjenne til at det er ulike forståelser av begrepet funksjonshemming, og være bevisst på hvordan en selv bruker begrepet. Knøsen gir følgende
eksempel:
«Når det sies at Ola Olsen ikke kan benytte bussen fordi han sitter i rullestol,
legger man skylden på Ola Olsens kropp. Dermed opprettholdes et individuelt
sykeliggjørende perspektiv og en medisinsk forståelse av problemet. Snur vi på
det, og sier at Ola Olsen ikke kan benytte bussen fordi bussen ikke er tilgjengelig
for alle mennesker, forstår man problemet på en annen måte. Da er det ikke
lenger Ola Olsen som er problemet, men bussen.»
Oliver foreslo i 1990 å omformulere spørsmål for å kartlegge funksjonshemming ved en dreining fra et medisinsk til et sosialt perspektiv. Inspirert av
Oliver (1990) viser spørsmålene under at en kan endre perspektiv fra å være
individfokusert til å vektlegge omgivelsene. Dette kan også gi grunnlag for
refleksjon over den enkelte fagpersonen sitt perspektiv eller grunnleggende
forståelse. Spørsmålene er ikke en direkte oversettelse fra Olivers tekst, men er
tilpasset, og flere spørsmål er inkludert. En selvrefleksjon over disse spørsmålene kan være nyttig for den enkelte fagperson:
• Hvordan stiller jeg som fagperson spørsmål til brukerne jeg møter?
• Hvordan avslører måten jeg stiller spørsmålene på min forståelse av problemet/funksjonshemming?
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Hvordan stiller fagpersoner spørsmål?
Individrettet fokus

Omgivelsesrettet fokus

Kan du gjøre rede for dine svakheter, diagnose, funksjonsnedsettelse?

Kan du fortelle hva som er galt eller manglende med tilrettelegging i omgivelsene
og samfunnet, f.eks. hjemme, på jobb,
skolen osv?

Hvilke kroppslige problem gjør det van- Hvilke mangler i utforming av hverdagsskelig for deg å gripe, holde eller håndtere redskap (f.eks. flasker, kruller, bokser) gir
ting i hverdagslivet?
deg problemer med å holde, gripe eller
håndtere ting?
Har du problemer med å utføre aktiviteter Er det fysisk utforming, møbler eller uti kjøkkenet, på badet/toalettet, stua, sove- styr i ditt hjem som er dårlig tilpasset for
rommet, inngang/entre?
aktivitet på kjøkkenet, badet/toalettet,
stua, soverommet, inngang/entre?
Er kommunikasjon med andre en utfordring pga. din nedsatte hørsel?

Er kommunikasjon med andre utfordrende pga. omgivelsenes manglende evne til å
kommunisere med deg?

Har du arr, sår eller deformiteter som
hemmer deg i dagliglivet?

Reagerer andre mennesker på arr, sår eller
deformiteter slik at det hindrer deg i dagliglivet?

Hindres du i å gå ut så ofte og langt du vil Hvilke forhold i nærmiljøet hindrer deg i
pga. dine helseproblem og funksjonsned- å gå ut og delta i ditt nærmiljø?
settelser?
Er det vanskelig på ta buss pga. dine helseproblem og funksjonsnedsettelser?

Er det vanskeligheter med tilgjengelig
transport eller økonomi som hindrer deg i
å dra ut så ofte og så langt du ønsker?

Hindrer dine helseproblem eller funksjonsnedsettelser deg i å utføre eller få arbeid?

Får du problemer i arbeid pga. andres
holdninger eller fysisk utforming på arbeidsplassen?

Har din nåværende bolig tilpasninger pga. Må hjemmet ditt tilrettelegges pga. dårlig
dine helseproblemer eller funksjonsned- universell utforming av boligen?
settelse?
Gir kommunehelsetjenesten tilstrekkelig
Krever dine helseproblemer/funksjonsnedsettelse at du må bo sammen og få om- service til at du kan leve i den boformen du
selv ønsker?
sorg/ettersyn fra slektninger og andre?
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Kapittel 4 Deltakelse
Siden 1960-tallet har deltakelse vært beskrevet som det overordnete målet i
norsk helse- og velferdstjeneste, slik det f.eks. står i St.meld. nr. 88 (1966–
1967):
Med omsorg for de funksjonshemmede menes tiltak som samfunnet må gjennomføre for å fremme velferd og aktiv deltaking i samfunnslivet for personer som har
kroniske og/eller manifeste avvik av fysisk, psykisk eller sosial art.
Allerede så tidlig uttrykkes deltakelse som mål, selv om vi kan merke oss at forståelsen av funksjonshemming er medisinsk og individorientert. I offentlige
utredninger (St.meld. 1977–1978; St.meld. 1998–1999; NOU 2001: 22; NOU
2005: 8) er «deltagelse/deltakelse» inkludert som et overordnet mål for alle, og
dette er særlig aktuelt med Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2008)
Selv om deltakelse knyttes til overordna mål i offentlige dokumenter,
helse- og sosialfaglig litteratur og formuleres som overordnet mål for brukere
eller tjenester, mangler det en entydig definisjon av deltakelse. (Se nærmere
utgreiing hos Nordmann, Sandvin og Thommesen 2003). På samme måte som
begrepet funksjonshemming er diskutert, er også deltakelse gjenstand for diskusjon (f.eks. hos Yeatman 2000; Grimby 2002; Law 2002; Gustavsson 2004;
Molin 2004; Desrosiers 2005; Hemmingsson og Jonsson 2005; Borell, Asaba
m.fl. 2006; Bricout og Gray 2006; Hammel, Magasi m.fl. 2007; Jonsson 2007;
Cornwall 2008; Vik 2008; Ness, Vik m.fl. 2009).
Et eksempel er denne tenkte diskusjonen om begrepet deltakelse ved en
rehabiliteringstjeneste, hentet fra Ness, Vik m.fl. (2009):
Sykepleier: Med deltakelse mener jeg pasientdeltakelse eller brukermedvirkning. Jeg
prøver å inkludere pasienten i rehabiliteringsprosessen bl.a. med å ta egne avgjørelser
og kontroll på sin egen individuelle plan
Institusjonsleder: Inkluderende deltakelse i mitt arbeid betyr at våre brukere er representert i våre styrer, komiteer og brukerråd for på den måten å styrke rehabiliteringstjenesten. Empowerment er derfor et viktig aspekt av deltakelse.
Sosialarbeider: Jeg tror autonomi er det begrepet som komme nærmere min forståelse
av deltakelse; jeg prøver å stimulere klientene til å ta egne avgjørelser også når han/
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hun ikke selv er i stand til å utføre handlingen. Jeg ser også at rollen min i å stimulere
det sosiale nettverket til å bli mer inkluderende er viktig, slik at brukeren lettere inkluderes i nærmiljøet.
Fysioterapeut: For å nå målet om deltakelse er det viktig å ha et repertoar av kroppsfunksjoner. Derfor er mitt bidrag å hjelpe personen i å trene motoriske handlinger:
balanse, motorisk kontroll og muskelstyrke som er viktig for å mestre dagliglivet.
Ergoterapeut: Meningsfullhet er mitt nøkkelord; personen må erfare meningsfullheten
med aktivitet; å bevege seg eller gripe etter noe er aspekter av betydningsfulle daglig
aktiviteter. Min utfordring blir å oppdage dette sammen med brukeren; hva mener
han/hun er meningsfullt å gjøre i hverdagslivet?
Brukerrepresentant: Brukerorganisasjoner krever at deltakelse er en menneskerett –
noe som også er blitt støttet av FN og blitt lovregulert i flere land, f.eks. Tilgjengelighet
og antidiskrimineringslover. Universell utforming er f.eks. en måte å nå full deltakelse
for all på.
I denne tenkte diskusjonen er det tilfeldig, og ikke viktig, hvilken yrkesgruppe
som sier hva, og ingen har vel rett på den fulle sannheten. Vi ser likevel ulike
forståelser av deltakelse som skal beskrives nærmere.
Undervis i dette kapittelet følger vi 6 år gamle Olav, som snart skal
begynne på skolen. Etter som det er ulike måter å forstå og dermed oppnå deltakelse, eksemplifiseres dette med Olav.

Den funksjonsorienterte individuelle forståelsen av deltakelse
Denne forståelsen av deltakelse knyttes til individets evne til å utføre enkelte
funksjoner eller til hans/hennes ferdigheter for å mestre et selvstendig liv. Dette
kan knyttes til medisinsk eller individfokusert rehabiliterende perspektiv, med
vekt på behandling og trening av den enkelte persons kroppsfunksjoner og
evner, f.eks. muskelstyrke, bevegelighet, motorisk kontroll som grunnlag for å
mestre selvstendighet og deltakelse i samfunnet. En kan her se en lineær forståelse av deltakelse i samsvar med ICIDH, dvs. bedret kroppsfunksjon gir bedre
aktivitetsutføring og dermed deltakelse.
Tekniske hjelpemidler kan her sees som individuelle tiltak til forskjell fra
omgivelsesretta tiltak, f.eks. universell utforming. Hjelpemidlenes plass i en
individorientert forståelse er klar når det teknologiske skal støtte eller erstatte
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organer eller kroppslige funksjonsnedsettelser, som f.eks. en håndprotese, et
høreapparat eller en individuelt tilpasset rullestol. Det finnes likevel andre hjelpemidler som mange kan ha glede av, og som dermed ikke er individuelle tiltak,
men snarere et relasjonelt objekt, f.eks. kommunikasjonshjelpemiddel, telefon,
PC, dørklokke med eller uten lysblink, vekkeklokke med eller uten vibrasjon,
elektronisk dagsplan osv.
Trening og tilrettelegging av Olavs funksjon
Året før han skulle begynne på skolen, fikk Olav intensiv oppfølging av
ergo- og fysioterapeut som gjorde grundige kartlegginger av Olavs
utvikling mht. sansemotorikk og ADL. De la vekt på funksjoner og ferdigheter som burde læres før skolestart for å lette overgangen til skole,
bl.a. grep på blyant/fargestifter og sittestilling. Treninga ble fulgt opp i
hjemmet og i barnehagen med jevnlig veiledning av ergo- og fysioterapeut.
Pga. spasmer og skoliose i ryggen var det nødvendig med nøye tilpasning av den elektriske og den manuelle rullestolen for å gi best
mulige sittestillingen for Olav. Dessuten måtte man nøye prøve ut og
tilpasse stedet hvor joysticken for styring av rullestolen skulle plasseres
for å muliggjøre Olavs kjøring. Dette krevde samarbeid mellom flere
fagfolk av terapeuter og teknikere.

En fare ved ensidig funksjonsorientert individuell forståelse av deltakelse er at
det som vektlegges, er de målbare resultatene av trening i bestemte funksjoner
og ferdigheter uten at dette tydelig knyttes til personens egne ønsker og valg,
eller til behov for endring av omgivelsene.

Den subjektive forståelsen av deltakelse
Et sentralt spørsmål er: Hva er deltakelse for den enkelte person eller bruker?
Flere har kritisert at den subjektive dimensjonen av deltakelse ikke er
vektlagt (f.eks. i ICF). Dette gjelder bl.a. forhold som autonomi, opplevelse av
meningsfullhet og kontroll (Cardol, Jong m.fl. 2002; Grimby 2002; Ueda og
Okawa 2003; Hemmingsson og Jonsson 2005). Flere studier av brukernes egen
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forståelse av deltakelse er også gjennomført (bl.a. Borell, Asaba m.fl. 2006;
Hammel, Magasi m.fl. 2007; Vik, Nygård m.fl. 2007; Vik 2008).
Cardol m.fl. (2002) hevder autonomi, eller selvbestemmelse, er en forutsetning for deltakelse, og hun skiller mellom to typer autonomi. Hun hevder
«decisional autonomy» er evnen til å ta beslutninger, mens «executional autonomy» også inkluderer at personen faktisk gjør handlingen. Dette betyr ifølge
Cardol at en kan delta ved egne valg og ved å instruere andre, selv om en selv
ikke er i stand til å utføre handlingen. Cardol, Jong og Ward (2002) sier målet
for rehabilitering er å gjenvinne høyest mulig autonomi som grunnlag for deltakelse, og at deltakelse derfor må forstås som individuelle preferanser. Ifølge
forfatterne må en derfor vektlegge individuelle preferanser, individuelle muligheter, motivasjon og evne til å ta valg heller enn den funksjonelle evnen til
faktisk å utføre handlinger.
Olavs egen forståelse og prioritering
Som en del av kartleggingen før skolestart vektla ergoterapeuten å
kartlegge Olavs interesser og preferanser når det gjaldt aktiviteter.
Olav selv ville gjerne lære PC-bruk til å skrive bokstaver og særlig
bruke data til lek og spill, noe han allerede har litt erfaring med. Det
viste seg at dette skilte seg fra foreldrenes og førskolelærernes prioritering av f.eks. å lære seg blyantgrep. Olav var fornøyd med den elektriske rullestolen som muliggjorde flere aktiviteter utenfor hjemmet.
Imidlertid nektet han å bruke den manuelle rullestolen som hadde rød
«jentefarge», og ønsker å bytte til en tøffere stil og med blå farge.
Etter skolestart deltok Olav og foreldrene på møter med lærerne,
som særlig vektla Olavs egen oppfattelse av hvordan det gikk på
skolen, hva han hadde behov for, progresjon i læring, og hva som
skulle prioriteres framover. Foreldrene og Olav sa at det var behov for
mer forståelse for Olavs situasjon blant klassekameratene. Dette
kunne man få til ved f.eks. å vise at det var mange ferdigheter og
talenter Olav allerede hadde. I samarbeid laget teamet et opplegg der
klassekameratene skulle lære mer om å navigere den elektriske rullestolen og å prøve ut spill på PC-en.

Denne subjektive forståelsen av deltakelse er også blitt kritisert. Cats og Itzkovich (2002) vektlegger å fokusere på funksjonelle mål i rehabilitering og hevder
autonomi er et «liberal-individualistisk» begrep. Barron (2001) peker på at de
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som mest trenger støtte til deltakelse, ikke er tjent med å knytte autonomi til
begrepet deltakelse. Saadah (2002) sier begrep som autonomi og uavhengighet
ikke kan være universelle i denne sammenheng fordi dette er begrep som gir
mening i en vestlig individsentrert rehabilitering. Begrepene autonomi og uavhengighet vil ifølge Saadah ikke fungere i kulturer som vektlegger grupper
framfor enkeltindivider.
En subjektiv forståelse av deltakelse trenger ikke kun å vektlegge individuelle behov. Hammel m.fl.(2007) fant i sin studie at deltakelse ble riktignok oppfattet som et knippe verdier som inkluderte egne valg, kontroll og aktivt og
meningsfullt engasjement. Ifølge Hammels studie inkluderte deltakelse også
det å være en del av noe større; fysisk tilgjengelighet, å ha ansvar og muligheter
til å påvirke og støtte andre.

Den sosiale forståelsen av deltakelse
I likhet med begrepet funksjonshemming ligger utgangspunktet for en sosial forståelse av deltakelse hos brukerorganisasjoner. I løpet av 1970-tallet ble det
dannet brukerorganisasjoner i Storbritannia, USA, Canada og de nordiske
land, som ble forsvarere av like rettigheter, sosial deltakelse og retten til å treffe
egne valg, og som beskrev omgivelser som diskriminerende faktorer. Dette var
også med på å skifte fokus fra veldedighet til menneskerettigheter, fra individ
til omgivelser. (Oliver 1996; Fougeyrollas 1997; Barnes, Mercer m.fl. 1999;
Hurst 2003; Knøsen og Krokan 2003; Shakespeare 2006)
Med dette initiativet fra brukerorganisasjonene fulgte FN opp med å
understreke retten til samfunnsdeltakelse og til grunnleggende menneskerettigheter for mennesker som erfarer funksjonshemming; FNs år for funksjonshemmede (1981) ble proklamert i 1976 med temaet «Full participation». Ved
generalforsamlingen i 1979 ble rettighets- og likestillingsperspektivet inkludert:
[…] the realization of the right of disabled persons to participate fully in the social
life and development of the societies in which they live and their enjoyment of
living conditions equal to those of other citizens, as well as equal share in the
improvements in living conditions resulting from social and economical development.
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FN fulgte opp intensjonene om full deltakelse med bla: Tiår for funksjonshemmede 1983–92, ulike resolusjoner og deklarasjoner (United Nations 1975,
1982, 1993, 2006). Den siste aktuelle FN-konvensjonen av 2006 hevder prinsippet om «Full and effective participation and inclusion in society» (artikkel
3c). Dette prinsippet er konkretisert som en serie rettigheter knyttet til alle
områdene i livet: Tilgjengelighet, juridiske rettigheter, et selvstendig liv og
inkludering i samfunnet, utdanning, helse, habilitering og rehabilitering, deltakelse i politisk og offentlig liv, deltakelse i kultur, rekreasjon, fritid og sport
(United Nations 2006).
Deltakelse som overordnet mål står sentralt i disse dokumentene, og på
FNs side for Right and Dignity for People with Disabilites defineres deltakelse
(participation) som:
[…] the right of persons with disabilities to take part fully in the life and development of their societies, enjoy living conditions equal to those of other citizens, and
have an equal share in improved conditions resulting from socio-economic
development. (United Nations 1976)
Denne politiske forståelsen av deltakelse har vært med på å endre rehabiliteringspolitikken i flere land (Gustavsson 2004; NOU 2005: 8). I Norge kan man
se en mentalitetsendring f.o.m. 1960-tallet; Fra å legge vekt på veldedighet for
handikappede, til å framheve rettigheter til og integrering av folk som erfarer
funksjonshemming. Eksempler på dette er Lov om folketrygd (som bl.a. sikrer
dekning av tilrettelegging og hjelpemidler), nedlegging av Helsevernet for
Psykisk Utviklingshemmede (HVPU) og sist Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2008), som har som formål å
[…] fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltagelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering
på grunn av nedsatt funksjonsevne.
Loven vektlegger universell utforming som inkluderer krav til utemiljø og bygninger, transportmidler, offentlige tjenester og IKT.
Deltakelse i en sosial forståelse av begrepet er politisk definert, først som
en menneskerett gjennom FN, som senere er fulgt opp av nasjonale lovreguleringer om antidiskriminering og inkluderende, universelt utformede omgivelser.
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Olavs rett til deltakelse
Alle barn i Norge har rett til grunnskoleopplæring, og Olav gledet
seg virkelig til å begynne på skolen. Søsteren Ingrid (8 år) og kameraten i nabolaget, Bjørn (7 år), gikk begge på skolen i nærmiljøet. Olavs
skuffelse var derfor stor da det ble en diskusjon om han skulle starte
på samme skole, eller gå på en spesialskole for barn med funksjonsnedsettelser noen kilometer fra hjemmet. Olav har nedsatt bevegelsesfunksjon pga. CP og har i tillegg lærevansker. Skolemyndighetene
hevdet at spesialskolen var bedre tilpasset mht. rullestol, kompetanse
og tilrettelegging, og dessuten ville det bli uforholdsmessig dyrt å tilpasse den lokale skolen. Til Olavs glede protesterte hans foreldre og
argumenterte for at han ville være best tjent med å gå på skolen i nærmiljøet sammen med de som han kjente fra før. Dette ble akseptert av
skolemyndighetene
Ettersom Olav bruker rullestol, ble tilgjengelighet et diskusjonstema før Olav startet i første klasse. Skolen tilbød å gjøre individuelle
tilpasninger, f.eks. ramper, PC, tilpasset bord og hjelp av assistent til
forflytning i trapper. Det var greit nok med individuelle tilrettelegginger, noe Olav hadde behov for. Dette var likevel ikke en utforming
av omgivelsene for flere enn Olav, noe rehabiliteringsteamet i kommunen kommenterte. De argumenterte for universell utforming av
skolen, f.eks. tilgjengelig heis og inngangsparti. Representanter fra
rehabiliteringsteamet og foreldre med funksjonshemmede barn i
kommunen ble invitert til å delta i ei arbeidsgruppe for å gi innspill
og råd om utforming av skolen
En sosial forståelse av deltakelse er mer enn fysiske omgivelser og tilgjengelighet. Flere (Yeatman 2000; Imrie 2004; Bricout og Gray 2006) påpeker også de
menneskelige omgivelsenes betydning for deltakelse. Bricourt og Gray (2006)
bruker begrepet community receptivity, sosial mottakelighet, som inkluderer
både sosiale og fysiske omgivelser, mens Yeatman (2000) identifiserer to forhold som må være til stede for deltakelse: det første er den aktuelle persons selvoppfattelse og dermed ferdigheter i deltakelse, mens det andre er de sosiale
omgivelsenes evne til å invitere personen til deltakelse. Ifølge Yeatman kan ingen delta aktivt i livet sitt uten at de blir invitert til deltakelse av andre aktuelle
mennesker i nærmiljøet.
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Olav inviterer og inviteres til sosial deltakelse
Olavs første uke på skolen bar med seg mange sosiale aktiviteter. Lærerne og førskolelærerne arrangerte ulike leker i grupper for å se hvem
som lekte og samarbeidet godt. Klassekameratene var nysgjerrige og
ville spesielt vite mer om Olavs elektriske rullestol. I forståelse med
Olav og foreldrene fikk Olavs klassekamerater nødvendig informasjon
om Olav og bl.a. opplæring i hvordan den elektriske rullestolen fungerte, og hvordan de best kunne leke og delta sammen med Olav.

Den relasjonelle forståelsen av deltakelse
Yeatman (2000) nevner at både omgivelsene og personen selv må bidra for å
muliggjøre deltakelse, noe som viser en relasjonell forståelse. Den relasjonelle
forståelsen ser på deltakelse som en interaksjon mellom individuelle og samfunnsmessige perspektiv (Fougeyrollas 1997; Noreau og Fougeyrollas 2000;
WHO 2001; Molin 2004; Cott m.fl. 2005). Deltakelse i denne forståelsen er en
prosess skapt av både personen og omgivelsene, og vil også vektlegge ulike
aspekter av deltakelse i ulike situasjoner (Cott m.fl. 2005). I et slikt syn er det
ikke bare samfunnet som legger til rette for deltakelse for enkeltindividet, men
også den enkelte som bidrar til deltakelse. Det er ikke bare ensidig omgivelsene
som skal tilpasses den enkelte person, men den enkelte har også betydning for
sine omgivelser, for eksempel ved å være et medmenneske for noen andre.
(Borell, Asaba m.fl. 2006).
I 2001 godkjente WHO The International Classification of Functioning,
Disability and Health ICF (WHO 2001), som er en klassifisering av begreper,
men også en modell som illustrerer relasjonene mellom begrepene. Deltakelse
(«participation») er ett av flere sentrale begreper i ICF: «Participation is the
persons actual performance of a task or action in his or her current environment». Deltakelse kan ifølge ICF tolkes som en dynamisk prosess mellom person og hans/
hennes omgivelser. Deltakelse er videre beskrevet som individuell involvering
i en livssituasjon, der involvering («involvement») inkluderer å ta del i, være
inkludert eller engasjert i et livsområde, være akseptert eller ha tilgang på nødvendige ressurser. Det presiseres at involvering i denne sammenheng ikke
inkluderer den subjektive erfaringen, f.eks. av tilhørighet. Deltakelse er videre
definert som «the execution of a task or action by an individual».
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ICF påvirker forståelsen av deltakelse i helsetjenesten. Det har likevel vært
en livlig debatt rundt ICF, bl.a. fordi flere hevder dette er en klassifikasjon av
mennesker som kan føre til stigmatisering og at enkelte mennesker får «merkelapper» (Pfeiffer 1999; Dahl 2002; Hurst 2003; Hammell 2004). Andre kritikere av ICF sier er at det subjektive perspektivet ikke er tilstrekkelig ivaretatt
(Hemmingsson og Jonsson 2005; Moser 2006), dessuten at forholdet mellom
deltakelse og autonomi er uklart (Cardol, Jong m.fl. 2002; Grimby 2002). Flere
kritiserer ICF for ikke å skille tydelig mellom aktivitet og deltakelse (f.eks. Jette,
Haley m.fl. 2003; Nordenfelt 2003; Molin 2004; Jette, Tao m.fl. 2007; Eide,
Jelsma m.fl. 2008). Andre kritiserer begrepsbruken og hevder at ICF har et
manglende teoretisk fundament, eller at den er basert på politiske kompromisser (Imrie 2004; Moser 2006; Høyem og Thornquist 2010).
ICF brukes i dag mye som modell og som begrepsklassifisering innen
forskning og rehabilitering. Likevel er den per i dag kun en klassifisering som
definerer begrep etter som den ikke gir et klart teoretisk fundament for sammenhenger og relasjoner mellom begrepene. Illustrasjonen av ICF-modellen
viser sammenhenger med piler, men dette beskrives ikke i tekst. Til tross for,
eller helst på grunn av, kritikken kan vi forvente at ICF blir videreutviklet i
årene som kommer, og at den blir et viktig verktøy i forståelsen og operasjonaliseringen av deltakelse som overordnet mål.
Moser (2009) viser en alternativ forståelse av deltakelse, selv om noe av
hennes fremstilling kan oppfattes som vanskelig tilgjengelig eller lite anvendbar
i praksis. Hun sier at forskningen om helse, kropp, og funksjonshemming har
blitt fanget i splittelsen mellom en medisinsk og en sosial forståelse. Hun viser
hvordan en kan søke å forstå sammenhenger på alternative måter (ved hjelp av
materiell semiotikk og studier innen kultur, feminisme og teknologi). Moser
forteller om Hallvard, som fikk en høy nakkeskade med lammelser etter en trafikkulykke. Hun inkluderer beskrivelser av kroppen uten å bruke direkte medisinske begreper, men begrep som for eksempel decomposition og recomposition.
Hun analyserer Hallvards kroppsfunksjon, erfaring og situasjon. I stedet for å
se en alvorlig skade som et totalt sammenbrudd av et menneskes liv (decomposition), kan utgangspunktet også være en serie av endringer og gjenoppbygninger (recompositions). Mennesker er både nedbrutt (decomposed) og gjenoppbygget (recomposed), både funksjonshemmet og funksjonsdyktig. Disse prosessene skjer kontinuerlig og på ulike måter. Moser beskriver hvordan
Hallvards passivitet og aktivitet påvirker hans selv og hans relasjon til sosiale
omgivelser. Aktivitet eller praksis var særlig viktig for Hallvard selv om han ikke
kunne snakke eller bevege stort annet enn øynene. Det er viktig å understreke
at Moser (2006) konsentrerer seg mest om begrepene aktør og subjektiviteter, og
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ikke spesielt deltakelse eller aktivitet. Hennes perspektiv er likevel viktig i vår
sammenheng, nettopp for å vise utviklingen av kunnskap som inkluderer ulike
aspekter, relasjoner og praksis.
I eksempelet med Olav vil en relasjonell forståelse av deltakelse åpne for
en kombinasjon av ulike individuelle og omgivelsesretta tiltak. For å finne den
beste løsninga i samarbeid med den enkelte bruker er det nødvendig at fagpersoner er like trygge på å finne løsninger som både dreier seg om trening og tilrettelegging for den enkelte, men også endringer i omgivelsene. Verbrugge
m.fl. (1997) sin studie, som bekrefter at tekniske hjelpemidler erstatter folks
funksjonstap, konkluderer med at:
Technology emphasizes strategies to reduce task demands for people, whereas
medical care emphasizes therapies to improve their capabilities. In our medicalized society, it is more sensible to adopt a balanced approach that promotes strategies aimed in both directions.

Deltakelse og aktivitet som mål
Som tabellen viser, er det mange aspekter eller forståelser av funksjonshemming og deltakelse, der den relasjonelle forståelsen blir til gjennom å kombinere flere tilnærminger.
Ulike forståelser blir særlig problematiske når det overordna målet for
folk som erfarer funksjonshemming, beskrives som deltakelse eller samfunnsdeltakelse. Vi kan bli enige om samfunnsdeltakelse som et overordnet samfunnspolitisk mål, men det kan bli problematisk å konkretisere som mål for
enkeltpersoner.
Når en skal beskrive mål eller vurdere måloppnåelse av deltakelse, er det
derfor nødvendig å avklare hvilke aspekter av deltakelse som er sentrale. Felles
for de ulike forståelsene av deltakelse er at de er knyttet til aktivitetsoppgaver eller
handling, enten som en rettighet, en muliggjøring gjennom tilpasninger og
invitasjoner i omgivelsene, en funksjon, et valg eller ønske fra brukeren eller
kombinasjoner av dette. Creek framholder en relasjonell forståelse av deltakelse som også inkluderer aktivitet, og oppsummerer vår forståelse slik: «participation is involvement in a life situation through activity within a social context» (Creek 2009, s. 180).
Det foreslås her at individuelle mål for tilrettelegging og bruk av hjelpemidler knyttes til aktivitetsoppgaver. Dette beskrives nærmere i kapittel 7.
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Ulike forståelser av funksjonshemming og deltakelse
Funksjonshemming

Deltakelse

Den funksjonsorienterte Funksjonshemming er
forståelsen
funksjonsnedsettelse, funksjonelle begrensninger og
underliggende diagnose,
skade eller lyte.

Deltakelse er funksjonsdyktighet og selvstendighet, knyttet til mestring av
funksjoner og ferdigheter.

Den subjektive
forståelsen

Funksjonshemming er en
subjektiv opplevelse og en
oppfatning av identitet og
roller i møte med andre.

Deltakelse er autonomi,
empowerment, opplevelse
av meningsfullhet. Dette
avgjøres av den enkelte.

Den sosiale forståelsen

Funksjonshemming er diskriminering, barrierer og
manglende tilrettelegging,
resultatet av politiske og
økonomiske forhold i et
samfunn.

Deltakelse er en juridisk
menneskerett og universell
utforming av et samfunn
for alle

Funksjonshemming er
kontekstavhengig, og det er
ikke noe en person er, men
noe som skjer i relasjon til
omgivelsene.

Deltakelse er en kreativ
prosess mellom individet
og omgivelsene.

Deltakelse er inkludering,
sosial mottakelighet og
Funksjonshemming er stig- verdsetting. Den er en invitasjon fra omgivelsene.
matisering, resultatet av
samfunnsmessig utvikling
innenfor en bestemt kulturell kontekst.
Den relasjonelle
forståelsen

Deltakelse er involvering i
en livssituasjon gjennom
Funksjonshemming er å bli aktivitet i en sosial kontekst
(oversatt fra Creek 2009).
satt utenfor deltakelse i
livssammenhenger som ansees eller oppfattes som
viktige i det samfunn en lever. I hovedsak dreier det
seg om praktiske problemer som er resultater av
manglende samsvar mellom funksjonsevne hos personen, og funksjonskrav i
miljøet (Lie 1989).
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Dokumentasjon og måling: Fremmer hjelpemidler og tilrettelegging
aktivitet og deltakelse?
Hjelpemidler knyttes ofte til daglige aktiviteter og deltakelse, selv om brukerne
også knytter hjelpemidler til andre viktige aspekter av livet, f.eks. til livskvalitet,
personlige mål, fullføring av rolleforventninger, selvbilde, uavhengighet og sikkerhet (Jensen 2005; Scherer 2005). Jensen identifiserer elementer som spiller
sammen i bruken av tekniske hjelpemidler: det å mestre (kontrollere og styre)
hverdagslivet, nå mål i livet, utføre dagliglivets aktiviteter, og hindringer eller
begrensninger i dagliglivet (Jensen 2005; Brandt og Jensen 2010, s. 56). Jensen
viser dermed det komplekse i det å forstå hjelpemidler i samspill med deltakelse, aktivitet og person.
Fordi begrepet deltakelse har så mange fasetter, og fordi begrepet kan
forstås på så mange måter, er det vanskelig å kartlegge eller utføre effektmålinger av deltakelse. Spesielt komplisert blir det når en skal forholde seg til ulike
typer hjelpemidler og tilrettelegginger som ofte kombineres med personlig
hjelp og ulike former for funksjonsnedsettelser (Agree og Freedman 2000;
Cornmann, Freedman og Agree 2005; Bengtsson m.fl. 2006). Harris (2007)
viser f. eks. dette i sin gjennomgang og diskusjon av kartleggingsredskap for å
vurdere deltakelse hos brukere av rullestoler. Noen kartleggingsredskap måler
f.eks. mindre grad av selvhjulpenhet når aktiviteter utføres ved hjelp av tekniske
hjelpemidler (Harris 2007). Betyr det at aktivitetsutføring med hjelpemidler
har mindre verdi? Om en vurderer en rullestolbrukers deltakelse ut fra Cardols
kartleggingsredskap, Impact on Participation and Autonomy Questionnaire (IPA),
så vektlegges brukerens selvbestemmelse. Om en imidlertid benytter Grays
m.fl. redskap, Community Participation and Perceived Receptivity (CPPRS), så
vektlegges mottakelighet i nærmiljøet, dvs. i dagligvarebutikken, på restauranter, apotek, i familie og hos venner.
Utfordringen blir derfor å være tydelig på hva som skal måles, hva som er
det overordna målet, og hvilke hjelpemidler som benyttes. Et forskningsbasert
grunnlag for valg av hjelpemidler og tilrettelegging, og særlig effektstudier, har
derfor en lang vei å gå. Med dette forbeholdet vil jeg likevel trekke fram noe
litteratur og enkelte studier som viser at hjelpemidler og tilrettelegging bedrer
menneskers deltakelse og aktivitet. Brandt og Jensens (2010) lærebok har et
eget kapittel om hjelpemidlenes betydning for brukerne (s. 53–62), og deres
bok har dessuten egne kapitler med konkrete anvisninger om hvordan hjelpemidler og tilrettelegging kan støtte aktivitet og deltakelse. Agree og Freedman
(2000) sin studie av eldre i USA bekrefter at hjelpemidler støtter opp om akti-
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vitet, og at de delvis kan erstatte personhjelp. Samtidig påpeker forfatterne hvor
vanskelig det er å forske med så mange sammensatte forhold; ulike hjelpemidler
kombinert med andre tjenester med ulike brukere og omgivelser. Chamberlain
m.fl. (2001) gjorde en oppfølgende studie av brukere 18 måneder etter tilrettelegging og hjelpemiddeltildeling. Denne studien viste at 83 % av ordningene
var i bruk som en nyttig og integrert del av hverdagslivet. Viks studier bekrefter
også at tekniske hjelpemidler støtter opp om deltakelse og aktivitet når det
gjelder selvomsorg blant eldre nordmenn (Vik og Lilja m.fl. 2007; Vik 2008).
Det samme gjør Pettersons (2006) studier av personer med hjerneslag. Flere
studier viser at mobilitetshjelpemidler og rullestoler fremmer aktivitet og deltakelse (Löfqvist m.fl. 2009; Rousseau-Harrison m.fl. 2009), bl.a. sosial deltakelse i fritid, organisert virksomhet og samfunnsliv (Petterson m.fl. 2006). Verdonschot m.fl. (2009) sin litteraturgjennomgang viser at tekniske hjelpemidler
fremmer selvstendighet og sosial deltakelse for mennesker med nedsatt kognitiv funksjon. Henderson, Skelton m.fl. (2008) sin litteraturgjennomgang
bekrefter at hjelpemidler tydelig bidro til barns aktivitet og deltakelse. Også
NAVs brukerundersøkelse oppgir at hjelpemidlene har gjort det mulig å delta
mer i hjem (53,2 %), fritid (53,5 %) og skole (60 % for de under 18 år) (Sundt
2009).
Deltakelse og aktivitet er komplekst og sammensatt. Hjelpemidler og tilrettelegginger er svært forskjellige og kan spenne fra enkel til avansert teknologi. Selv folk er forskjellige fordi de har ulike preferanser. Slik får vi et svært
sammensatt helhetsbilde av hjelpemiddelbrukere i aktivitet i ulike omgivelser.
For å illustrere dette komplekse bildet presenteres i neste kapittel ulike modeller som viser relasjoner mellom person (aktør), omgivelser, aktivitet og hjelpemidler (objekter).
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Kapittel 5 Modeller som inkluderer
tilrettelegging og hjelpemidler
Dette kapittelet gir en kort introduksjon til relevante modeller om hjelpemidler
og tilrettelegging. De fleste modellene inkluderer person, omgivelser og aktivitet som sentrale elementer, sammen med objekter eller hjelpemidler.

Hva er en modell?
En modell er en sterk forenkling av virkeligheten eller et fenomen. Forenklingen gjør at en kan fokusere på de trekk som er vesentlige for å tydeliggjøre
poenget. Modeller vil derfor ikke representere virkeligheten på en fullkommen
måte, men likevel støtte opp om forståelsen. Modeller kan være utformet som
et diagram, skjema eller som en grafisk framstilling, og gir en visuell oversikt
som ikke alltid er tydelig i en verbal forklaring (Wikipedia 2010A). Med sine
illustrasjoner forklarer ofte modeller på enkle måter sammenhenger, og de er
derfor nyttige i tilegning og deling av kunnskap. Polit og Beck definerer modellen som «a symbolic representation of concepts or variables, and the interrelationship among them» (de Jonge, Scherer m.fl. 2007). Modellen presenterer
dermed både begreper og relasjoner mellom begrepene.
En teori er også en forenklet framstilling av virkeligheten eller ulike fenomen. Den inneholder definerte begreper og hypoteser eller påstander om relasjoner mellom begreper. Teorier kan tilby definisjoner av fenomener, som f.eks.
aktivitet, deltakelse, omgivelser eller tekniske hjelpemidler, og gjøre antakelser
om forholdet mellom disse fenomenene, f.eks. hvordan hjelpemidler virker på
menneskers deltakelse i omgivelsene. Teorier illustreres ofte ved hjelp av
modeller, men ikke alltid omvendt; modeller står ofte alene uten teori, eller de
utvikles før detaljerte teorier. Ettersom det ikke er funnet helhetlige teorier om
hjelpemidler og tilrettelegging, velges det her å gi plass til et utvalg av modeller.
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Hvorfor er modeller relevante for hjelpemidler og tilrettelegging?
Ettersom hjelpemidler også er en del av rehabilitering, har hjelpemidler og tilrettelegging naturlig nok vært knyttet til rehabiliteringsmodeller. I de siste
årene er det også utviklet egne rammeverk (se de Jonge m.fl. 2007). Modellene
kan illustrere hvordan hjelpemidler og tilrettelegging er en del av rehabiliteringsprosessen, men også vise hvordan hjelpemidler og tilrettelegging er en del
av dagliglivet for mange mennesker.
Bevisst eller ubevisst tenker og handler fagpersoner ut fra modeller,
verdier eller et bestemt syn på eksempelvis funksjon og deltakelse. Dette
utgangspunktet styrer hvordan en arbeider, hva som vektlegges, og hvordan en
møter brukere. Bevisste fagpersoner finner en hjelp i å benytte modeller for å
tydeliggjøre hensikten med kartlegging og intervensjon: Hva skal gjøres og
hvorfor? Dermed er det også lettere å gjøre riktige og relevante valg (de Jonge
m.fl. 2007; Arthanat m.fl. 2007).
Flere litteraturgjennomganger viser at studier som omhandler tekniske
hjelpemidler og tilrettelegging, mangler et teoretisk perspektiv eller tilknytning til aktuelle modeller. Slike mangler viser behovet for mer bevisst anvendelse av modeller (Lenker og Paquet 2003; Ivanoff, Iwarsson m.fl. 2006; Wielandt, McKenna m.fl. 2006; Brandt og Jensen 2007; Jonge, Scherer m.fl. 2007;
Bernd, Pijl m.fl. 2009; Löfqvist og Hedberg-Kristensson 2009).
Modeller som reflekterer et solid verdigrunnlag, kan være med på å styre
både praksis og forskning i en mer relevant retning. Dessuten kan de tydeliggjøre det komplekse samspillet og den gjensidige påvirkningen mellom person
(bruker), aktiviteter, omgivelsene og objekter (hjelpemidler).

Ulike typer modeller
De Jonge m.fl. (2007) skiller mellom conceptual models (begrepsmodeller) og
procedural models (prosessmodeller).
• Begrepsmodeller gir oversikt over begrep knyttet til et fenomen eller emne.
De søker å gi en forståelse av elementene som er involvert, og hvordan de
samspiller.
• Prosessmodeller beskriver prosedyrer og framgangsmåter. Ifølge De Jong er
det også noen modeller som kombinerer både begrep og prosedyrer.
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Hersh og Johnson (2008) hevder det er tre hovedtilnærminger av modeller som
er relevante for hjelpemiddelformidling: Classification Methodologies (klassifikasjonsmodeller), System Modeling Methods (systemmodeller) og Assistive
Technology Outcomes Modeling (prosessmodeller).
• Klassifikasjonsmodeller er systematisering av begrep, taksonomi og kategoriseringer (f.eks. ICF).
• Systemmodeller illustrerer relevante fenomen og sammenhengen mellom
fenomenene: Her dreier det seg om å illustrere sammenhengen mellom
objektet (f.eks. det tekniske hjelpemiddelet), mennesket, aktivitetskonteksten og aktiviteten som skal utføres (f.eks. HAAT-modellen).
• Prosessmodeller beskriver formidlingsprosesser, f.eks. fra kartlegging av
behov til utlevering av hjelpemiddel og evaluering.
Her beskrives først og fremst begrepsmodeller (klassifikasjons- og systemmodeller) som kan være relevante for tekniske hjelpemidler og tilrettelegging.
Modellene definerer begrep og viser det dynamiske samspillet mellom person,
omgivelser, aktivitet og objekter (f.eks. hjelpemiddelet).
Prosessmodeller blir ikke vektlagt i denne beskrivelsen ettersom disse
finnes i flere utgaver, for eksempel:
• Occupational Performance Process Modell (OPPM), beskrevet for hjelpemiddelformidling av Jensen m.fl. (2004)
• ATD Selection Framework (Fuhrer, Jutai m.fl. 2003; Scherer, Jutai m.fl.
2007)
• Modellen for formidlingsprosesser beskrevet i heftet «Hjelpemiddelformidling - en del av et større system» (Trygdeetaten 2001). (se illustrasjon)
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Hjelpemiddelprosessen

Hjelpemiddelformidling – en del av et større system (Trygdeetaten 2001)

Det finnes flere profesjonsmodeller om aktivitet, person og omgivelser som er
relevante, f.eks. ergoterapeutiske modeller som Model of Human Occupation
(MoHO) (Kielhofner 2008), Canadian Model of Occupational Performance
(CMOP) (Townsend og Polatajko 2007) Kawa Model (Iwama 2006) og The
Person-Environment-Occupational Model (PEO) (Law m.fl. 1996). I denne boka
blir ikke disse modellene beskrevet siden en er på jakt etter tverrfaglige modeller.
International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF (WHO
2001) er også en relevant klassifikasjonsmodell, som først og fremst vektlegger
funksjon, helse og funksjonshemming. ICF-modellen viser at deltakelse og funksjon er en relasjon mellom omgivelser og personens forutsetninger. Tekniske
hjelpemidler er inkludert i modellens omgivelser (under Produkter og Teknologi). Ettersom tekniske hjelpemidler og tilrettelegging ikke er modellens
hovedanliggende blir den ikke gjennomgått her. ICF er likevel anbefalt brukt i
tilknytning til tekniske hjelpemidler av flere (Kraskowsky og Finlayson 2000;
Lenker og Paquet 2003; Arthanat og Lenker 2004; Jonge, Scherer m.fl. 2007).
Også Fougeyrollas Handicap Creation Process (Fougeyrollas m.fl. 1989; Fougey-
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rollas 1997; Fougeyrollas og Gray 1998) er en aktuell modell, selv om hjelpemidlene ikke har en sentral rolle. Modellen er dessuten lite kjent og brukt i
Norge.
Seks modeller blir i det følgende kort presentert. Alle er tverrfaglige og
illustrerer relasjonen mellom omgivelsene og mennesket. De er også relevante
for hjelpemidler og tilrettelegging. Modellene inkluderer både en funksjonell
og psykososial tilnærming til hjelpemiddelformidling. Alle modellene har sine
styrker og svakheter som blir kommentert. I beskrivelsene av modellene følger
vi «Åge».
Åge 32 år
Åge bor i en middels stor norsk by. Han er gymlærer ved en barneskole. Han er gift, har to barn (3 og 10 år) og bor i et rekkehus i 2 etasjer. Åge og familien er interessert i natur, fisking og lek sammen med
barna (fotball, dataspill, organiserte aktiviteter). Åge liker tøffe sportsaktiviteter som fjellklatring og kajakk. Åge er på vei hjem etter en
lengre rehabiliteringsperiode pga. en stupeulykke. Han har en høy
nakkeskade og har store bekymringer mht. framtida for ham og familien. Åge har ikke jobbet mye med PC, men er interessert i å vurdere
hvordan teknologi kan gi ham muligheter for deltakelse i hans nye
livssituasjon.

Gap-modellen
Gap-modellen ble publisert første gang i ei bok av Ivar Lie som en illustrasjon
av en deltakelsesbasert definisjon av funksjonshemming (Lie 1989). Modellen
hadde vært i bruk lenge før publiseringen i forbindelse med undervisning og
formidling, bl.a. ved oppstart av hjelpemiddelsentralen i Telemark i 1979
(Brock 2009) og innen Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) på 1970og 1980-tallet (Hjort 2009; 2010).

Kunnskaps- og prestasjonsutvikling i organisasjoner 71

Ness-Hjelpemidler.fm Page 72 Wednesday, March 9, 2011 1:48 PM

Gap-modellen

Fra Rehabilitering og habilitering av Ivar Lie (1989). Gjengitt med tillatelse fra Gyldendal
Akademisk

Kjernen i det å være funksjonshemmet er å bli satt utenfor deltakelse i livssammenhenger, sier Lie (1989). Ifølge Lie (1989) er funksjonshemming «summen
av de aktivitetsproblemer som oppstår som resultat av et misforhold mellom
forutsetninger og krav på områder der personen er interessert i å delta».
Modellen viser en relasjonell forståelse der funksjonshemmingen (aktivitetsproblemene) kan forstås som gapet mellom forutsetningene individet har og de
kravene omgivelsene stiller. Modellen illustrerer rehabiliteringsprosessen ved å
gjøre gapet mindre med endring av personens forutsetninger (trening, opplæring og omsorg/støtte) og/eller tilpassing av omgivelsenes krav (ergonomi, tekniske hjelpemidler), se illustrasjon.
«Fjellformasjonen» nederst i modellen illustrerer brukerens ulike aktiviteter i løpet av døgnet som påvirkes av personens interesser, og som har varierende vanskelighetsgrad.
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Åge og Gap-modellen:
Åges forutsetninger for funksjon og deltakelse i aktiviteter er nedsatt
pga. fullstendig lammelse og bortfall av sansning fra brystet og ned og
delvis nedsatt hånd og armfunksjon. Omgivelsene stiller krav som ikke
passer Åges funksjon; utilgjengelig inngangsparti og trapper i hjem, utfordringer med å utføre jobben som gymlærer, dårlig tilpasset tilgjengelighet i bygninger på skolen, for eksempel lærerdusj, garderobe og
arbeidspult. Åge bekymrer seg over at hans fysiske funksjon ikke matcher barnas deltakelse og glede over fysiske uteaktiviteter.

Styrker
Gap-modellen har vært i bruk i Norge i over 30 år og har dermed vist sin relevans. Den er symbolet på hvordan en ser funksjonshemming som en relasjon
mellom personen og omgivelsene. Gap-modellen brukes i forenklet utgave
bl.a. i NAV-publikasjoner, i heftet «Hjelpemiddelformidling – en del av et
større system» (Trygdeetaten 2001) og i «Metodebog i Hjælpemiddelformidling» (Jensen, Jensen m.fl. 2004). Modellen er derfor viktig og nyttig for å
beskrive funksjonshemming som en relasjon (misforhold eller konflikt), og den
inkluderer deltakelse og aktivitet. Gap-modellen viser også at rehabilitering er
en kombinasjon av flere tiltak: individretta (behandling, veiledning, trening) og
omgivelsesretta (hjelpemidler, tilrettelegging).
Modellen kan tilpasses ny kunnskap, f.eks. utvikling av tydeligere ideologi
og kunnskap relatert til universell utforming. Universell utforming handler da
om endring av omgivelsenes krav, mens trening og hjelpemidler inkluderes på
individsiden.

Svakheter
Gap-modellen kan misforstås dit hen at det dreier seg om enten individuelle
tiltak eller omgivelsesretta tiltak. Modellen illustrerer ikke det dynamiske samspillet som må være til stede for at hjelpemiddelet blir den helt riktige «matchen» eller den nødvendige tilpasning mellom den enkelte person og hans/
hennes omgivelser. Modellen kan derfor feilaktig forstås som om at tilstrekkelig trening og opplæring er nok til på utligne gapet. Eller omvendt: Bare omgivelsene utformes tilstrekkelig, vil personen fungere.
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Person-Environment-Fit Model (Fit-modellen)
Lucille Nahemow og M. Powell Lawton (1973) har utviklet det de kaller en
økologisk modell for å vise relasjonen mellom mennesket og omgivelsene.
Modellen finnes i flere utgaver og er utviklet videre (Lawton 1989). Her presenteres den enklere utgaven, som viser at atferd eller aktivitetsutføring skjer i
samspill med personens kompetanse og krav fra omgivelsene.

Fit-modellen

Illustrasjon fra Nahemow og Powell Lawton (1973)

Y-aksen representerer personens kompetanse eller funksjon, f.eks. sansemotoriske og kognitive funksjoner (Iwarsson 2005), mens x-aksen viser omgivelsenes
krav, f.eks. de krav som framkommer fra fysiske og sosiale omgivelser. Når en
ser på menneskers atferd eller aktivitetsutføring, vil den alltid ha både en personkomponent og en omgivelseskomponent. Modellen viser at f.eks. tilgjengelighet alltid vil være noe relativt: En bygning kan ikke være helt tilgjengelig i
seg selv, og tilgjengelighet må sees i forhold til spesifikke funksjonsnedsettelser.
F.eks. vil en fortauskant være et hinder for en person med rullator, men den kan
samtidig være en hjelp i å orientere seg for en person som er avhengig av blindestokk (Brandt og Jensen 2007).
Modellen viser at det gir ubehag når omgivelsene stiller for lave eller for
høye krav som kan resultere i utfordringer når det gjelder atferd og aktivitet.
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Uansett hva slags kompetanse utøveren har, viser modellen at for høye krav fra
omgivelsene gir dårlig tilpasset atferd, og avler eksempelvis stress, panikkfølelse
eller ønsker om å flykte fra situasjonen (maladaptive behavior). For lave krav fra
omgivelsene kan oppleves bekvemt, men også depriverende og passiviserende,
og de kan forårsake gradvis forverring av utøverens kompetanse. Individets tilpassete atferd er resultatet av en balanse mellom personens kompetanse og
omgivelsenes krav.

Åge og Fit-modellen
2 1/2 måneder etter skaden var Åge hjemme noen dager for å vurdere
egen funksjon i hjemmet sammen med familien. Selv om han opplevde
stor glede over å komme hjem, ble vanskelighetene fort tydelige: Det
lave trappetrinnet ved inngangen var likevel ikke lavt nok for Åge til å
komme inn med rullestolen ved egen hjelp. Trappen opp til soverommet gjorde at Åge måtte sove i stua i første etasje. Arbeidsbordet med
PC-en ga for dårlig plass til at den manuelle rullestolen kom inntil bordet, noe som gjorde PC-en utilgjengelig for Åge. Åge gledet seg over
å være sammen med barna igjen, men så med vemod på barna som lekte
i hagen, og han beklaget seg over at han ikke så hvordan han selv kunne
delta i aktiviteten. Åge irriterte seg over at kona måtte kjøre bilen alene
for å handle til helga, for det hadde vanligvis vært en familieaktivitet.
Bilen hadde ikke plass til rullestolen, og å flytte seg inn og ut av bilen
ble for komplisert. Åge merket seg at han lett ble passivisert når kona
overtok oppgaver han faktisk kunne gjøre, selv om han forsto det at
hun gjorde det ut ifra de beste hensikter.

Styrker
Modellen legger vekt på den relasjonelle tilpasning eller «fit» mellom person
og omgivelser. Den tydeliggjør med andre ord nødvendigheten av å se på omgivelsenes krav i tilknytning til den enkelte persons kompetanse, noe som ikke
alltid lar seg løse med generelle universelle utforminger. Modellen egner seg
derfor særlig for å illustrere individuelle tilpasninger og tilgjengelighet. Til forskjell fra modeller som vektlegger diagnose, funksjonsvansker eller begrensninger, illustrerer Fit-modellen også ressurser/kompetanse hos individet og omgivelsene som muliggjør deltakelse.
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Modellen brukes innen gerontologien og tilgjengelighetsområdet, også i
forbindelse med forskning, bl.a. som grunnlag i studier innen ENABLE-Age
ved Lunds Universitet (Iwarsson 2005; Brandt og Jensen 2007)
Det er interessant å merke seg at Fit-modellen har likheter med Csikszentmihalyis Flow-teori, som også illustrerer forholdet mellom omgivelsenes
krav og individets kompetanse (Csikszentmihalyi 1996). Csikszentmihalyi
bruker imidlertid andre begreper der flow (eller flyt-opplevelsen) står sentralt
når mennesket klarer å balansere egen kompetanse med omgivelsenes krav.
Mens Fit-modellen vektlegger den funksjonelle tilpasningen, vektlegger Flytmodellen den gode opplevelsen av å være i aktivitet der en samtidig glemmer
tid og rom, og oppslukes av aktiviteten. Denne type erfaringer forsterker lysten
til å prøve aktiviteten på nytt og muliggjør at en kan utnytte sin kompetanse til
fulle i omgivelser som utfordrer med passende krav i aktiviteten. Csikszentmihalyis teori er ikke i utgangspunktet utviklet for å beskrive funksjonshemming
eller tekniske hjelpemidler, men bygger på hvordan mennesker opplever den
gode opplevelsen i aktiviteter. Flyt-modellen illustrerer likevel omgivelsenes
krav og betydning for å finne flyt-opplevelsen. Flyt-teorien kan derfor være
aktuell å ha med seg sammen med Fit-modellen for å synliggjøre en persons
opplevelse og det funksjonelle aspektet.

Svakheter
Fit-modellen er utydelig når det gjelder rollen til tekniske hjelpemidler, men
kan brukes for å illustrere betydningen av et velvalgt og nøye tilpasset hjelpemiddel for brukeren og omgivelsene det skal brukes i (Brandt og Jensen 2007).
Modellen ble første gang publisert på 1970-tallet, men har tydeligvis ikke helt
slått an ettersom den ikke brukes mye i litteraturen om hjelpemidler og tilrettelegging. Modellen er heller ikke begrepsmessig detaljert nok til å anvendes
som en referanseramme i praktisk arbeid.

Human Activity Assistive Technology Model (HAAT-modellen)
HAAT-modellen er beskrevet i læreboka Assistive Technology (Cook og Hussey
1995, 2002; Cook og Polgar 2008) og illustrerer den plassen tekniske hjelpemidler har i relasjon til person, omgivelsene og aktiviteten. Modellen er detaljert beskrevet med ulike komponenter og elementer og er utviklet med basis i
Human Factor Science med vekt på å forstå brukervennlige produkter (Brandt
og Jensen 2007). Modellen har fire hovedkomponenter:
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• Mennesket (Human) som skal benytte hjelpemiddelet, med sine fysiske,
kognitive og emosjonelle evner og ferdigheter. Dette kan være en nybegynner eller erfaren bruker av hjelpemidler.
• Aktivitet (Activity) beskrives som det overordna målet i modellen, eller det
som skal oppnås gjennom bruk av tekniske hjelpemidler. Aktivitet konkretiseres på tre ulike arenaer: (1) Aktiviteter i dagliglivet, (2) Arbeid og produktiv aktivitet (inkludert utdanning), (3) Lek og fritidsaktiviteter.
• Kontekst (Context) inkluderer omgivelsene der hjelpemiddelet benyttes,
beskrevet som fysisk kontekst (natur og menneskebygde omgivelser), sosial
kontekst (kjente og fremmede, angår f.eks. stigmatisering), kulturell kontekst og institusjonell kontekst (politisk styring og organisering).
• Tekniske hjelpemidler (Assistive technology) er den gjenstanden eller
objektet som anvendes for å muliggjøre aktivitet. Tekniske hjelpemidler
består av en eller flere av følgende fire egenskaper;
• Brukergrensesnitt (Human-Technology Interface) som inkluderer interaksjonen mellom mennesket og hjelpemiddelet, f.eks. kontroll-funksjoner (joystick, keyboard, styremekanismer, grep), display-funksjoner
(skjermer, lys o.l. som f.eks. gir informasjon om batterinivå) eller system
for kommunikasjon (som gir tekst, bilder og lyd). Dette brukergrensesnittet inkluderer også støtteordninger for sitte- og arbeidsstillinger.
• Prosessor (Processor) er hjelpemiddelets kontrollfunksjoner og dataprosessing som kreves for aktivitetsutføring. Eksempelvis kan det være at
hjelpemidler har innebygde computersystemer eller enklere mekaniske
ordninger (f.eks. fjærordning til klipetanga).
• Aktivitetsutføring (Activity Output). Dette er hjelpemiddelets støtte til
eller selve utføringa av aktivitet, handlinger eller funksjon, f.eks. syntetisk stemme eller utskrift for kommunikasjonen, manipulering med tilpasset skje, skohorn, robotsystemer o.l., bevegelse fra sted til sted med
rullestol, utføring av kognitive aktiviteter (hjelpemidler for hukommelse)
o.l.
• Grensesnitt med omgivelsene (Environmental Interface) innebærer kontakten mellom hjelpemiddelet og omverdenen, f.eks. hjelpemidler som
erstatter tap av sansefunksjoner som berøring, syn og hørsel.
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Haat-modellen

HAAT-model fra Assisistive Technologies. Principles and Practice av Cook & Polgar (2008, s 44).
Gjengitt med tillatelse fra Elsevier Limited

Åge og HAAT-modellen
Representanter fra rehabiliteringsteamet og hjelpemiddelsentralen var
på flere hjemmebesøk hos Åge. Fagpersonene tok utgangpunkt i
HAAT-modellen som en sjekkliste eller modell i sitt samarbeid med
Åge. De ville gjerne vite mest mulig om Åges hverdagsaktiviteter hjemme, på jobben og i fritida fra tidlig morgen til kveld. Det ble også gjort
besøk på skolen der teamet tok utgangspunkt i arbeidsoppgavene og tilgjengelighet i omgivelsene. Der det var mulig, ville gjerne fagpersonene
at Åge demonstrerte hvordan aktiviteter ble utført – f.eks. forflytninger,
arbeid med PC-en, lek med barna o.l. Åge ble utfordret til å vurdere
hvilke aktiviteter som var ønskelige og mulige å utføre framover. Det ble
videre diskutert hvordan tekniske hjelpemidler kunne anvendes for å utføre aktivitetene, og flere hjelpemidler ble prøvd ut i aktivitetssituasjoner. De ulike begrepene i modellen var en hjelp for å tydeliggjøre hvilke
aspekter ved hjelpemiddelet som var en utfordring for Åge, og hvor det
var behov for tilpasninger, f.eks. hvordan styringsmekanismen på rullestolen best fungerte for Åge, hvilken setepute som egnet seg best for å
hindre trykksår (brukergrensesnitt). Modellens ulike aspekter var også
en hjelp for å kommunisere med hjelpemiddelsentralens teknikere og
ingeniører for å finne de beste mulige tekniske løsninger.
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Styrker
HAAT-modellen tenkes brukt i praksis for å konkretisere ulike aspekter ved
tekniske hjelpemidler og samspillet med bruker, aktivitet og omgivelser.
Modellen er brukersentrert, har detaljerte beskrivelser av underbegrep, samtidig som den tydelig illustrerer de fire hovedkomponentene. Styrken er at den
begrepsfester og beskriver i detalj aspekter ved aktivitet og tekniske hjelpemidler, noe som er viktig for å kommunisere tilpasninger og utvikling av hjelpemidler. HAAT kan absolutt anvendes som en referanseramme i praksis og er
langt på vei beskrevet som en systematisk teori.

Svakheter
Modellen vektlegger ikke vesentlige subjektive forhold som brukers identitet,
objekters symbolverdi o.l. Ifølge Brandt og Jensen er modellen spesifikt egnet for
tekniske hjelpemidler. Den egner seg derimot ikke til å illustrere andre tilrettelegginger. Selv om modellens hovedfokus (mål med tiltak) er aktivitetsutføring,
så framgår ikke dette i den grafiske framstillingen (Brandt og Jensen 2007). Som
illustrasjon virker HAAT-modellen noe statisk, og den viser ikke tydelig hvordan
aktivitetsutføring er et dynamisk samspill mellom ulike faktorer.
Brandt (2003, s. 39) anvender modellen i sin doktorgrad og bekrefter behovet
for en modell med en firedeling av komponentene, der tekniske hjelpemidler
kommer inn som en egen komponent. Brandt sier at HAAT-modellen likevel ikke
samsvarer med hennes studier av dynamiske endringer mellom elementene i
modellen. Komponentene i modellen er mer enn et møte mellom elementer, for
det skjer transaksjoner med gjensidige endringer, og dessuten skjer det endringer i
komponentene over tid. Denne dynamikken fanger ikke HAAT-modellen opp.
HAAT-modellen er i liten grad brukt empirisk og i forskning (Jonge,
Scherer m.fl. 2007; Bernd, Pijl m.fl. 2009), men er bl.a. anvendt for å utvikle et
redskap som kan vurdere anvendeligheten av hjelpemidler (USAT) (Brandt
2003; Arthanat, Bauer m.fl. 2007).

Matching Person and Technology Model (MPT-modellen)
MPT-modellen, utviklet av Marcia J Scherer (2005), ser nærmere på matchen
mellom teknologien og brukeren der bruk/avvisning av hjelpemiddelet står
sentralt. Modellen er utviklet fra grounded-theory-forskning om voksnes bruk/
avvisning av tekniske hjelpemidler.
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Modellen har tre hovedkomponenter;
• Personen (Person) som bruker teknologien, f.eks. personens fortrolighet
med teknologi, kognitive ferdigheter, personlighet og temperament, egen
vurdering og preferanser, tilpasningsevne og syn på framtida.
• Omgivelsene (Milieu), f.eks. tilgjengelighet og muligheter, forventninger
fra andre, sosial støtte og kultur
• Tekniske hjelpemidler (Assistive Technology), f.eks. design/utforming,
formidlingsprosess og økonomi, støtte og effekt.
En person med funksjonsnedsettelser vil ifølge Scherer (2005) erfare fysiske,
psykologiske og psykososiale konsekvenser av funksjonsnedsettelsen som igjen påvirker personens erfaring med funksjonshemming, personens oppfattelse av hva som
er vellykket rehabilitering (rehabilitation success), og personens forventninger til
livskvalitet. Disse forholdene vil påvirke trekk ved omgivelsene, personen og det
tekniske hjelpemiddelet som er avgjørende for om personen velger å bruke eller
avvise hjelpemidlene. Omvendt kan modellen også illustrere en motsatt prosess,
dvs. hvordan bruk/avvisning av hjelpemidler vil påvirke person, omgivelser og
personens forhold til nye hjelpemidler. Denne utviklingen vil igjen føre til at
personen kan revurdere sine mål i rehabilitering, erfaring med funksjonshemming og opplevelse av livskvalitet. Dette vil igjen påvirke personen fysisk, psykologisk og sosialt.

MPT-modellen

Fra Living in the State of Stuck av Scherer (2005, s 121). Gjengitt med tillatelse av forfatteren.
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Åge og MPT-modellen
MPT-modellen forutsetter en samtale med spørsmål til Åge som:
• Hva er dine behov og ønsker nå (og ikke hva andre mener)? Hvorfor?
• Hvordan er din typiske dag fra du står opp til du går til sengs? Beskriv aktivitetene dine, personene du er sammen med, og stedene du
er i?
• Hvordan ønsker du en typisk dag skal være om et år? Om fem år?
• Hva synes du er brukbart og til hjelp for deg nå? Hva med framtida?
Åge er mest opptatt av å finne fram til god kommunikasjon og aktiviteter sammen med kona og barna, og det å kunne komme tilbake til
arbeid. Dernest har han også behov for å finne ut hvordan han skal
utvikle sine fritidsinteresser i sport og natur. Han beskrev typiske
dager der mye energi gikk med til enkle dagligaktiviteter som påkledning og personlig stell. Han er ikke helt vant til betalt hjelp i hjemmet, men forstår at han er i en prosess med å akseptere dette.
Ønskene framover er å ha mest mulig likt dagligliv som før ulykken.
Han vil ikke at de fysiske begrensningene skal hindre ham i å gjøre det
han har lyst til.
Dersom Åge identifiserer teknologi eller hjelpemidler som kan
være nyttige, kan en spørre:
• Hva ønsker du å gjøre?
• Hvor? I hvilke omgivelser?
• Hvilken hjelp eller tilrettelegging finnes allerede i disse omgivelsene?
• Hva vil teknologi eller hjelpemidler bidra med eller frata deg i disse
situasjonene?
• Hvilke endring av livsstil må til? For hvem?
• Hvilke ikke-tekniske løsninger er tilgjengelige? Hvilke fordeler og
ulemper har de?
• Hva er den enkleste tekniske løsninga som vil møte dine behov og
mål?
• Hvor godt vil det fungere i de ulike situasjonene?
(Scherer 2005, s.144–145)
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Modellen tar utgangspunkt i brukerens egne mål og gir hjelp til å fokusere på
brukeren, på dennes personlighet, temperament og preferanser, og videre på
personens egen oppfattelse av livskvalitet og funksjonshemming i nåtid og
framover. Begrepene som benyttes i MPT-modellen, er derfor subjektive,
interaktive og individuelle. De er derfor også vanskelige å definere.

Styrker
MPT-modellen vektlegger brukerens subjektive ståsted og er derfor en brukersentrert og brukerstyrt tilnærming. Modellen gir rammeverk og redskap for å
planlegge og å vurdere hvordan den enkelte person går sammen med (matcher)
et aktuelt teknisk hjelpemiddel. Modellen er derfor tydelig på nødvendigheten
av god match eller samsvar mellom teknologi og person. Forfatteren av MPT
har også deltatt i utviklingen av ATD Selection Framework som viser prosedyrer for hjelpemiddelformidling og flere redskap for å kartlegge person-teknologi-matchen (Scherer og Graddock 2002; Fuhrer, Jutai m.fl. 2003; Scherer,
Sax m.fl. 2005; Scherer, Jutai m.fl. 2007). Dette er en lovende modell som kan
anvendes som referanseramme i praksis, og som har økende grad av forskningstilknytning (Jonge, Scherer m.fl. 2007; Bernd, Pijl m.fl. 2009).
Mer informasjon om aktuell litteratur, de aktuelle redskapene og eksempler finnes også på nettsidene til The Institute For Matching Person & Technology (http://www.matchingpersonandtechnology.com).

Svakheter
Modellen tar utgangpunkt i brukerens eget ståsted og forutsetter derfor at brukeren er godt rustet til å diskutere sin situasjon, sine behov og ønsker for framtida. Det er en svakhet at modellen som illustrasjon ikke tydelig inkluderer aktivitets- eller deltakelsesaspektet. Bortsett fra Oskar Krantz’ (2009) doktorgrad
er det dessverre ikke funnet skandinaviske referanser i anvendelse eller studier
av modellen.

Comprehensive Assistive Technology Model (CAT-modellen)
Marion A. Hersh og Michael A. Johnson har beskrevet CAT-modellen i to artikler publisert i Technology and Disability (Hersh og Johnson 2008; Hersh og
Jonson 2008). CAT-modellen illustrerer samspillet mellom tekniske hjelpemidler, omgivelsene, brukeren av hjelpemiddelet og aktiviteten. Forfatterne bygger
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på den sosiale modellen i deres forståelse av funksjonshemming og deltakelse,
og anvender erfaring fra ICF-, MPT- og HAAT-modellene. Samtidig kritiseres
ICF, HAAT og MPT for å være influert av det medisinske paradigmet, at de
inneholder for mange begreper, eller at de har svake definisjoner av begreper
(f.eks. et uklart skille mellom aktivitet og deltakelse).
CAT-modellen er en hierarkisk modell med tre nivåer, og den er utformet
med utgangspunkt i en greinstruktur med fire egenskaper i grunnstammen:
•
•
•
•

Personen (Person) som er brukeren av hjelpemiddelet,
Konteksten (Context) hvor hjelpemiddelet blir brukt
Aktiviteter (Activities) som hjelpemiddelet skal brukes til
Tekniske hjelpemidler (Assistive Technology)

Hver av disse greinene beskrives med to nye nivå eller greiner.
Trestrukturen er ment å være fleksibel og kan forenkles, slik at en anvende
de delene av modellen som til enhver tid er relevant, mens andre deler kan
kuttes ut.
Åge og CAT-modellen
En fagperson som bruker CAT-modellen som utgangspunkt i samtaler med Åge, vil invitere til å stille mer detaljerte spørsmål om emner
som ikke inkluderes i HAAT-modellen. F.eks. spørsmål om Åges generelle holdninger til teknologi og spesielt til tekniske hjelpemidler,
hvilke spesielle interesser og ferdigheter han har som kan være aktuelle, dessuten hvilket støtteapparat han har i sine omgivelser. Modellen
inviterer også til å stille spørsmål om hjelpemidlenes design, hva som
kreves av trening samt detaljerte spørsmål om Åges aktiviteter.
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CAT-modellen
Komponent
Person

Kontekst

Faktor
(Ikke oversatt)

Karakteristika

Personal information
Impairments
Skills
Preferences

Sosiale aspekter

Community support
Education and employment

Holdninger

Attitudes to assistive technology
General attitudes

Kulturell og sosial kontekst Wider social and cultural context, User’s social and
cultural context
Nasjonal kontekst

Infrastructure, Legislation, Assistive technology
context

Lokal setting

Location and environment, Physical variables

Aktiviteter Kommunikasjon og tilgang Interpersonal communication, Access to print media,
på informasjon
Telecommunications, Computers and Internet accessibility, Communications using other technology
Mobilitet

Reaching and lifting, Sitting and standing, Short distance locomotion inside & outside, Long & medium
distance locomotion, Movement on ramps, slopes,
stairs & hills, Obstacle avoidance, Navigation and
orientation, Access to environment

Kognitiv aktivitet

Analyzing information, Logical, creative & imaginative thinking, Planning and organizing, Decision
making, Categorizing, Calculation, Experiencing
and expressing emotions

Dagligliv

Personal care, Timekeeping, alarms and alerting,
Food preparation and consumption, Environmental
control & household appliance, Money, finance and
shopping, Sexual and reproductive activities

Utdanning og arbeid

Learning and teaching, Professional and person-centered, Scientific and technical, Administrative and
secretarial, Skilled and non-skilled trades, Outdoor
working

Fritidsaktiviteter

Access to visual, audio & performing arts, Games,
puzzles, toys and collecting, Holidays & visits: museums, galleries etc., Sports and outdoor activities,
DIY, art and craft activities, Friendship and relationships

Teknisk
Spesifisering av aktivitet
hjelpemid- Design
del
System/teknologiske forhold
Brukerforhold

Task specification, User requirements
Design approach, Technology selection
System interfaces, Technical performance
Ease & attractiveness of use, Mode of use, Training
requirements, Documentation
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Styrker
Modellen bygger på en sosial forståelse av funksjonshemming. CAT-modellen
og dens terminologi tenkes brukt som felles tverrfaglig utgangspunkt for brukere, helse- og sosialpersonell, ingeniører o.a. Modellen kan også tjene som
pedagogisk utgangspunkt i f.eks. utdanning om tekniske hjelpemidler.
Klassifiseringen og hierarkiet av begreper gjør også modellen anvendelig
for kartlegging av data i praksis og forskning. Modellen, eller deler av modellen, kan også framstilles som i tabellen her og være et nyttig eksempel som
sjekkliste. CAT-modellen har en fleksibel oppbygning av de ulike grenene, en
kan dermed anvende alle eller noen av begrepene etter behov, f.eks. kun konteksten eller kun det tekniske hjelpemiddelet.
Ifølge forfatterne (Hersh og Johnson 2008) kan CAT anvendes for å identifisere tilgjengelighetsbarrierer i omgivelsene, analysere eksisterende funksjon
av hjelpemidler, være rammeverk for utvikling av nye hjelpemidler eller til å
vurdere valg av/måloppnåelse ved hjelpemidler. Dette viser forfatterne med
egne eksempler i publikasjonen (Hersh og Johnson 2008), noe som tydeliggjør
hvordan modellen kan anvendes mangfoldig og tilpasset behovet i praksis. Forfatterne har selv anvendt modellen i utviklingen av tekniske hjelpemidler for
døvblinde, bl.a. for å organisere innholdet i en lærebok.

Svakheter
Ettersom modellen kan illustreres på ulike måter ved å vektlegge spesielle deler
(f.eks. aspekter ved hjelpemiddelet, ved personen eller ved omgivelsene) kan
dette virke forvirrende som en illustrasjon. Om en bruker alle momentene i
modellen, kan den også bli plasskrevende og forvirrende. Den kan være vanskelig å få oversikt over alle elementene og underpunkter i modellen. CAT-modellen kan dessuten framstå som noe statisk, og den tydeliggjør ikke relasjonen og
gjensidig påvirkning mellom elementene. Modellen er relativt ny og er ikke
mye anvendt i praksis, ei heller er den beskrevet i litteraturen av andre enn de
nevnte forfatterne.

Modell for menneske, aktivitet, objekter, omgivelser og deltakelse
(MAOO-Del)
MAOO-Del har til nå ikke vært publisert, men den er utviklet av Karin Liabø
og er siden 2008 blitt presentert på ulike forelesninger og kurs innen Norsk
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Ergoterapeutforbund og NAV for personer som jobber innen rehabilitering og
med tekniske hjelpemidler. MAOO-Del har to enkle illustrasjoner som viser
det komplekse samspillet og selve dynamikken når mennesker gjør aktiviteter i
omgivelsene der objekter (f.eks. tekniske hjelpemidler) blir brukt. Modell 2
viser også hvordan hjelpemidler kommer inn som et av flere tiltak i individuell
tilrettelegging eller i en rehabiliteringsprosess.

MAOO-Del-1
Modellen har
utgangspunkt:

Illustrasjon av Karin Liabø, publisert med
tillatelse

tre

tydelige

• Kjernen i modellen er deltakelse, som også er hovedmålet
med rehabilitering. Det er også
deltakelse som er utgangspunktet
for vurdering av behov, gjennomføring av tiltak og for evaluering.
• Jean-Paul Sartres tre fundamentale menneskelige forhold:
«Having, doing and being»
finner vi igjen i modellens elementer «å ha, å gjøre og å være».
• Konteksten eller omgivelsene
hvor deltakelse skjer, rammer inn
de øvrige elementene i modellen.

Begrepene i MAOO-Del:
• Menneske: Å være en person eller aktøren; personens kropp og erfaringer,
selvbilde og identitet, kompetanse og de ulike prosesser enkeltmennesker er
i til enhver tid.
• Aktivitet: Å utføre aktiviteter innebærer handlinger, gjøremål, utføringa,
engasjementet i aktivitet, kroppens bevegelser eller sinnets igangsetting av
handling.
• Omgivelser: Å leve i en kontekst der personen deltar eller ønsker å delta.
Dette innebærer både natur og menneskebygde omgivelser, fysiske og
sosiale omgivelser. Det nærmeste en tenker er gjerne hus, bygninger og ute-
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områder, men dette dreier seg også om sosiale strukturer, organisasjoner og
institusjoner, lovreguleringer, holdninger og kulturelle normer.
• Objekter: Å ha og bruke objekter; redskap og materielle ting som også er med
på å vise hvem vi er, og som bidrar til det vi gjør.
• Deltakelse. Det sentrale her er å holde fast i begrepet som en relasjon og
kreativ prosess mellom en person og omgivelsene. Deltakelse handler derfor
i like stor grad om en invitasjon og inkludering fra omgivelsene som om en
funksjon ved eller initiativ fra en enkeltperson.
MAOO-Del foreslår grundig
kartlegging og vurdering før
tiltak som består av funksjonsanalyse (av person), aktivitetsanalyse
og
omgivelsesanalyse.
Med
utgangspunkt i dette kan en
beskrive fire ulike tilnærminger
for tiltak eller kombinasjon av tilnærminger som viser den sammensatte rehabiliteringsprosessen med mål om å fremme deltakelse:

MAOO-Del-2

• Omgivelsesrettet intervensjon,
Illustrasjon av Karin Liabø, publisert med
dvs. bearbeiding, endring og tillatelse
tilpasning av omgivelsene,
f.eks. gjennom individuell
fysisk tilrettelegging, universell utforming eller støtte/bistand/bearbeiding
av sosiale omgivelser.
• Personrettet intervensjon, dvs. igangsetting av endringsprosesser hos det
enkelte menneske, f.eks. gjennom motivasjon, mobilisering, læring, trening,
kompensering.
• Objektrettet intervensjon, dvs. tilpasning og forenkling av objekter, gjenstander eller tilføring av tekniske hjelpemidler.
• Aktivitetsrettet intervensjon, dvs. endring av selve aktivitetene, rekkefølge og
arbeidsform, f.eks. ved strukturering, alternative aktiviteter, forenkling og
kompenserende teknikker.
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Åge og MAOO-Del
MAOO-Del vektlegger fire forhold som gjensidig påvirker hverandre:
Åge selv, hans aktiviteter, omgivelser og objekter (Her er det mange
likheter med CATS, HAAT og MPT-modellene):
• Åges egen innstilling, ønsker og kompetanse for å muliggjøre deltakelse; hva er viktig i Åges liv og hverdag?
• Hva er Åges ønsker om aktiviteter og aktivitetenes mulighet for tilrettelegging?
• Hvordan påvirker Åges omgivelser hans deltakelse; hjemme, i fritida
og på skolen og mulighetene for tilgjengelighet og tilrettelegging?
• Åges forhold til redskaper og teknologi, tilpasning og ønsker om
hjelpemidler.

Styrker
Modellen synliggjør noen vesentlige elementer og dynamikk når mennesker
deltar i samfunnet. Ulikt de andre modellene viser MAOO-Del at hjelpemidler
ofte er en del av en større og sammensatt prosess: Flere likeverdige tiltak spiller
som oftest sammen. Deltakelse har fått en sentral plass ettersom den også er det
overordna målet. Modellen egner seg som pedagogisk illustrasjon i undervisning om tilrettelegging og hjelpemidler eller om rehabilitering. MAOO-Del
kan også sees som et rammeverk i praktisk arbeid med brukere, f.eks. som
utgangspunkt i kartlegging og diskusjon om kombinasjon av tiltak. Ved å inkludere objekter i modellen kan en også medregne andre vanlige hverdagshjelpemidler som ikke defineres som tekniske hjelpemidler. Hovedelementene i
modellen kan suppleres med begreper fra de tidligere nevnte modellene og med
de påfølgende kapitlene (6–9) i denne boka.

Svakheter
Modellen er på ingen måte en utviklet teori med klart definerte begrep. Den er
heller ikke forankret i forskning, men inkluderingen av objekter i modellen er
influert av Hockings publikasjoner.
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Modeller og forskning
Det er utviklet flere relevante modeller om hjelpemidler og tilrettelegging. En
kan merke seg at modellene som er beskrevet over, alle er opptatt av relasjoner
mellom person, omgivelser, aktivitet og teknologi/objekt. Alle modellene har sine
styrker og svakheter og kan egne seg til ulike formål. I valg av modell kan en
også merke at de er mer eller mindre knyttet til en individorientert, sosial eller
relasjonell forståelse av funksjonshemming og deltakelse. For grundigere innblikk i diskusjoner om modellene anbefales oversiktene og gjennomgangene til
Lenker og Paquet (2004, 2004), Hersh og Johnson (2008 a,b), Berndt m.fl.
(2009) og boka til de Jonge m.fl. (2006). Flere av modellene egner seg som
utgangspunkt eller referanseramme for praktisk arbeid eller forskning og gir
hjelp til å organisere og begrunne tiltak.
Alle modellene trenger tilfang av mer kunnskap om forholdet mellom
person, omgivelser, aktivitet og teknologi/objekt. Fagpersoner kan, gjennom sin
utdanning og egne litteraturstudier, selv supplere med relevant kunnskap på
disse områdene. I tillegg er det nødvendig å gjøre regelmessige søk etter oppdatert forskning og kunnskap. I de neste fire kapitlene gjennomgås relevant
forskning knyttet til aktøren, aktiviteten, omgivelsene og objektene for videre
fordypning i kunnskapsbasert praksis. Av pedagogiske grunner er det fire kapitler. En svakhet ved denne framstillingen er at en kan miste et sentralt budskap
av syne: At det er nødvendig å forstå sammenhengen og den innbyrdes tilpasningen mellom aktør, aktivitet, omgivelser og objekter, noe flere forskere har
påpekt behovet for (Kraskowsky og Finlayson 2000; Fänge og Iwarsson 2003;
Löfqvist, Nygren m.fl. 2009).
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Kapittel 6 Aktøren
Begrepet aktør brukes for å vise hvem som er hovedpersonen, og blir her
anvendt sammen med brukerbegrepet. Aktør tydeliggjør handlings- og deltakelsesaspektet bedre enn begreper som pasient, tjenestemottaker eller klient.
Aktør presiserer den aktive innstillingen eller handlingen dette innebærer for
den personen som skal utføre aktiviteter med hjelpemidler i bestemte, eventuelt
tilrettelagte, omgivelser. Dette utdypes senere i kapittel 10 Læring og oppgaveorientert tilnærming. Aktørbegrepet uttrykker også personens rolle med å
påvirke og gjerne lære opp fagpersoner. Det kan være et dilemma å bruke aktørbegrepet om personer der en tilsynelatende ikke ser aktørrollen. Likevel er
aktørbegrepet valgt i denne framstillingen for å tydeliggjøre personens erfaringskompetanse og ressurser. Aktøren kan også forstås som en person «i nærheten» som anvender hjelpemidler i pleie eller i samarbeid med brukeren.
I dette og de tre neste kapitlene skal vi følge Margrete (71 år) og hennes
familie for å eksemplifisere deler av innholdet
Margrete 71 år
Det var Margretes datter Trine (35) som tok kontakt med kommunens rehabiliteringstjeneste. Hun uttrykte bekymring for hennes mor. Det hadde vært episoder Tine hadde stusset på, f.eks. at Margrete hadde glemt avtaler hos frisøren, eller ikke åpnet når det ringte på døren. Hun syntes også at moren var blitt
litt ustødig i trappa. Trine fortalte at moren var samboer med Torun (69), som
var sprek og ofte «på farten».
Ergo- og fysioterapeut bestemte seg for å gjøre et rutinemessig hjemmebesøk for å kartlegge situasjonen og eventuelt forebygge fall eller funksjonsproblem. Den viktigste hensikten med hjemmebesøket var å bli bedre kjent
med Margrete og få henne til å fortelle om sine interesser og ønsker når det
gjaldt aktiviteter, og om hun opplevde utfordringer i dagliglivet. Torun var
også til stede i samtalen, men forholdt seg noe taus.
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Margrete 71 år forts.
Margrete inviterte på kaffe og kake og fortalte ivrig om sine interesser. Margrete er stolt over at hun og Torun klarer seg alene uten hjelp. De har bodd
sammen i over 30 år. Hun er kjent for å være en god kokk og liker matlaging
og aktiviteter på kjøkkenet. Tidligere gikk hun lange dagsturer i marka
sammen med Torun, men nå frister det mer med besøk på hytta, eller hun tar
kortere turer i marka med tispa Day. Av andre interesser nevner hun TV, lesing, kryssord og brodering, Hun ser ikke så godt lenger, sier hun, og derfor
blir det mindre lesing og kryssord. Hun viste stolt fram flere broderier som var
innrammet, og hengt på veggen. Hun liker også å kikke på PC-en når Torun
søker seg fram til spennende nettsider fra fjellområder de tidligere har vandret
i. Men hun vil ikke selv prøve seg på PC-en. Hun er fornøyd med sin mobiltelefon, der Trine har lagt inn de viktigste numrene. Hun kan gi korte svar til
barnebarnet når han sender SMS.
Ergo- og fysioterapeut opplevde at det var greit å snakke med Margrete,
spesielt om hva hun hadde gjort tidligere. De var usikre på om hun hørte godt,
og diskuterte med Margrete om det var aktuelt med en hørselstest, noe hun og
Torun bekreftet. Fysioterapeuten orienterte om den kommunale trimgruppa
som møtes en gang i uka for eldetrim og sosialt samvær, og både Margrete og
Torun ble invitert til å bli med.
Idet de skulle gå, og i et ubevoktet øyeblikk for Margrete, sa Torun at hun var
bekymret fordi Margrete var blitt noe glemsk, og særlig ille var det at det hendte
hun glemte å slå av kokeplata på kjøkkenet og å ta blokktrykksmedisinen sin. Påminninger fra Torun ble lett til irritasjon for begge.
Etter en utredning noe senere ble det klart at Margrete hadde nedsatt
kognitiv funksjon pga. «små drypp» (TIA). Det var også spørsmål om begynnende demens. Margrete hadde dessuten nedsatt hørsel og hadde behov for
sterkere briller.

Brukersentrering
Flere studier påpeker behovet for en mer brukersentrert tilnærming og at
aktøren selv deltar i valg av hjelpemidler. (Phillips og Zhao 1993; Gitlin,
Luborsky m.fl. 1998; Kraskowsky og Finlayson 2000; Riemer-Reiss og Wacker
2000; McMillen og Söderberg 2002; Scherer 2005; Dijcks, DeWitte m.fl. 2006;
Wielandt, McKenna m.fl. 2006; Kronlöf 2007; Huang, Sugden m.fl. 2008;
Huang, Sugden m.fl. 2009)
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Aktøren er hovedperson; tilnærmingen er brukersentrert.
Polgars (2006) litteraturgjennomgang viser ulike personlige faktorer som hindrer eller påvirker bruk av hjelpemidler:
• Hvordan folk knytter mening til aktivitetene de utfører, og at folk har en
tendens til å prioritere de aktivitetene som oppfattes som mest verdifulle.
• Folks oppfatning av teknologi og betydningen den har i deres liv.
• Tidspunktet når hjelpemidler introduseres i folks liv, og hvordan de påvirker
ens egen opplevelse av funksjonsnedsettelse.
• Erfaringer med hjelpemidler over tid.
• Stigma knyttet til hjelpemidler.
Polgar hevder det er tre forhold som til sammen utgjør en viktig oppfølging til
denne kunnskapen:
• brukerens opplevelse av meningsfullhet i bruken av hjelpemidler
• brukerens preferanser i aktiviteter
• utvikling av rollen til rehabiliteringspersonalet
Polgar (2006) vektlegger en klientsentrert tilnærming og sier at informasjon og
opplæring om hjelpemidler er viktig i første fase av rehabiliteringen, mens det
senere er viktig å stimulere til diskusjon med brukere som selv raskt blir mer
erfarne i hjelpemiddelbruken enn fagpersonen. Gjennom hele rehabiliteringsog formidlingsprosessen er det viktig å lytte til og samarbeide med brukeren.
Aktørens erfaringskunnskap vektlegges; brukeren av hjelpemidler blir raskt
mer erfaren enn fagpersonen/formidleren i hjelpemiddelbruk.

Personlig stil
Ifølge Scherer (2005, s. 47) kom det rundt årtusenskiftet en endring i synet på
brukeren av hjelpemiddelet. Tidligere var det en tendens til å tenke hjelpemidler som en praktisk løsning for gruppa av brukere med spesielle og felles behov,
mens en nå forholder seg til unike personer med individuelle behov. Det skjer
derfor et holdningsskifte fra å tenke standardiserte løsninger for mange, til å
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vektlegge behovet og utfordringene for en unik person. Hjelpemidler og tilrettelegginger må derfor tilpasses personens behov, smak og ønsker. I tillegg må
man finne fram til funksjonelle løsninger. Dette forutsetter forståelse og innsikt
i aktørens egne preferanser og ønsker.
Folk er forskjellige med hensyn til kjønn og alder, men også når det
gjelder personlig stil og opplevelse av tid. Mange som bor sammen, opplever
hvor ulikt en tenker om tid: Dette kan gjelde rekkefølgen av hvordan ting skal
skje, grad av planlegging, hastighet, og hvor lang tid en bruker på å ta avgjørelser. Slike personlige kjennetegn kommer også inn ved valg av hjelpemidler og
tilrettelegging.
Det er ulike personlige stiler, preferanser og tidstempo i valg av hjelpemidler;
lær av den som skal bruke hjelpemiddelet.

Aksept og meningsfullhet
Pape, Kim m.fl. (2002) gjorde en systematisk gjennomgang av 81 artikler som
omhandler bruken av hjelpemidler og opplevelse av mening i bruk av tekniske
hjelpemidler. De fant at tekniske hjelpemidler ble akseptert dersom de var med
på å bevare brukerens selvbilde, gi ønsket budskap om brukeren selv, eller
styrket brukerens anstrengelser for å bevare sosiale roller. Tekniske hjelpemidler ble ikke akseptert dersom de truet brukerens selvbilde ved å være en påminning om tapte ferdigheter, gi uønsket oppmerksomhet eller hindre brukeren i
å vise sin ønskede identitet – dette til tross for at hjelpemiddelet kan redusere
barrierer i omgivelsene eller gi større selvstendighet.
Kronlöf (2007) viser at tekniske hjelpemidler støtter opp om deltakelse,
men at de også kan hindre deltakelse ettersom hjelpemidlene kan oppfattes som
noe negativt og påvirke selvbildet. En studie av Kronlöf og Sonn (2007) viser
det komplekse bildet av hverdagslivet hos en gruppe eldre: Bruk av hjelpemidler påvirkes av personlige følelser, praktiske aspekter, ulike omgivelser og egne
reaksjoner i sosiale kontekster. Forfatterne peker på behovet for en rehabiliteringstjeneste som er fleksibel, og som har forståelse for individuelle behov og
løsninger.
Lund og Nygård (2003) har i en studie søkt å forstå hvordan mennesker
med funksjonsnedsettelser knytter mening til tekniske hjelpemidler i sine aktiviteter. De finner at deltagerne i studien har blandede følelser knyttet til hjelpemiddelet. De oppfatter det gjerne som noe som er både ønsket og uønsket,
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både er naturlig og unaturlig del av hverdagslivet, noe som gir uavhengighet og
avhengighet på samme tid. Forfatterne organiserer brukernes reaksjoner i tre
grupper;
• De pragmatiske brukerne ser hjelpemidler som en forutsetning for å nå mål
med å utføre aktiviteter. Det var tungvint med hjelpemidler, men de hadde
ikke noe imot det ettersom de ønskede aspektene ved å utføre aktiviteter var
viktigere. Disse brukerne så ikke på seg selv som funksjonshemmet så lenge
de kunne fortsette å gjøre aktivitetene med bruk av hjelpemidler.
• De ambivalente brukerne uttrykte blandede følelser. Ettersom utføring av
aktiviteter var viktig, ble disse gjort med hjelpemidler, selv om hjelpemidlene ble sett på som uønskede og ble regnet som noe som måtte brukes i en
tidsavgrenset periode. De ambivalente brukerne ble kjennetegnet ved
nøling, og de unngikk bruk av hjelpemidler i begynnelsen. Forfatterne
forsto det slik at selvbildet ble dårligere ved bruk av hjelpemidler, men de
benyttet likevel hjelpemidler i aktiviteter fordi dette likevel ga best bilde av
en selv.
• De motvillige brukerne så på hjelpemidler som noe uønsket og viste motstand
mot bruk av hjelpemidler, spesielt rullestol, til tross for at noen hadde brukt
hjelpemidler i mange år. De så på hjelpemidler som gjenstander med en
sterk negativ symbolverdi og hevdet at de ble møtt annerledes, og at de kom
i en mindreverdig posisjon i samfunnet. Hjelpemidler ble derfor brukt kun
når det var absolutt nødvendig – og da mot brukernes vilje – og man unngikk
særlig bruk av hjelpemidler i offentlige rom, noe som førte til at mange ga
opp ulike aktiviteter, som f.eks. handling og sosiale aktiviteter. Larsson
Lund og Nygård (2003) hevdet disse brukerne så seg selv som mindreverdige når de brukte hjelpemidler, at de hadde motstand mot å endre sitt selvbilde.
Studien viser at aktivitetssituasjoner og holdninger i omgivelsene påvirker brukernes selvbilde som aktør (occupational self-image). Alle de tre brukergruppene framviser ulike strategier som går ut på å hindre at selvbildet som aktiv
person blir dårligere. Med dette bekrefter de det andre har sagt: For at tekniske
hjelpemidler skal benyttes i hverdagen, må disse inkluderes i brukernes nye
selvbilde ved at de justerer deres tidligere selvbilder. Også andre studier og litteraturgjennomganger bekrefter ambivalensen hos brukere av hjelpemidler og
betydningen av opplevd meningsfullhet (Jensen 2005; Petterson 2006; Pettersson, Appelros og Ahlström 2007). Å forstå opplevelsen av mening hos brukerne
er derfor viktig for fagpersonen.
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Folk har blandede følelser for hjelpemidler; de er både ønsket og uønsket. Det
er viktig å ivareta individuelle løsninger og å bevare et selvbilde som aktør.

Identitet
Hjelpemidler gir avbildinger eller signaleffekter som påvirker omgivelsene og
aktøren. Rullestolen er til og med blitt det internasjonale symbolet på funksjonshemming. Denne avbildingen påvirker ens egen identitet og opplevelse av
mening. Identitet i denne sammenhengen forstås som en prosess i stadig
endring som er kontekstavhengig, og dermed ikke noe statisk (Giddens 1996;
Alsaker og Josephsson 2003; Henderson, Skelton m.fl. 2008; Ravneberg 2009).
Identitet utforskes over tid, bringer sammen erfaringer og synes å være nært
knyttet til hverdagsaktiviteter (Alsaker og Josephsson 2003). Enkelt sagt sier
Hocking (1999) at identitet er svaret på spørsmålene «hvem er du» eller » hva
slags person er du?» Hun presiserer også at identitet blir formet gjennom levde
erfaringer, sosial samhandling, fysiske omgivelser, historie og kultur.
Magnus (1998, 2001) har beskrevet hvordan kvinner ser på seg selv etter
at de ikke kunne gjøre hverdagsaktiviteter som tidligere. Hun sier at kvinnene
ikke oppfattet aktivitetstapet som absolutt, men som varierende i tid og kontekst. Ifølge Magnus er det spesielt vanskelig for kvinnene å presentere seg slik
de ønsker når de er avhengig av tekniske hjelpemidler. Kvinnene er i redefineringsprosesser; de tar i bruk nye evner, gjør nye aktiviteter eller gamle aktiviteter på en ny måte, eller fortolker situasjoner på en annen måte. For eksempel
kan rullestolen som symbol omtolkes slik at en heller vektlegger dens instrumentelle verdi. Magnus hevder at det oppleves lettere for de kvinnene som har
erfart støtte i redefineringsprosessen, dette kan innebære rollemodeller, likemannsarbeid, informasjon og deltakelse i brukerorganisasjon.
Identitet er en prosess som alltid er i endring; synet på hjelpemidler kan også
endres over tid.
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Subjektivitet og aktør
Moser (2006) beskriver et nytt perspektiv på teknologi og funksjonshemming
hvor hun bl.a. benytter begrepene subjekt og aktør. I stedet for identitet eller
«selv» benytter Moser flertallsformen subjektiviteter for å understreke at mennesket har flere indre subjektivitetsposisjoner som en beveger seg mellom. Subjektet demonstrerer også handlekraft, det å være aktør. Som aktør kroppsliggjøres eller vises subjektivitet i handling. Moser sier videre at en er ikke aktør (ikke
iboende egenskap), for aktør er noe en blir i relasjoner med omgivelsene. Det å
være en aktør viser at en kan ta initiativ og handle i verden. Om Moser (2006)
forstås korrekt, har funksjonsdyktige naturlig og iboende handlekraft og subjektivitet; de er indre sentrert med kunnskap, tenkning, bevissthet og handlekraft. Enkelte som lever med funksjonshemming, derimot, får en mer ytre sentrering ved teknologier som hjelper å styre kommunikasjon og omgivelser.
Moser beskriver Jarle, som kjempet en lang vei for å flytte inn i eget hjem, et
smarthus som har et system for omgivelseskontroll. Jarle demonstrerer aktiv
handling og handlekraft og framstår som aktør, men hans styringsfunksjon er
avhengig av synlig teknologi som også må være tilgjengelig og i funksjon. Til
tross for at Jarle er aktør som andre i samfunnet, kan ikke den synlige teknologien «normalisere» hans funksjon. Der må fremdeles omgivelsene og samfunnet endre holdning.
Hjelpemidler og teknologi kan styrke evne til handling og rolle som aktør.

Ulike forventninger
Om hjelpemidler tas i bruk, avhenger ifølge Söderström (2009) av «(1) hvilken
forventning vedkommende har til hjelpemiddelet, (2) hvilken sosial betydning
hjelpemiddelet har, (3) hvilke sosiale omkostninger det har å bruke hjelpemiddelet, og (4) at personens identitet ikke knyttes til hjelpemiddelet». Söderström
(2009) har gjort studier av IKTs betydning i dagliglivet til ungdommer som har
en funksjonsnedsettelse. Hun viser hvordan ungdommene har mange forskjellige identiteter, som de kontinuerlig og parallelt forholder seg til og forhandler
om. IKT er sentral i identitetsforhandlingene: Utilgjengelig og ubrukbar IKT
fremmer en sosial tilskrevet identitet som funksjonshemmet, mens tilgjengelig
og brukbar IKT fremmer individuelt valgte identiteter. Bruk av IKT symboli-
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serer ifølge Söderstöm kompetanse, tilhørighet og uavhengighet, men bruk av
IKT-hjelpemidler symboliserer begrensning, annerledeshet og avhengighet.
Söderström viser dermed de sosiale omkostningene som må avveies for ungdommene ved bruk av IKT-hjelpemidler. Et problem Söderström peker på er
at hjelpemiddel fremdeles er sosialt konstruert som medisinske hjelpemidler, og
de oppfattes derfor som kompensasjon for å normalisere funksjoner. Spørsmål
om design og estetikk er derfor viktige.
Forventninger påvirker og påvirkes av hjelpemidler; hjelpemidler må være tilgjengelige og brukbare!

Fortrolighet med teknologi
Scherer (2005, s. 133) hevder folk er mer eller mindre komfortable med teknologi, og noen mennesker kan til og med kalles «teknofobiske». De fleste
kjenner noen som nødig vil lære ny teknologi innen data og telefoni, mens
andre igjen kan være spesielt dyktige i anvendelse av slike hjelpemidler. Om en
da kommer i en situasjon der det vil være aktuelt å bruke tekniske hjelpemidler,
vil slike holdninger påvirke bruken av teknologien. En må akseptere at folk er
mer eller mindre interessert i tekniske løsninger, eller vil foretrekke å ha hjelp
fra andre, f.eks. personlige assistenter. Moser (2006) forteller om Siv, som har
lammelser fra brystet og ned, men som fortsatt har litt funksjon i ei hånd. Hun
fortrekker f.eks. personlig hjelp i stedet for tekniske hjelpemidler.
Blant folk flest er det noen som liker, og noen som misliker, teknologi.

Læringspotensial
Bruk av hjelpemidler forutsetter ofte trening. Det kan dermed være aktuelt å
vurdere potensial for læring. En aktørs læringspotensial påvirkes av flere faktorer som ikke beskrives grundig her, men er beskrevet av andre, f.eks. Rose og
Christina (2006, s. 184) og Flinn og Radomski (2008, s. 385)
I sin oppgaveorienterte tilnærming (CO-OP) forenkler Polatajko og
Mandich (2004, s. 50) forutsetningene for læring til å dreie seg om tre forhold:
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• språkforståelse nok til at en kan diskutere treningsopplegget,
• kognitive evner nok til å forstå hva det dreier seg om,
• atferd som muliggjør samarbeid, ettersom tilnærmingen er brukersentrert.
En grundig vurdering av læringspotensial er viktig og nødvendig. Mosers
(2009) beskrivelse og analyse av Hallvard er en viktig påminning. Hallvard er
fullstendig paralysert, uten evne til å snakke etter en trafikkulykke, og er blitt
overført til et sykehjem uten rehabiliteringsopplegg. Det er faren som oppdager Hallvards evne til kommunikasjon, og som får satt i gang trening og tilført
nødvendige hjelpemidler tross motstand fra personalet ved institusjon.
Vurder læringspotensial før og underveis i treningen, men ikke undervurder
aktøren eller overse at det finnes muligheter.
I boka Fra vilje til uttrykk beskriver Brænde og Halvorsen (2003) en metodikk
for å prøve ut betjeningssystem til barn. Boka beskriver detaljert tilrettelegginger for å finne læringspotensialet hos barnet. Den demonstrerer hvordan barn
med omfattende funksjonsnedsettelser kan bli mer synlige, vise sin personlighet og være aktivt deltagende ved hjelp av teknologi og riktig trening. Også
Cook og Polgar (2008) beskriver i sin lærebok grunnleggende kroppslige forhold som påvirker bruk av teknologi og hjelpemidler.

Forslag til samtaleemner og spørsmål for å vurdere aktørens
preferanser og ståsted
Fagpersoner kan ikke påvirke aktørens alder, kjønn og sosial tilhørighet, men
til en viss grad motivasjon og ferdigheter. Det er mange «fornuftige» grunner
til å ta i bruk hjelpemidler og gå med på tilrettelegginger, f.eks. kan de gjøre
aktiviteter og deltakelse mulige, øke selvstendighet, være energiøkonomiserende eller hindre smerter, ulykker og fall. Det har likevel ikke alltid noen
hensikt å «overtale» brukeren om hjelpemiddelets fortreffelighet eller funksjon
når personen hevder dette ikke er i samsvar med egen vurdering og opplevelse
av identitet. En oppnår trolig at hjelpemidlene blir lagret uten at de tas i bruk.
Flere som er referert til i denne gjennomgangen, anbefaler at det gis tid til
refleksjon sammen med aktøren når en skal vurdere bruk av hjelpemidler eller
tilrettelegging. Selv om personen likevel ikke ønsker hjelpemiddelet, har fagpersonen vist at han/hun respekterer ulike synspunkter, og er villige til å diskuKunnskaps- og prestasjonsutvikling i organisasjoner 99
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tere dilemmaet eller temaet senere. Identitet er som tidligere nevnt en prosess
som endres med selvrefleksjon; aktøren kan derfor treffe andre valg om hjelpemidler senere eller i en annen situasjon.
Under har vi listet opp forslag til refleksjonsspørsmål bl.a. basert på Papes
(2002) artikkel, men den er ikke ment som en rigid sjekkliste. Bruk de spørsmålene som er aktuelle for de enkelte aktørene, eventuelt i samarbeid med andre
nærpersoner.
Spørsmål til aktøren:
• Hva forstår aktøren med «deltakelse», og hva oppfattes som viktig deltakelse for aktøren? Hvilke aktiviteter er knyttet til deltakelse? (Knytter diskusjonen til mål, hva aktøren vil lære.)
• Hvilke preferanser har aktøren nå? (Vektlegger at en ønsker å få fram aktørens ønsker og ikke andre nærpersoners ønsker.)
• Er selvstendighet viktig for aktøren? (Diskuter hjelpemidler versus personlig hjelp.)
• Hva er aktørens tidligere erfaring med og innstilling til teknologi? (Kan
dette brukes positivt?)
• Er aktøren motivert og følelsesmessig klar for læring og bruk av hjelpemiddel?
• Opplever aktøren mer kontroll og frihet når han/hun benytter (det aktuelle)
hjelpemiddelet?
• Hvordan mener aktøren hjelpemiddelet påvirker identitet? (Utvikler,
bevarer eller ødelegger hjelpemiddelet opplevelsen av identitet?)
• Vil bruken av hjelpemiddelet gi aktøren uønsket oppmerksomhet og følelsen av ikke «å passe inn»?
• Hvordan opplever aktøren å bruke hjelpemiddelet utenfor hjemmet (i
samfunn og nærmiljø)?
• Hva er de motoriske og kognitive forutsetningene for anvendelse av hjelpemiddelet?
• Avveining av fordeler og ulemper ved å ta i bruk hjelpemidler.
Spørsmål fagpersonen kan vurdere:
• Hvordan skal fagpersonen legge til rette for at aktøren skal vise sine ressurser og muligheter?
• Kan aktøren identifisere hvilke aktiviteter han/hun ønsker å gjøre, og er
aktøren motivert?
100 Kapittel 6 Aktøren
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• Har aktøren kunnskap om hvordan aktiviteten utføres?
• Har aktøren språkforståelse slik at en kan diskutere tilrettelegging og treningsopplegg?
• Hvordan er aktørens evne til å analysere, huske og problemløse aktiviteter?
• Hva er de motoriske og kognitive ferdighetene som kreves/kan anvendes i
bruk av hjelpemiddelet?
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Kapittel 7 Aktivitetene
Aktivitet er tidligere knyttet til deltakelse i kapittel 4, hvor det er foreslått at
aktivitetsoppgaver kan være med på å konkretisere det mer sammensatte begrepet deltakelse. Deltakelse er det overordna målet i rehabilitering, knyttet til
individuelle delmål som angår aktivitet. Før en setter i gang trening, er det av
sentral verdi at aktøren selv avgjør hva som skal læres (se «Brukerstyrte mål» i
kapittel 10).
Ettersom aktivitet er sentralt i det som skal læres, vises det her til ulike måter
å forstå begrepet på. Kapittelet gir et grunnlag for å utføre aktivitetsanalyser2 som
en hjelp i tilrettelegging, valg av hjelpemidler og trening. Aktivitetsanalyser gir
en åpning for å tenke alternative utføringer av oppgavene, kan gi tips til gradering
av trening og hvor tilrettelegging eller hjelpemidler er nødvendig for utføring.
Kunnskap om aktørens preferanser i aktivitet og de ulike aspektene av aktivitet er
en forutsetning i hjelpemiddelformidling og tilrettelegging.
Margretes aktiviteter
Margrete gjør og ønsker fortsatt å gjøre mange aktiviteter i løpet av dagen og
uka: spaserturer i nærmiljøet, husstell, kjøkkenaktiviteter (middag og tørrmat), lesing, brodering, kryssordløsing og bruk av mobiltelefon. Dette er
svært ulike aktivitetsformer som stiller varierende grad av krav til motorikk,
kognisjon og kommunikasjon.

Å gå er en forholdsvis enkel vedvarende motorisk aktivitetsoppgave som likevel gir noen kognitive utfordringer når en beveger seg
ute, spesielt mht. orienteringsevne. Dersom Margrete går helt faste
daglige ruter er det en enklere, mer lukket oppgave som kan inngå
som en daglig rutine. Når Margrete går i varierende terreng og
løyper, f.eks. i marka, stilles det større krav til motorikk og kognisjon
ettersom oppgaven er mer åpen, og ikke en rutine. Torun sa hun var
bekymret om Margrete skulle gå seg vill i marka, ettersom Margrete i

2

I denne publikasjonen presenteres en forenklet måte å tenke aktivitetsanalyse. Ergoterapeuter har grundigere opplæring i dette området
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Margretes aktiviteter forts.
Vask og støvsuging av hjemmet krever kognitiv planlegging for å organisere arbeidet i naturlige rekkefølger og stiller større motoriske krav til muskelstyrke,
balanse og utholdenhet. Likevel inngår husarbeid ofte som en rutine og også
vane etter mange år med samme rekkefølgen i oppgavene. Torun og Margrete
tok oppgavene sammen med en fast arbeidsdeling. Dette gikk enda greit ettersom den ene aktivitetsoppgaven førte fram til den neste, i en automatisert
rytme.
Kjøkkenaktiviteter stiller store kognitive krav mht. planlegging, å huske
innkjøp og å slå av elektriske brytere, huske hvor ting er på kjøkkenet og å følge de rette stegene i matlagingsprosessen. Dette er en sammensatt aktivitet
med ulike aktivitetsoppgaver som også kan knyttes naturlig sammen, ved at
slutten på en oppgave gir hint om den neste oppgaven. Det viste seg at en med
fordel kunne organisere denne aktiviteten bedre, f.eks. ved hjelp av huskelapper for handleliste som ble fylt ut ved behov og ble med på butikken, tydelig
oppskriftsbok som fikk sin plass i et stativ over benken. Arbeidsdeling på kjøkken ble også diskutert, der det ble vurdert om Torun skulle ta seg mer av planlegging, mens Margrete utførte de faste oppgavene og tilberedte tørrmat. En
del matlaging kunne også forenkles ved å bruke mikrobølgeovn (som gir lyd
når maten er ferdig) eller ferdigprodukter som kan varmes. Det siste kunne
fungere noen dager i uka, men Torun syntes løsninga var noe stusselig.
Brodering krever godt syn og god motorisk håndkoordinasjon (manipulering). Dessuten stiller det krav til planlegging og evne til å følge mønster. Aktiviteten kan tilpasses ved at en kan velge ulike størrelser på stingene, bruke
sterkere kontrastfarger og bruke mønster med farger trykket direkte på stoffet.
Kryssord og lesing stiller særlig krav til hukommelse og syn. TV krever
både syn og hørsel.
Å huske og å håndtere medisinering krever hukommelse for å huske tidspunkt, type pille og mengde av inntak.
Margretes fagteam vurderte det slik at hun mestret mange aktiviteter, og
at det var viktig å holde mest mulig ved like. Det ble foreslått at kommunens
fagpersoner fulgte jevnlig opp med direkte kommunikasjon og hjemmebesøk
der også Torun og Trine ble involvert.
(Mer om hjelpemidler og tilrettelegging av omgivelsene i de to neste kapitlene.)
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Aktivitetsform og aktivitetsutføring
Aktivitet har ifølge Nelson (1988) to sider: aktivitetsform og aktivitetsutføring.
• Aktivitetsform benevnes med begreper som forstås i bestemte kulturer eller
sosiale grupper, f. eks. sykling, påkledning, spising, lesing, baking, leking,
surfing, handling, jobbing. Ved å begrepsfeste ulike typer aktiviteter vet de
fleste i kulturen hvilke handlinger det dreier seg om.
• Aktivitetsutføring knyttes til enkeltpersonens utføring av handlinger og
representerer den spesielle aktivitetsformen den enkelte utfører. De fleste
forstår hva som f.eks. menes med aktivitetsformen «påkledning», men flere
av oss utfører dette på vår egen måte (aktivitetsutføring) hvis vi analyserer
utføringa i detaljer: Folk har ulike bevegelsesmønstre når de kler på seg, og
noen benytter tilpassede klær for å forenkle aktiviteten, mens andre igjen
benytter hjelpemidler. Faktisk er det ingen «riktig måte» å utføre de fleste
aktiviteter på, kanskje bortsett fra klart regelstyrte sportsaktiviteter og
arbeidsrutiner. Ved nærmere studier av aktivitetsutføring ser vi at en ikke
kan identifisere en bestemt rekkefølge eller et bevegelsesmønster som er likt
for alle personer (Polatajko, Mandich og Martini 2000).
Hver enkelt av oss utfører aktiviteter på vår egen måte.
De ulike aktivitetene kan bestå av flere elementer, oppgaver (tasks) eller «småaktiviteter» som her kalles aktivitetsoppgaver. Begrepet aktivitetsoppgave
velges for å presisere at dette dreier seg om en definert aktivitet i vår kultur, og
ikke en oppgave avgrenset til en kroppsfunksjon eller bevegelse. Aktiviteten
«middagslaging» inkluderer således følgende aktivitetsoppgaver: å planlegge
måltidet, eventuelt lage handleliste, forflytte seg til butikken, handle matvarer,
finne fram nødvendig utstyr og ingredienser, lage maten, dekke bordet, spise
osv.
Hver av disse aktivitetsoppgavene i «middagslaging» har aspekter av ulike
typer ferdigheter ut fra hva som kjennetegner oppgaven best: Motoriske ferdigheter (gripe etter redskap, bevege seg til butikken), sosiale ferdigheter (forholde
seg til butikkpersonalet) og prosess- eller kognitive ferdigheter (planlegge
middag og handleliste) (Kielhofner 2008).
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• Sosiale ferdigheter angår samarbeidsaktiviteter og kommunikasjon med andre
mennesker.
• Prosess- eller kognitive ferdigheter innebærer de aspekter av aktiviteter som
angår hukommelse, å ta avgjørelser, planlegge rekkefølge, strategi og løse
problemer.
• Motoriske ferdigheter innebærer aspekter av aktiviteter som angår kroppens
bevegelser, stabilisering og manipulering.
106 Kapittel 7 Aktivitetene
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Aktiviteter består av ulike aktivitetsoppgaver, som igjen består av ulike typer
ferdigheter.

Ulike typer aktivitetsoppgaver
En annen måte å beskrive aktivitetene på er å dele dem inn i ulike typer oppgaver (Schmidt og Wrisberg 2008, s. 5). Disse begrepene er viktige å være klar
over når en senere skal legge til rette for trening. Aktivitetsoppgaver kan
spenne fra helt enkle handlinger til uendelig lange rekker av aktivitetsoppgaver.
• Enkeltoppgaver (discrete skill) er ferdigheter som har en klar begynnelse og
slutt med en klar handling, f.eks. å kaste en ball, slå på lyset, kneppe en
knapp.
• Dersom enkeltoppgaver knyttes sammen til en kjede, kan det kalles sammensatte oppgaver (serial skill), f.eks. lage et måltid, leke med dataspill, pusse
tenner, dekke bordet til måltid, ta en handletur.
• Noen oppgaver er gjentagende i en jevn flyt uten klar avslutning, f.eks.
svømming, hoppe tau, sykling og løping. Disse ferdighetene kalles vedvarende oppgaver (continuous skill). Ved tilrettelegging av aktiviteter for personer er analysen av slike aspekter viktig for å vurdere vanskelighetsgrad, grad
av automatisering og stimuli som initierer aktiviteter.
Aktiviteter har ulik vanskelighetsgrad.

Lukkede og åpne aktiviteter
Gentil (i Forssberg og Hirschfeldt 1992; Carr og Shepard 2000) beskriver
hvordan omgivelsene påvirker utføringa av oppgaver der det skilles mellom
åpne og lukkede oppgaver.
• Lukkede oppgaver (closed tasks) skjer i omgivelser som ikke er i endring. De
er forutsigbare ettersom de kan planlegges på forhånd, f.eks. skrive navnet
sitt eller skjære brød ved den faste kjøkkenbenken.
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• Åpne oppgaver (open tasks) er ferdigheter som utføres i omgivelser som er
uforutsigbare, i endring eller i bevegelse. Uforutsigbarheten gjør at aktivitetsoppgavene er vanskeligere å planlegge, og krever gjerne at man tar inn
ny informasjon for å justere aktiviteten, f.eks. kjøre elektrisk rullestol i trafikken, gå med krykker gjennom en folkemengde i bevegelse, spille fotball
Omgivelsene påvirker vanskelighetsgraden av aktiviteter.

Trinnvis læring av aktivitetsoppgaver
Flere har beskrevet en trinnvis læring av aktivitetsoppgaver som er nyttig å være
kjent med når en skal gradere læringssituasjoner i bruk av hjelpemidler, eller
vurdere framgang i treningen (se Rose og Christina 2006, s. 178; Polatajko og
Mandich 2004, s. 36; Radomski og Trombly Latham, 2008, s. 386; Schmidt og
Wrisberg 2008).
Schmidt og Wrisberg (2008) beskriver tre stadier i motorisk læring: det
verbalt kognitive stadiet, det motoriske stadiet og det autonome stadiet.
• I det verbalt kognitive stadiet konfronteres aktøren med en helt ny og ukjent
oppgave, f.eks. å lære å kjøre en elektrisk rullestol. Personen må først få en
idé om handling og eventuelt prate med seg selv og guide seg selv gjennom
læringen. Spørsmål personen kan stille seg er: Hva skal jeg oppnå nå? Hva
gikk galt? Bevegelsene er upresise, klossete og langsomme. Aktøren prøver
å knytte denne læringen til tidligere læring som ligner, f.eks. bruk av joystick
eller bryterpanel til leker før betjening av elektrisk rullestol.
• I det neste stadiet, det motoriske, vet aktøren hva som skal gjøres, og utvikler
mer presise bevegelser. Aktøren snakker mindre med seg selv og oppdager
forutsigbarhet i omgivelsene. Det er forskjell på lukkede oppgaver (skjære
brød, kjøre elektrisk rullestol på rommet sitt, forflytte seg fra rullestol til
toalettet hjemme), som er lettere å tilegne seg enn de åpne oppgaver (kjøre
rullestol i trafikken, anvende krykker i kantine med mange mennesker), som
krever mer overføring og generalisering.
• Til slutt det autonome stadiet, der bevegelsene skjer nærmest automatisk. Ikke
alle når dette stadiet, ifølge Schmidt og Wrisberg (2008). Her trenger en
ikke tenke på de ulike komponentene av aktiviteten, men konsentrere seg
om målet. Eksempelvis kan aktøren konsentrere seg om hvor de skal kjøre
(f.eks. til butikken, til kinoen, på besøk), og ikke konsentrere seg så mye om
hvordan de skal kjøre.
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Aktivitetsoppgaver læres først kognitivt/verbalt før aktiviteten kan utføres
motorisk. Til slutt kan oppgaven automatiseres.
En må være klar over at dersom en person forbruker det meste av energien på
å utføre de motoriske aspektene av aktiviteter, blir det vanskeligere å samtidig
konsentrere seg om de kognitive aspektene av handlingene, f.eks. orientering i
rommet, vurdering av hastighet og retning, oppfatning av forhold i omgivelsene som påvirker aktiviteten. Schmidt og Wrisberg (2008, s. 8) foreslår at
motoriske og kognitive ferdigheter ligger på hver sin side av et kontinuum som
består i å ta beslutninger og i krav til motorisk kontroll:

Motoriske og kognitive ferdigheter i et kontinuum
Motoriske ferdigheter



Kognitive ferdigheter

Få beslutninger

Noen beslutninger

Mange beslutninger

Mye motorisk kontroll

Noe motorisk kontroll

Lite motorisk kontroll

Aktiviteter:
Hoppe lengde

Ta imot ball (som spretter) Spille kort

Vektløfting

Gå i travel flyterminal

Planlegge ferieprogram

Servere mat fra brett

Lage ulike smørbrød

Lage handleliste

Gå trappene hjemme

Bevege seg ute i kjent nær- Finne fram i ukjente geomiljø
grafiske områder

Gentil er opptatt av problemløsning og hevder en først må få en idé om bevegelsen før en kan konsentrere seg om aktivitetsoppgaver og gjøre bevegelsen fri
og uhemmet. Gentil utviklet en taksonomi av aktivitetsoppgaver (Gentile 2000)
som kan være en hjelp i å vurdere aktivitetenes motoriske vanskelighetsgrad, gi
implikasjoner for type treningsopplegg og progresjon i trening. Taksonomien
vurderer to dimensjoner: kravene fra omgivelsene og kravene aktivitetsoppgaven stiller til kroppsbruk.
Omgivelsene stiller ulike krav til oppgaver når de er stasjonære (stillestående) eller i bevegelse.
• Stasjonære omgivelser er helt like mellom hver gang en gjør en aktivitet, f.eks.
kjøkkenbenken i et hjem, den faste arbeidsstolen, det fast møblerte auditoriet.
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• Når omgivelsene er variabelt stasjonær, er de ikke i bevegelse, men har noen
grad av endring eller ommøbleringer fra gang til gang: Eksempelvis kan
klasserommet ommøbleres og stille andre krav til bevegelse og orientering
når en kommer inn i rommet på nytt, mens å gå i marka er gjerne i variabelt
stasjonære omgivelser, der terrenget er ubevegelig, men endres i utforming.
• Omgivelser i bevegelse er oftest uforutsigbare, f.eks. grupper av mennesker i
bevegelse, biltrafikk, eller når vi befinner oss i noe som beveger seg, f.eks.
bil, båt o.l. Omgivelsene kan også bevege seg på en konstant, mekanisk måte
som er mer forutsigbar (f.eks. rulletrapp og løpebånd).
Omgivelsene og aktivitetsoppgaven som skal utføres, krever ulike kroppsfunksjoner:
• Stabilisering av kroppen (holde stillingen, f.eks. stående eller sittende)
• Transportering av kroppen, dvs. forflytning, bevegelse (gå, løpe)
• Objektmanipulering, håndtering, bruk av hendene (anvende joystick, holde et
glass vann, skrive). Disse kravene som aktivitetsoppgavene stiller til omgivelsene og til kroppsfunksjoner, settes sammen i et skjema.
Denne taksonomien viser ulike motoriske vanskelighetsgrader av aktivitet, der
de enkleste er øverst til venstre, og de mest avanserte oppgavene er nederst mot
høyre (se tabell).
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Gentils taksonomi av oppgaver med ulike aktivitetseksempler
Kravene oppgavene stiller
Stabilisering av kroppen

Krav
omgivelsene
stiller

Transportering av kroppen

Ingen objektmanipulering

Objektmanipulering

Ingen objektmanipulering

Stasjonære
omgivelser
Omgivelsene
forandrer seg
ikke

Sitte i sin faste
rullestol.
Sitte på det
samme toalett
med fast doforhøyer.

Sitte i sin faste
rullestol mens
en jobber ved
PC.
Påkledning sittende på fast
sted, bruk av
strømpepåtrekker.
Betjene fjernkontrollen på
TV-en mens en
sitter i godstolen.

Forflytning fra
seng til stol.
Gå på plant
gulv.

Bære en kasserolle fra kjøkkenbenken til
komfyren.
Ta inn avisa fra
postkassen (asfaltert gårdsplass, godt vær).

Variabelt stasjonære
omgivelser
Omgivelsene
forandrer seg
mellom utføring av oppgavene

Sitter i ulike
stoler med ulike høyder, den
manuelle og
den elektriske
rullestolen.

Kan sitte i ulike
stoler og ved
bord med ulike
høyder, mens en
bruker ulike
redskap eller
gjør ulike arbeidsoppgaver.

Gå på forskjellig
faste underlag,
mellom ulike
møbler eller
gjenstander som
ligger på gulvet

Ta inn avisa, ulike brev og pakker fra
postkassen i ulike føre- og værforhold.

Omgivelsene
i konstant bevegelse mens
oppgaven pågår

Sitte i elektrisk
rullestol som
kjører i jevn
hastighet og
betjenes av
hjelper.
Stå i rulletrapp.

Kjøre i elektrisk Gå i elektrisk
rullestol som en rulletrapp
betjener selv
med joystick,
jevn fart.
Løfte koffert av
løpebånd,
stå i rulletrapp
mens en holder
en handlepose.

Omgivelsene
i variabel bevegelse mens
oppgaven pågår

Stå med krykke
i en kantine
med mange
mennesker i
bevegelse.

Stå med krykke
i en kantine
med mange
mennesker
samtidig som en
holder ei flaske
brus.

Gå med krykke
til butikken i
trafikkert område

Objektmanipulering

Gå i elektrisk
rulletrapp samtidig som en bærer med seg
varer.

Gå med krykke
og handlebag i
trafikkert område.

Bearbeidet etter Gentil (2000)
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Inntil Gentil utviklet sin taksonomi, var det ingen kjente teorier som var med
på å beskrive omgivelsenes betydning for motorisk utvikling, som ble knyttet til
egenskaper hos det enkelte barnet. Gentil representerer derfor en ny tenkning
i vurdering og trening av motoriske ferdigheter der omgivelsene tas mer inn.
Taksonomien kan også anvendes for å vurdere i hvilke situasjoner hjelpemidler
er aktuelle.
Det er viktig å merke seg at Gentils taksonomi angår krav som stilles til
motoriske aktivitetsoppgaver, og inkluderer ikke sosiale, sansemessige eller
kognitive forhold. Eksempelvis kan betjeningen av ei PC-mus eller en joystick
til elektrisk rullestol kreve svært få motoriske ferdigheter, men stille desto
større krav til valg, planlegging og problemløsning, visuell og auditiv oppmerksomhet og hukommelse.
Aktivitetsoppgavens vanskelighetsgrad har motoriske, kognitive og sosiale
aspekter.

Vaner og rutiner
Mye av det vi gjør av aktiviteter tas for gitt. De skjer med andre ord automatisk.
F.eks. vil noen føle seg våken først på vei til jobb og innse at en likevel har klart
å gjennomføre morgenstell, spise frokost osv. uten å tenke over det. Automatisering er det siste stadiet i motorisk læring (Schmidt og Wrisberg 2008). Sternberg (i Flinn og Radomski 2008) hevder at automatisering krever at en gjentar
aktiviteten minst 200 ganger, selv om automatisering begynner allerede etter
10 ganger. Kielhofner (2008) beskriver vaner (habits) som noe som styrer det vi
gjør, slik at vi slipper å bruke energi på å planlegge hver enkelt handling. Dette
effektiviserer og organiserer hverdagen. Creek (2010) sier vaner er noe som
oppnås gjennom gjentatte repetisjoner, og de utgjør et mønster av aktivitetsutføring i hverdagslivet som krever et minimum av oppmerksomhet, og som
muliggjør effektiv funksjon.
Vaner og rutiner effektiviserer og organiserer hverdagen – ta utgangspunkt i
disse!
Ofte skilles det ikke mellom vaner og rutiner. Disse ligner hverandre ved at de
utvikles gjennom gjentakelser, utføres uten mye energi, og de knytter ulike
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aktivitetsoppgaver sammen. Rutiner beskrives av Creek (2008) som en etablert
og forutsigbar rekkefølge av aktivitetsoppgaver. Rutiner er en måte å organisere
hverdagen på i bestemte rekkefølger, f.eks. på arbeid eller i hjemmeaktiviteter,
men de er mer kontekstspesifikke enn vaner. Rutinene utløses av signaler
(cues), dvs. av noe vi ser, hører, føler eller slutten av forrige aktivitetsoppgave
(Flinn og Radomski 2008). Rutiner kan også starte som et tidsskjema (timeplan,
arbeidsrutine, sikkerhetsrutine) som etter hvert drilles inn. Vaner og rutiner
nevnes her av flere grunner; Når en person får en funksjonsnedsettelse eller må
lære bruk av hjelpemidler, krever dette endring av rutiner og vaner. Dette er
noe en må ta hensyn til i opplæring.
Det tar tid og gjentakelser for å avlære eller lære nye vaner og rutiner
Vi kan merke oss at rutiner gjerne utløses av eksterne stimuli: Synet av postkassen
gjør at en gjerne kikker nedi selv om det er helligdag, og postmannen har fri.
Rusk på gulvet gjør at man henter støvsugeren, «rød mann» gjør at vi stopper i
trafikken osv. Ved kognitive funksjonsnedsettelser er dette gjerne signaler (cues)
som må forsterkes, f.eks. med tilrettelegging og hjelpemidler, for å bevare aktivitetsrutinene. Det kan også være at rekkefølgen av ulike aktiviteter er forvirrende
slik at dette må tas hensyn til ved valg av hjelpemidler, eller man må finne hjelpemidler som kan forenkle, strukturere eller forklare delene av aktiviteten.
Kunnskap om vaner og rutiner er nødvendig for å forstå utfordringer og
for å se muligheter med hjelpemidler og tilrettelegging. Innen aktivitetsvitenskap studeres bl.a. vaner og rutiner, hvor flere har belyst denne delen av hverdagslivet (f.eks. Clarke 2000, Dickie 2002; Garrison 2002; MacDonald 2002,
Wallenberg og Johnsson 2005; Svendsen m.fl. 2008)

Læring av meningsfulle og naturlige aktiviteter
Kraskowsky og Finlayson (2000) nevner en mulig motivasjon for bruk av hjelpemidler som ikke er utforsket nok i litteraturen: Hvordan opplevelsen av aktivitetens meningsfullhet kan motivere for anvendelse av hjelpemidler.
For å få med aktørens motivasjon for aktivitet bør en ta utgangspunkt i det
som personen opplever som viktig, engasjerende eller meningsfullt3 (Townsend
3

Innen aktivitetsvitenskap og ergoterapilitteraturen er «meningsfull aktivitet» (occupation) sentralt og grundig beskrevet, men for omfattende til at vi kan gå i dybden
her.
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og Polatajko 2007; Bass-Haugen, Mathiowetz m.fl. 2008; Kielhofner 2008).
Flere studier bekrefter også at ferdigheter er lettere å lære gjennom funksjonelle aktiviteter der aktøren selv velger og medvirker med sine preferanser
(Bass-Haugen, Mathiowetz m.fl. 2008, s. 602). Læring i f.eks. bruk av brytere
og betjeningspanel bør knyttes til naturlig lek eller funksjonelle aktiviteter. Pga.
utfordringer med overføring og generalisering er det mest effektiv læring å
trene på den aktiviteten aktøren selv vil bli god til, og la hjelpemiddelet inngå
naturlig i opplæringen.
Aktiviteter læres best når de oppleves meningsfulle, er funksjonelle og skjer i
naturlige omgivelser.

Forslag til samtaleemner for å reflektere over aktørens aktiviteter
Aktivitetene er med på å konkretisere aktørens mål i deltakelse. Aktivitet er et
komplekst fenomen som krever grundig kunnskap for at man skal kunne gjøre
nødvendige aktivitetsanalyser. Å reflektere over aktiviteter med aktøren er en
nødvendig start i ethvert tiltak, og det er også en analyse av aktivitetenes muligheter. Er aktivitetene viktige nok for aktøren? Kan de tilpasses? Kan aktørens
motivasjon fortrenge mer negative avbildninger relatert til tilrettelegging og
hjelpemidler?
Spørsmål til aktøren:
• Hva gjør personen av aktiviteter til daglig? Er aktivitetene knyttet til aktørens deltakelse i hverdagslivet? (arbeid, lek, læring, omsorgsaktiviteter?)
• Reflektere over hva du gjorde tidligere, men som ikke gjøres i dag.
• Fortell om aktiviteter som er særlig betydningsfulle og hvorfor disse er viktige.
• Hvilke aktiviteter verdsettes mest nå i livet? Hva verdsettes minst?
• Hva tenker aktøren om aktiviteter i framtida – hva vil han/hun gjøre framover? (mål, ønsker)
• Hva er en akseptabel tidsbruk for å gjennomføre (denne aktuelle) aktiviteten? Er det viktigere å være selvstendig eller å gjøre aktiviteten raskt?
• Hvordan kan aktivitetsoppgaven forenkles?
• Hvilke hjelpemidler kan støtte utføringa av aktiviteten?
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Spørsmål fagpersonen kan vurdere:
• Består aktiviteten av en enkeltoppgave, sammensatte eller vedvarende oppgaver?
• Kan aktiviteten deles i avgrensede oppgaver eller trinn?
• Er (den aktuelle aktiviteten) en lukket eller åpen aktivitetsoppgave?
• Krever (den aktuelle) aktiviteten stabilisering eller forflytning av kroppen?
• Krever (den aktuelle) aktiviteten objektmanipulering? Hvilke objekter er
med?
• Krever (den aktuelle) aktiviteten automatisering, overføring eller generalisering?
• Hvilke avgrensede trinn (rekkefølge) består (den aktuelle) aktiviteten av?
• Utløses aktiviteten av bestemte signaler, rutiner (cues)?
• Hvordan kan aktivitetsoppgaven forenkles?
• Hvilke hjelpemidler kan støtte utføringa av aktiviteten?
• Krever aktiviteten opplæring?

Kunnskaps- og prestasjonsutvikling i organisasjoner

115

Ness-Hjelpemidler.fm Page 116 Wednesday, March 9, 2011 1:48 PM

Aktivitetsanalyse av aktivitetsoppgave
Ulike aspekter av aktivitetsoppgaven

Meningsfull og viktig
Ønsker brukeren selv å utføre denne aktiviteten?
Ferdigheter
Beskriv graden av ferdigheter involvert i
aktivitetsoppgaven: Motoriske, kognitive
eller sosiale ferdigheter
Type aktivitetsoppgave
Er dette en enkelt oppgave, sammensatt
oppgave eller vedvarende oppgave?
Omgivelser:
Er omgivelsene hvor aktiviteten utføres
stasjonær, variabel stasjonær, eller i bevegelse?
Objektmanipulering
Er objektmanipulering fraværende eller
tilstede? Hva er grad av kompleksitet?
Lukket eller åpen oppgave:
Er dette en lukket, variabel, konstant bevegelig eller åpen aktivitetsoppgave?
Krav til generalisering eller
overføring?
Kreves det at aktiviteten utføres i nye situasjoner eller steder?
Inngår aktiviteten i daglig rutine eller
vane?
Kan den automatiseres?
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Kapittel 8 Omgivelsene
Omgivelsene er konteksten hvor aktøren skal utføre aktivitetene. Dette er både
naturlige og menneskebygde fysiske omgivelser, sosiale omgivelser og lover,
institusjoner og kultur. Omgivelsene konkretiseres gjerne til ulike arenaer som
hjem, barnehage, skole, arbeidsplass, fritids- eller samfunnsarenaer. Omgivelsene innebærer ulike aspekter som fremmer og hemmer aktivitetsutføring:
•
•
•
•
•

menneskelige forhold og holdninger
krav til sansning som berøring, lyd, lys og akustikk
klimatiske forhold og mulige allergener
grad av tilgjengelighet, f.eks. skilting og framkommelighet
risiko og grad av trygghet

Omgivelsene er med på å fremme eller hemme utføring av aktiviteter og avgjør
om en finner den riktige matchen mellom personen, objektene og aktiviteten.
Universell utforming, som gjør anvendelse og tilgjengelighet mulig for alle, er
det ønskelige og optimale. I tillegg må en også anvende individuelle tilrettelegginger i de ulike omgivelsene.
Margretes sosiale og fysiske omgivelser
Margrete og Torun bor i et rekkehus i to etasjer på ca. 160 kvm, i nærheten av et skogholt. Hjemmet bærer preg av damenes aktiviteter:
Bilder fra fjellet og av de forskjellige hundene gjennom årene, Margretes broderier og rikholdige hyller med bøker.
Torun er hundedommer og reiser ofte i helgene. Av og til er Margrete og Day med. De ga uttrykk for å ha et godt samliv og var innstilt
på å hjelpe hverandre. Margrete evnet å snakke om situasjonen hun
opplevde som vanskelig, og var særlig bekymret for å belaste Torun.
Damene hadde fast kontakt med Trine og sønnen Anders, og dessuten
med nieser og nevøer og venner per telefon og gjennom middagsbesøk.
Hjemmet er praktisk møblert med god plass, men med noe dårlig
belysning og lamper med mørke lampetter. Ettersom synet krever mer
lys med alderen, ble det anbefalt bedre punktbelysning på arbeidsområder (bl.a. kjøkkenbenk og ved stolen for lesing, kryssordløsing og
brodering). Trappa har en matte som var festet, men ikke helt stødig.
Det ble diskutert om det var en fordel å fjerne denne ettersom Margrete gikk noe ustødig i trappa.
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Margretes sosiale og fysiske omgivelser forts
I et møte med Margrete og Torun ei tid senere ble det bekreftet at situasjonen for Margrete var blitt noe verre: Særlig på kjøkkenet var det
vanskelig å finne fram i skap og skuffer. Løsninga ble å montere små fotografier av innholdet i skapene for lettere å finne fram. Torun hadde
redusert dommeroppgavene for å være mer hjemme i helgene, og det
har også blitt klarere ansvarsfordelinger hjemme.
Margrete deltok på trimgruppa, men Torun syntes det var greit å
gjøre noe på egen hånd. Torun takket etter hvert ja til å delta i en pårørendegruppe for demente for å ha mulighet til å snakke ut med andre
som var i samme situasjon. Anders var noe skeptisk til å ta kontakt pga.
mormors noe endring av atferd, men klarte etter hvert å hjelpe henne
med diverse teknologiske hjelpemidler i hjemmet.
For å hindre sosial isolasjon fortalte Margrete og Torun om sin
situasjon for sine venner. Dette ga åpning for hjelp og støtte. «De har
vært ute en vinterdag før», som Torun sa.

Trening i naturlige situasjoner
Flinn og Radomski (2008) refererer til studier som støtter betydningen av å
trene aktivitetsoppgaver i omgivelser som er naturlige. Ellers er det dessverre
få kontrollerte studier som viser effekten av å trene bruk av hjelpemidler i ulike
kontekster. Chiu og Man (2004) gjorde en randomisert kontrollstudie av hjemmetreningsprogram i bruk av hjelpemidler til bading, for øvrig noe av de mest
brukte hjelpemidlene. To grupper av deltagere som hadde hjerneslag, ble sammenlignet: Alle deltagerne hadde behov for hjelpemidler på badet og fikk likt
treningsopplegg på sykehuset. Etter utskriving fra sykehus fikk den ene gruppa
oppfølgende opplæring og trening i badehjelpemidler hjemme, mens den andre
gruppa ikke fikk følge et slikt opplegg. Begge gruppene ble vurdert etter tre
måneder og viste framgang i funksjon, men man registrerte bedre funksjon hos
de som hadde fått følge et treningsopplegg hjemme. 25 av 30 med hjemmetrening var selvstendige i bading, mens 9 av 23 i kontrollgruppa var det samme. I
hjemmetreningsgruppa brukte 96,7 % tekniske hjelpemidler i badesituasjon,
mens 56,5 % i kontrollgruppa benyttet seg av disse.
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Utprøving og trening i bruk av hjelpemidler bør skje i de omgivelsene der aktiviteten er naturlig.

Sosiale omgivelser og holdninger
I sin litteraturgjennomgang hevder Polgar (2006) at det er gjort mer for å minimere fysiske enn sosiale barrierer når det gjelder anvendelse av hjelpemidler.
Hun identifiserer følgende forhold:
• Ulike modeller for å forstå funksjonshemming påvirker hvordan omgivelsene ser på hjelpemidler: Den medisinske modellen som vektlegger at funksjonsnedsettelsen bør kunne bedres, den økonomiske modellen som ser på
personens evne til produktivitet i samfunnet og den sosiale modellen som
støtter tilrettelegginger i omgivelsene.
• Holdninger hos venner og hjelpemiddelformidlere som ikke selv har den
levde erfaringen i å bruke hjelpemidler.
• Paradokset med at teknologi generelt har aksept og er positivt vurdert i samfunnet, samtidig som at avansert teknologi knyttet til tekniske hjelpemidler
ikke har samme verdsetting, der mennesker med funksjonshemming risikerer å bli sett på som late, eller at de ikke har ytt nok i å utvikle egen selvstendighet.
McMillen og Søderberg (2002) gjorde en studie av voksne brukere av hjelpemidler (snittalder 55 år) i Nord-Sverige, og fant at de sosiale omgivelsene i stor
grad påvirker opplevelsen av deltakelse. Deltagerne i studien rapporterte at de
ble kikket på, ikke ble snakket til, eller hadde følelsen at de var i veien når de
beveget seg ute i samfunnet, f.eks. i butikker. Studien påpekte også manglende
tilgjengelighet generelt i samfunnet.
Omgivelsenes syn på funksjonshemming og tekniske hjelpemidler påvirker
aktørens situasjon.
Når hjelpemidler introduseres i et hjem eller på en arbeidsplass, påvirker dette flere
enn den som bruker hjelpemidlene, f.eks. foreldre og søsken. Ofte er det også
behov for ommøbleringer, ombygninger, fjerning av matter og terskler, endring av
høyder på benker og montering av støttehåndtak som vil påvirke funksjon og
avbildning av omgivelsene for mange. I en systematisk gjennomgang av 54 studier
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om hjelpemidler for barn og omsorgspersoner er det påfallende at ingen av studiene fokuserte på hjelpemidlenes virking på familien. Mindre enn en tredjedel
inkluderte omsorgspersoner (Henderson m.fl. 2008). Forfatterne påpekte behovet
for å inkludere de sosiale omgivelsene i klinisk praksis og forskningsstudier. En studie av Shepherd m.fl. (2007) vurderte hvordan mødre til barn med funksjonsnedsettelser så på introduksjon av heis i hjemmet. Studien anbefalte at en tok med psykososiale forhold ved kartlegging av hjelpemiddelbehov, f.eks. omsorgspersoners
praksis og rutiner i stell, grad av aksept og negative aspekter med hjelpemiddelet,
og det faktum at innføring av heis i hjemmet gir mindre fysisk kontakt med barnet.
Petterson m.fl. så nærmere på erfaringer hos nærpersoner og partnere til mennesker med hjerneslag. De beskriver nærpersoners opplevelse av frustrasjon når det
gjelder hjelpemidler, men også glede og takknemlighet over muligheten til problemløsning (Petterson, Berndtsson m.fl. 2005; Petterson 2006). Forfatterne identifiserte at nærpersoner får et nytt syn på hjemmet sitt når det fylles med tekniske
hjelpemidler, både når det gjelder estetisk utforming, plasshensyn og funksjon og
tanker om en fortsatt skal bo i hjemmet. For de fleste nærpersoner ble hjelpemidlene over tid akseptert som en del av hjemmet. Også Petterson m.fl. anbefalte å
inkludere nærpersoners behov og synspunkter ved valg av hjelpemidler.
Ta med nærpersoner på råd, informasjon og opplæring i bruk av hjelpemiddelet.

Ulike arenaer – ulike funksjoner
Flere studier peker på underbruk av hjelpemidler, der noen av årsakene skyldes
forhold i de sosiale eller fysiske omgivelsene. Huang m.fl. (2008 og 2009)
gjorde studier av barn med CP og deres mødre med vekt på hjelpemidlenes
rolle og på interaksjonen mellom barnet og omgivelsene. Det ble avdekket flere
forhold i omgivelsene som hemmer eller fremmer hjelpemiddelbruk i hjem og
skole, og man la også merke til en markert forskjell mellom de to arenaene.
Mens nesten 90 % av hjelpemidlene var i bruk på skolen, var knapt 40 % i bruk
hjemme (for det meste ganghjelpemidler og rullestoler). Barna i studien
beskrev omgivelsene i skolen som en formell setting der hjelpemidler bedre
passet inn for å utføre aktiviteter og for å samhandle med sine klassekamerater.
I tillegg var det bedre plass og lagt til rette for hjelpemidler på skolen. Hjemmet
ble betraktet som et fristed for avslapping, der nære fysiske relasjoner var mer
naturlig enn utenfor hjemmet. Derfor ble det også naturlig for foreldrene å
fysisk hjelpe barnet uten hjelpemidlene. Av fysiske begrensninger i hjemmet ble
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det nevnt begrenset plass og lager for hjelpemidlene, manglende tilrettelegging
(f.eks. dørstokker, smale innganger, trapper og glatte gulv). Mødrene så på hjelpemidlene som viktige og nødvendige, men klarte ikke å følge opp ved å støtte
anvendelse av hjelpemidlene. Mødrene foretrakk å hjelpe med aktiviteter fordi
det gikk raskere, og de aksepterte at barnet var mindre villig til å bruke hjelpemidler hjemme enn på skolen. Dessuten hevdet mødrene at de ikke hadde nok
kunnskap om hjelpemidlene.
I en norsk studie av 95 barn med CP og foreldrene deres rapporteres det
om høy anvendelse av hjelpemidler. Kun 9 % av hjelpemidlene var ikke i bruk
(Østensjø, Carlberg m.fl. 2005). En kan merke seg at en tredjedel av familiene
hadde gjort fysiske tilrettelegginger av bolig og bil. Av begrensninger i omgivelsene nevnes utforming av bolig og at foreldrene syntes noen hjelpemidler
var tidkrevende (forflytningshjelpemidler) eller unaturlige å anvende hjemme
(kommunikasjonshjelpemidler). Halvparten av hjelpemidlene til kommunikasjon var i bruk i barnehage og på skolen, men ikke hjemme.
Studiene viser hvordan de ulike arenaene for aktivitet er mer eller mindre
formelle. Det skjer ulike aktiviteter på ulike arenaer, og de sosiale omgivelsene
har ulike funksjoner. Dette er forhold som påvirker hvordan hjelpemidler blir
akseptert og støttet opp om i de ulike omgivelsene.
Vurder hvilke hjelpemidler som passer inn på de ulike arenaene hjem, arbeid,
skole og fritid.

Nærmiljø
I sin doktorgrad analyserer Magnus (2009) forhold som begrenser og muliggjør
deltakelse for studenter som erfarer funksjonshemming innen høyere utdanning. Her er det snakk om mange sammensatte forhold:
• Styrings- og autoritetsforhold (f.eks. finansiering, samtaler med forvaltningssystemet, formidling og tilrettelegging av hjelpemidler innen høyere
utdanning),
• koblingsforhold (f.eks. tidspress, flyt i avtaler med hjelpepersoner og transport for å få hverdagens logistikk til å fungere) og
• kapasitetsrestriksjoner (f.eks. rommenes utforming, plass til rullestol,
avstander, tunge dører eller tilgjengelighet til studentarenaer eller medstudenter).
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Studentene er på mange måter prisgitt forhold i omgivelsene, men likevel peker
Magnus på hvordan studentene gjorde det bedre for seg selv gjennom egen
motmakt og aktiv håndtering av utfordringene.
Omgivelsene er sammensatt av mange forhold som muliggjør eller hindrer
aktivitet og hjelpemiddelbruk.
Vik, Nygård m.fl. (2007) sin studie kartla omgivelsene til en gruppe eldre over
65 som hadde fått hjemmebasert rehabilitering. Studien fant flere elementer i
omgivelsene som virket mer fremmende enn hemmende for deltakelse. Barrierer som ble nevnt i omgivelsene, var særlig vinterføre, ulendt terreng og tunge
gjenstander, mens det som fremmet deltakelse var tilgjengelighet i hjemmet og
særlig sosialt nettverk, dvs. familie, holdninger og service i samfunnet. Ifølge
forfatterne var det overraskende mange faktorer i omgivelsene som ikke hadde
noen betydning for deltakelse for denne gruppa av eldre. Forklaringen på dette
kunne ligge i at de eldre selv foretrakk hjemmeaktiviteter med familien i stedet
for sosiale aktiviteter i samfunnet. Det var også overraskende at de eldre oppfattet de fysiske omgivelsene i større grad som positivt for deltakelse, og at de
la særlig vekt på tekniske hjelpemidler i hjemmet.
I en annen studie påpekte Vik, Lilja m.fl. (2007) ulikheter mellom tidligere
studier av yngre og deres studie av eldre. Til forskjell fra studier av yngre syntes
de eldre hos Vik at holdningene i samfunnet generelt var positive, og at de har
endret seg til det bedre. De eldre så ikke manglende tilrettelegging i samfunnet
som et problem på samme måte som yngre ettersom det ga en anledning for
sosial kontakt ved å be noen om hjelp.
I en studie av Brandt, Iwarsson, Ståhle (2004) var tilgjengelighet til familie
og venner nevnt som et problem, men ikke tilgjengeligheten til vanlige tilbud
som butikker og offentlige tjenester. Det var mindre valgmulighet i kjørerute
og tilgjengelighet til venner og familie enn i valg av butikker og andre tilbud.
Brukerne av hjelpemidler har ulike omgivelser og ulike meninger om hva som
er viktige arenaer å være i, og hva som oppleves som restriksjoner eller muligheter.
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Stasjonære eller bevegelige omgivelser
Når vi lærer nye aktiviteter, med eller uten hjelpemidler, tar vi gjerne omgivelsen for gitt. Vi tenker ikke ofte på at omgivelsene skaper utfordringer for
læring, f.eks. med støy, visuelle utfordringer, klimaforhold, eller at de er i
endring og i bevegelse f.eks. at omgivelsene blir ommøblert, at arbeidsbord
eller stol har ulike høyder og utforming, at folk beveger seg i et yrende kantinemiljø, eller at biler dominerer i trafikken. Dette påvirker den som skal lære å
gjøre aktiviteter og anvende hjelpemidler i disse omgivelsene. Det er mindre
komplisert å bevege seg med krykker i et tomt rom enn i en kantine med møbler
som flyttes, og mennesker som beveger seg. Disse egenskapene ved omgivelsene inkluderes i Gentils teori som beskrives i kapittel 7.
Omgivelser stiller krav, er i endring og bevegelse og blir derfor mer eller mindre komplekse for hjelpemiddelbruk.

Forslag til samtaleemner for å reflektere over aktørens omgivelser
Utgangspunktet er at omgivelsene bør være universelt utformet for alle,
dernest at en kan gjøre individuelle tilrettelegginger for at omgivelsene skal
passe den enkelte. Studier av omgivelsene til brukere av hjelpemidler kan gi
nyttig informasjon om hva som er med på å fremme eller hindre læring av aktiviteter, og hva som naturlig hører med til ulike arenaer. Bl.a. Brotherson m.fl.
(1996) diskuterer disse utfordringene og foreslår flere spørsmål relatert til
barns hjemmemiljø og familie i vurdering av hjelpemiddelbruk. Spørsmålene
her er inspirert av bl.a. Brotherson.
Spørsmål til aktøren og relevante nærpersoner
• I hvilke av aktørens omgivelser skjer denne aktivitetsoppgaven naturlig,
vanligvis? (Hjem, arbeidsplass, skole, barnehage, fritids- og samfunnsarena?)
• Beskriv omgivelsene mht. støy, visuelle inntrykk, klima og andre forhold
som påvirker aktivitetsutføring?
• Vil omgivelsene endre stil og karakter på en uheldig måte ved individuell tilrettelegging?
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• Er flere enn aktøren vanligvis i de samme omgivelsene (hjem, skole, arbeidsplass)? Hva sier nærpersoner/familie om tilrettelegging og introduksjon av
hjelpemidler?
• Hvordan skal personer i nærmiljøet inkluderes på råd, opplæring eller trening?
• Hvordan vil tilrettelegging av omgivelsene påvirke folks oppfattelse av aktøren?
• Kan aktøren trene på å bruke hjelpemiddelet i de naturlige omgivelsene?
Spørsmål fagpersonen kan vurdere:
• Hvordan kan omgivelsene tilrettelegges universelt?
• Hvordan kan omgivelsene tilrettelegges individuelt for aktøren?
• Hvordan skal personer i nærmiljøet inkluderes på råd, opplæring eller trening?
• Hvilke krav stilles i omgivelsene til aktørens aktiviteter?
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Kapittel 9 Objektene og hjelpemidlene
Objekter oppfattes ofte som deler av omgivelsene (Kielhofner 2008), men i
dette kapittelet skiller vi ut objektene og beskriver dem for seg selv. Objekter
dreier seg om gjenstander, ting, teknologi og tekniske hjelpemidler. Tekniske
hjelpemidler er dermed en type objekt.
Hocking definerer objekter som «en materiell gjenstand (thing) som kan
sees og berøres» (Hocking 1994). Hun beskriver tre dimensjoner av objekter
(Hocking 1997):
• Konkret fysisk dimensjon (physical domain) som omhandler form, lukt, farge,
materiale, hardhet osv., dvs. fysiske forhold som kan sanses enten ved syn,
hørsel, berøring eller smak.
• Symbolsk dimensjon (ideological domain) inkluderer meninger og tolkninger
folk knytter til objektene. Den symbolske dimensjonen kan være personlig
(f.eks. en gave fra en venn, en arvet gjenstand), eller den kan være et sosialt
signal som uttrykker kjønn, sosial status, makt, og til slutt kan den ha en
bredere kulturell mening (f.eks. nasjonalt flagg, religiøse ikoner eller gjenstander osv.).
• Aktivitetsdimensjon (occupational domain) inkluderer både symbolsk og
fysisk manipulering av objektet som knyttes til bestemte aktivitetsformer
(sykkel for å sykle, bestikk for å spise).
Objekter har ulike dimensjoner; blant annet fysiske utforminger, symbolske
signaler og tilknytning til aktivitetsformer.

Margretes objekter og hjelpemidler
Det var barnebarnet Anders som etter hvert fikk Margrete til å
benytte teknologi og hjelpemidler. Anders ble kalt familiens nerd
ettersom han var konstant oppdatert på data og sosiale medier. Han
var tilfeldigvis også til stede da ulike hjelpemidler ble demonstrert for
Torun og Margrete.
Torun var veldig fornøyd med mobilen sin – og Anders fant raskt
ut at det var enkelt å legge inn informasjon som ga beskjed om f.eks.
bursdager, avtaler osv.
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Margretes objekter og hjelpemidler forts
Ettersom Margrete og Anders i utgangspunktet hadde god kontakt,
var det enklere å få Margrete til å prøve ut mange av Anders sine forslag, f.eks. medisindosett med alarm, klokker som angir tid i bilder og
lyd, og som viser morgen, dag, kveld eller natt. Den kompliserte fjernkontrollen til TV-en kunne erstattes med en enklere type, og tidsbryter ble montert på komfyren. Margrete fikk også en elektronisk
dagkalender med oversikt over avtaler, besøk, hva som spises til middag, og der en også kunne legge inn bilder. Anders ble særlig interessert i å følge opp de teknologiske hjelpemidlene, og han tok også
initiativet til å scanne inn bilder fra Toruns fotoalbum – både gamle og
nyere familiebilder og bilder av Torun i ulike aktiviteter og med venner. Bildene ble lagt inn som slidevisning på PC-en, tekstet med navn
på personer og steder. Margrete kunne sitte i lange perioder foran
skjermen og kose seg med bildene. Margrete fikk en lupelampe plassert ved arbeidsbordet som var til spesielt god hjelp da hun skulle brodere eller lese.
Torun måtte gå noen runder med seg selv før hun aksepterte det
hun kalte «demenshjelpemidler» i hjemmet. Dette ble bl.a. diskutert
som tema i pårørendegruppa og med venner. Da hun så hvordan situasjonen ble lettere for Margrete, ble valget likevel enklere. Torun var
mest bekymret for at Margrete skulle gå seg vill i marka. Samtidig diskuterte man også etiske dilemma ved bruk av låste dører, døralarm og
GPS. Dette endte med at Torun selv skaffet Margrete en GPS for å
sikre hennes trygghet.

Objekters signaleffekt
Ifølge Goffman og Dittmar knyttes vår identitet bl.a. til informasjon vi ønsker
å gi om oss selv, og til hva vi har av materielle ting. Tingene blir informasjonsmarkører eller symboler: Goffman skiller her mellom prestisjesymboler og
stigmasymboler. Dittmar snakker om sosial identitet som påvirkes av materielle
eiendeler (en forlengelse av seg selv), og som formes og utvikles i sosial interaksjon. (Goffman og Dittmar i Magnus 2009). I sin doktorgrad lar Magnus
informanten Sandra fortelle om en gang hun reiste seg fra rullestolen, og en
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medstudent sa: Så flott du er! Kan du det? Kan du gå? Hvorfor går du ikke hvis du
kan? Med denne klossete rosen kom samtidig hjelpemiddelet i veien for måten
Sandra ønsket å presentere seg på.
Vi omgir oss med objekter som signaliserer hvem vi er.
Hocking (2000) argumenterer for at folk i den vestlige verden kjenner seg selv
delvis ved objektene de har, og hva de gjør med objektene. Ifølge henne forstår
vi dessuten andre ved å se hva de har og gjør. Hun tar oss gjennom evolusjonen
av objekter mennesket har brukt og gir eksempler på hvordan objekter kan være
symboler på status, og hvordan de kan gi opplevelse av mening, støtte gruppeidentitet og sosiale roller og dessuten bidra til å endre samfunnet (f.eks. teleskopet, klokka og bilen) (Hocking 1994, 2004). Hocking viser hvordan mennesker
konstruerer selvet og uttrykker identitet ved hjelp av objekter; f.eks. ser vi dette
i hvordan folk velger hverdagsobjekter som klær, interiør i hjemmet, sportsutstyr og framkomstmiddel. Hun viser hvordan objekter speiler selvet og identiteten, og at objekter samtidig kan endre og utvikle identitet. Det er derfor viktig å se nærmere på hvordan hjelpemiddelet påvirker brukerens identitet. (Hocking 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2008).

Hjelpemidlers signaleffekt
Hjelpemidlenes symbolske verdi reflekteres i hvordan omgivelsene forholder seg
til dem (Kronlöf 2007). Til tross for økende kunnskap om sammenhengen
mellom identitet og objekter, blir ikke denne rutinemessig inkludert når en skal
tilpasse bruker og tekniske hjelpemiddel, sier Hocking (2008). Hun hevder fagpersoner på den ene siden ser tekniske hjelpemidler som nyttige objekter for å
gjenvinne funksjon og for å oppnå selvstendighet. På den annen side ønsker ikke
formidlerne at brukerne skal utvikle et avhengighetsforhold til hjelpemidlene, og
formidlerne vurderer til og med brukere som lett tilegner seg bruk av hjelpemidler, som late, eller som noen som ikke har deltatt nok i egen trening (Hocking
2008). Hocking påpeker nødvendigheten av å akseptere og eventuelt være med
på å diskutere brukerens opplevelse av identitet i hjelpemiddelbruk. Hun sier fagpersoner må endre tilnærming ved å ha mindre fokus på funksjonell nytte ved
hjelpemidler.
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Det er nødvendig å reflektere over hva hjelpemidler signaliserer for brukeren,
formidleren og samfunnet.
Haugnes Jørgensen (2009) tar utgangspunkt i dilemmaet som møter ergoterapeuten når brukerne nekter å ta imot rullestol som hjelpemiddel, selv om dette
opplagt vil bedre funksjon. Sett fra brukerens ståsted er virkeligheten annerledes. Haugnes Jørgensen (2009) tar en kulturhistorisk tilnærming for å forstå tre
ulike brukersituasjoner, der rullestolen avvises av to voksne brukere og av foreldrene til et barn med funksjonshinder. På bakgrunn av kulturhistorisk teori
gjør Haugnes Jørgensen en analyse, en «tingenes biografi» av rullestolens
instrumentelle og ekspressive karakter.
• Den instrumentelle karakter omhandler gjenstanden som et handlingsredskap, inkludert form, materialbruk, farge, utseende, funksjon, bruksformål
og relasjon til omgivelsene og økonomi.
• Den ekspressive karakter dreier seg om hva tingen kommuniserer, den sosiale
og kulturelle betydningen, inkludert bl.a. kultur, stigma og identitet.
Haugnes Jørgensen (2009) viser med sin analyse at en terapeut kan bruke all sin
fornuft på å argumentere for funksjon (instrumentell karakter) uten å nå fram,
fordi det fremste behovet i denne sammenhengen er å gå inn i en diskusjon med
brukeren om hjelpemiddelets ekspressive karakter.

Design, estetikk og innkjøpsordning
Ravneberg (2009a, 2009b) har gjort en studie om betydningen av design og
estetikk i hjelpemiddelformidling. Hun hevder markedet generelt vektlegger
design og estetikk som noe som skaper folks identitet, og spør hvordan mennesker forholder seg til begrensede valg når det kommer til tekniske hjelpemidler?
Ravneberg (2009) beskriver utfordringene ved eksisterende hjelpemiddelformidling i Norge, noe som også viser velferdssamfunnets dilemma. I Norge
er formidlingen statlig regulert og sentralisert, særlig etter 1994. Dette er forskjellig fra f.eks. Storbritannia, der markedet er mer desentralisert, og der
private aktører spiller en større rolle. Ravneberg (2009a) beskriver krysspresset
hjelpemiddeltjenesten står overfor mellom tre aktører:
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• Myndighetenes krav om å regulere markedet på pris og kvalitet og å sørge
for adekvate tjenester til brukerne
• Markedsaktørers tilbud om sine produkter
• Myndiggjorte brukere som ønsker å være kunder, ikke pasienter
Det oppstår en spenning mellom utvalget fra hjelpemiddelsentralene og brukernes ønske om spesielle og smakfulle hjelpemidler som passer den enkelte.
Etter 1994 ble det krevd at hjelpemiddelsentralene i større grad skulle føre
kontroller med utgifter, ha effektiv administrering av tjenester, mindre utvalg
og mer gjenbruk av hjelpemidler og en avtalefestet innkjøpsordning av de
enkelte hjelpemidler for to til tre år. Dette førte bl.a. til at det ble vanskeligere
for de mindre hjelpemiddelfirmaene å delta i konkurransen med de største firmaene, som til slutt vant den konkurransen. Endringen sikret kvalitative gode
hjelpemidler til reduserte priser (for samfunnet), men gjorde det vanskelig å
introdusere nye produkter, og en mer rigid tjeneste ga færre valgmuligheter for
brukerne. Ravnebergs studie avdekker hvordan denne ordningen med tildeling
av hjelpemidler ikke tjener brukernes behov for individualiserte produkter med
muligheter for å velge utseende og utforming. Med grunnlag i flere eksempler
i sine artikler viser Ravneberg hvordan brukere har klare krav og ønsker for
hjelpemidlene, eksemplifisert med rullestoler, høreapparat og alarmklokker.
De som ble intervjuet, sa alle at ved tildeling av hjelpemidler var det få muligheter til individualitet og personlige valg siden hjelpemiddeltjenesten la vekt på
feilene og de manglende kroppsfunksjonene. Det funksjonelle og kliniske
behovet er dermed prioritert samtidig med at hjelpemidlene framstår som
kjønnsløse, standardiserte og tilpasset alle aldergrupper og livsstiler. Dette viser
at ordningen med hjelpemiddelformidling slik den er i dag, samsvarer med den
medisinske modellen, mens brukerne uttrykker sine ønsker om hjelpemidler
som kan forsterke individuelle uttrykk, og behov, og som kan fremme sosial
identitet tilpasset den kulturelle konteksten. Det var ikke alle brukerne som
syntes f.eks. høreapparat skulle ha hudfarge og skjules bak øret, men at det
heller skulle være et smykke med ulik farge og design tilpasset egen smak og
livsstil.
Det norske formidlingssystemet mangler ifølge Ravneberg kontakt
mellom brukermarkedet og produsent av hjelpemidler, noe som igjen gir
langsom påvirkning av design og estetikk tilpasset kjønn, alder og livsstil.
Ravneberg foreslår:
• at hjelpemiddeltjenesten i større grad blir fleksibel slik at den lytter til brukernes bekymringer, behov og ønsker
Kunnskaps- og prestasjonsutvikling i organisasjoner
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• at brukerne i større grad får påvirke utforming og design av hjelpemidler, og
• at brukerne får mer realistiske forventninger om hjelpemiddeltjenesten ved
å få bedre informasjon om systemet, og hvorfor det er slik.

Kompleksitet og utforming
I kapittel 5 om modeller nevnte vi hvordan hjelpemidler kan beskrives med
ulike begrep som design, grensesnitt, prosessor o.l. Hjelpemidler finnes altså i
svært ulike former, fra veldig enkle redskap til utrolig kompliserte elektroniske
instrumenter. Dette påvirker også bruken. Scherer (2005) hevder at de tekniske
hjelpemidlene som brukes mest, er de som er:
•
•
•
•
•
•
•

lette i vekt og enkle å få med seg
lette å bruke
kompatible med annet utstyr
kostnadseffektive å få tak i og å vedlikeholde
trygge og pålitelige
pene og samtidig solide
ligner utstyr som brukes av befolkningen for øvrig

Dersom ikke disse momentene er tilstede blir hjelpemidlene ifølge Scherer
(2005) brukt mer sjelden. I tillegg vil hastighet, størrelse og kompleksitet av
teknologien være med på å påvirke i hvor stor grad hjelpemidlene tas i bruk.
Hjelpemidlenes kompleksitet og utforming påvirker bruken.
Et annet forhold relatert til tekniske hjelpemidler er tilgang til rask reparasjon
dersom utstyr går i stykker, og mulighetene man har til å tilpasse hjelpemiddelet til den aktuelle aktøren. Etter som mennesker har ulike størrelser og utforminger, krever det også en fleksibilitet i utformingen av hjelpemiddelet.

Forslag til samtaleemner for å reflektere over aktuelle hjelpemidler
Det er ulike forhold som påvirker om aktøren velger å bruke et teknisk hjelpemiddel, for eksempel om hjelpemiddelet løser det praktiske problemet, eller
hvordan det påvirker ens identitet. Ettersom hjelpemidlene i så stor grad
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knyttes direkte til aktørens kropp og nærmiljø, er det nødvendig for ham/henne
å være med på å diskutere fordeler og ulemper ved å ta i bruk hjelpemidlene.
Spørsmål til aktøren/nærpersoner/formidleren
• Vurderer aktøren et hjelpemiddel som hjelp til å løse utfordringer i dagliglivet?
• Tror aktøren hjelpemiddelet vil bedre aktivitet og deltakelse? Utdyp om det
blir en hjelp på skolen, jobb, hjemme eller på fritida?
• Noen vil si at tekniske hjelpemidler symboliserer noe – men hva kan de symbolisere for deg? Hvordan tror aktøren rollen hjemme, på arbeid eller sosialt
på fritida vil endre seg som bruker av hjelpemiddel?
• Synes aktøren hjelpemiddelet er med på å løse problemer, eller gir det nye
problemer?
• Ønsker aktøren å bruke hjelpemiddelet nå, eller vil han/hun eventuelt
vurdere behovet senere?
• Vil aktøren føle seg mer i kontroll eller uavhengig om han/hun anvender
dette hjelpemiddelet?
• Føler aktøren ubehag eller engstelse ved å bruke (det aktuelle) hjelpemiddelet?
• Opplever aktøren frustrasjon eller sinne ved bruk av (det aktuelle) hjelpemiddelet?
• Hvor ofte (når) vil aktøren bruke hjelpemiddelet? Vil det bli brukt?
• Føler du deg unødvendig trett når du bruker hjelpemiddelet? Betyr det at
dette tar gleden bort fra aktiviteten?
• Hva vil aktøren oppsummere som fordelene og ulempene ved å ta i bruk
hjelpemidler?
• Er du interessert i å være med på en utprøving/demonstrasjon av hjelpemidler?
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Kapittel 10 Læring og oppgaveorientert
tilnærming
Dette kapittelet omhandler læring generelt og grunnleggende prinsipper og
strategier for læring av aktivitet. Teorigrunnlaget bygger på oppgaveorienterte
tilnærminger og gir til slutt ideer om hvordan en skal gå fram i samarbeidet
mellom fagpersonen og aktøren som skal utføre bestemte aktiviteter. Den praktiske tilnærmingen til slutt viser at en i utgangspunktet må ha en helhetlig innfallsvinkel til hvordan en aktør skal kunne utføre ønskede aktiviteter. Med
utgangspunkt i brukerens funksjon og ønsker kan tilnærmingen være en kombinasjon av direkte trening i aktivitetsutføring og tilrettelegging av aktivitet,
omgivelser eller objekter inkludert tekniske hjelpemidler.
Kapittelet gir relevant kunnskap for rehabilitering, selv om langt nær alle
har behov for en læringsprosess når en får nye hjelpemidler eller tilrettelegginger. For noen er anskaffelse av hjelpemidler en del av hverdagslivet som ikke
inkluderer en rehabiliteringsprosess.
Det er flere viktige budskap i dette kapittelet:
• Fokus flyttes fra opptrening av kroppsfunksjoner til læring av ønsket aktivitet.
• Det er viktig at fagpersoner må forstå læring og anvende pedagogiske prinsipper i sin tilnærming. Prosesser hos aktøren som skal velge, trene og utføre
aktiviteter er det viktigste utgangspunktet, supplert av fagpersonens repertoar av metoder for å fremme læring.
• Lystens betydning: En kan ikke lære noe en ikke ønsker å lære. Valg av aktivitet som skal læres, og måten den skal læres og utføres på, styres av aktørens
ønsker, prioriteringer og behov.
• Betydningen av relasjonen mellom aktøren og fagpersonen. Aktøren er
ekspert på seg selv, fagpersonen er ekspert på et fagområde. Dialog og samarbeid er helt vesentlig: Den som ikke forstår dette, blir aldri en god fagperson. Gjennom en maktfri dialog og gjennom å gjøre aktiviteter sammen kan
begge parter lære.
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Tekniske hjelpemidler og læring
Et søk på Pubmed, Cinahl, OTseeker og Pedro (mars 2010) ga svært få svar med
søkeordene assistive device/technology og learning eller teaching. Dette signaliserer
at svært lite forskning er gjort på hvordan en skal tilegne seg eller lære bort bruk
av tekniske hjelpemidler. Søk på «assistive technology» får opp mange studier
som rapporterer lavt forbruk eller avvisning av tekniske hjelpemidler, og som
peker på manglende trening og opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler (bl.a.
Phillips og Zhao 1993; Pell, Gillies m.fl. 1999; Wessels, Dijcks m.fl. 2003;
Brandt, Iwarsson Ståhl 2003; Huang, Sugden m.fl. 2008; Huang, Sugden m.fl.
2009; Econ Pöyry 2009). NAVs interne brukerevalueringer viser stort sett fornøyde brukere, men disse er likevel minst fornøyd med opplæring og oppfølging av hjelpemiddelbruken (Fjeldvik, Friis-Petersen m.fl. 2008; Sundt 2009).
Campbell m.fl. gjorde en systematisk gjennomgang av artikler
(perioden1980–2004) om barns læring av hjelpemidler (Campbell, Milbourne
m.fl. 2006). Av 77 artikler som ble funnet, ble 23 kritisk gjennomgått. Gjennomgangen viser at empiriske studier har avtatt de senere år, ettersom 14 ble
gjort i perioden 1980–1989, og kun 9 i perioden 1990–2000. Forfatterne kommenterte spesielt at forskning har avtatt i en periode da typer og tilgjengelighet
av tekniske hjelpemidler har økt voldsomt. Videre kommenterte Campbell
m.fl. (2006) at studiene i stor grad vektlegger trening som ikke er knyttet til
barnas vante miljø, eller knyttet til barnas hverdagsrutiner og typiske familieaktiviteter (f.eks. å trene bruk av bryterpanel).
Det er dermed et kunnskapshull i læring relatert til tekniske hjelpemidler.
Samtidig er det de siste 20 årene gjort mange studier innen bevegelsesvitenskap, aktivitetsvitenskap og ergo- og fysioterapifagene om læring og spesielt
oppgaveorienterte tilnærminger. Flere lærebøker som har omfattende referanser til forskning, har beskrevet disse emnene tidligere og anbefales som supplerende litteratur (f.eks. Shumway-Cook og Woollacott 1995; Carr og Shepherd
2000; Polatajko og Mandich 2004; Rose og Christina 2006; Radomski og
Trombly Latham 2008; Schmidt og Wrisberg 2008). Forskningen innen oppgaveorientert tilnærming vektlegger trening av ferdigheter og aktiviteter innen
idrett og rehabilitering, men litteraturen gir ingen eksempler når det gjelder
bruk av hjelpemidler. Jeg går her likevel ut fra at prinsippene for å lære aktiviteter der det inngår objekter, er de samme uansett om det benyttes hverdagsgjenstander som tannkost, spiseredskap, sykkel, blyant, klesplagg, PC, eller et
såkalt teknisk hjelpemiddel som rullestol, gripetang, arbeidsstol, husketavle
eller rullator.
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Læring
Det er ulike syn på læring (Wikipedia 2010B). I et atferdsperspektiv ser en på
endring av observerbar atferd, f.eks. nye ferdigheter som mestres etter en
læringssituasjon. I et kognitivt perspektiv er læring en indre prosess, f.eks.
ervervede kunnskaper, egenskaper og holdninger som ikke tydelig kan observeres. Et sosiokulturelt perspektiv på læring vektlegger bruk av språk og sosial
deltakelse.
I vår framstilling vektlegger vi at læring er endring i atferd, f.eks. utføring
av aktiviteter eller prosesser hvor en skaffer seg kunnskap om verden (Wikipedia
2010B). Læring forstås her som resultatet av praksis eller erfaring, og som leder
til en endring i en persons kunnskaper, ferdigheter og atferd (Schmidt i Flinn
og Radomski 2008). En skiller mellom læringsprosessen som ikke kan sees, og
som skjer i aktøren som lærer, mens utføringa sees på som aktivitet eller motorisk atferd. En kan derfor bare observere resultatet og ikke selve læringsprosessen. Når en snakker om læringsprosesser, er det aktørens prosess vi snakker om,
og ikke pedagogens eller terapeutens prosess. I kapittel 2 vektlegges fagpersonens prosess i ulike tilnærminger, mens i dette kapittelet skiftes fokus til å forstå
aktørens læringsprosess og fagpersonens dialog med aktøren.

Overføring og generalisering av læring
To begreper er viktige å klargjøre: overføring og generalisering av læring.
(Flinn og Radomski 2008, s.387).
• Overføring av læring innebærer at en kan bruke en ny ferdighet i ulike omgivelser, dvs. at det skjer en overføring av like aktiviteter til ulike situasjoner.
En kan eksempelvis mestre påkledning i ulike omgivelser, og en kan kjøre
den nye rullestolen både hjemme og på arbeidsplassen.
• Generalisering av læring innebærer at en kan anvende samme strategi i nye
ferdigheter og i nye omgivelser. Generalisering krever større grad av abstrahering enn læring av enkeltferdigheter ettersom den som lærer, må forstå
det overordna generelle prinsippet. På rehabiliteringsavdelinga kan en
person med halvsidig lammelse lære prinsippet om at en starter med den
paretiske siden ved av- og påkledning gjennom å trene av/påkledning med
genser. Dersom en person anvender strategien med å starte av/påkleding
med paretisk arm eller bein med andre plagg, for eksempel regnjakke og
bukse, er dette en generalisering av læring.
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Implisitt og eksplisitt læring
Det kan være nyttig å skille mellom implisitt og eksplisitt læring (Flinn og
Radomski 2008, s.385), som gjerne forstås som to ulike læringsprosesser.
• Eksplisitt læring viser til den bevisste erindring av erfaringer, fakta, ferdigheter, regelsett o.l. Denne læringa skjer gjerne gjennom direkte instruksjon,
relevante tilbakemeldinger eller tilrettelagte læringssituasjoner, f.eks. med
terapeut eller lærer. Eksplisitt læring er gjerne mer fleksibel enn implisitt
læring: Den muliggjør generalisering trolig fordi den er mindre knyttet til
kontekstene.
• Implisitt læring refererer til mer ubevisst endring av atferd som resultat av at
en gjør de samme handlingene gjentatte ganger i de samme omgivelsene.
For eksempel at en automatisk mater gullfiskene rutinemessig i det en ser de
første gang om morgenen. Et annet eksempel er vanen med å kikke i postkassen i det en går forbi, eller automatisert bruk av muskelkraft og leddbevegelse når en går, svømme, sykler o.l. Implisitt læring skjer i bestemte aktiviteter og omgivelser der signaler utløser praktiske handlinger (jf. «Vaner og
rutiner» i kapittel 7). Implisitt læring er trolig mer robust enn eksplisitt
læring og beholdes gjerne også når kognitive evner blir nedsatt (Flinn og
Radomski 2008).

Oppgaveorientert tilnærming
Oppgaveorienterte tilnærminger omtales i litteraturen med ulike navn, f.eks.
task oriented approach, situation-based approach, performance based approach, cognitive orientation to occupational performance approach (BassHaugen og Mathiowetz 2008; Polatajko og Mandich 2004; Shumway-Cook og
Woolacott 1995; Carr og Shepherd 2000). Dette er tilnærminger som anvendes, og er kjent innen ergo- og fysioterapifagene. Oppgavegaveorientert tilnærming forstås her som en gruppe tilnærminger som er i utvikling, og som bygger
på ny forskning om klientsentrert tilnærming, motorisk kontroll, utvikling,
atferd, læring og betydning av meningsfulle aktiviteter. Tilnærmingene har
tilfang fra perspektiver innen bl.a. atferds- og kognitiv teori.
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Brukerstyrt tilnærming
Oppgaveorientert tilnærming, slik det forstås her, er først og fremst en brukerstyrt og brukersentrert tilnærming, slik at aktøren selv er med på å bestemme
hva som skal læres, hvordan det skal læres, og eventuelt med hvilket hjelpemiddel det skal læres. I mange situasjoner bor hovedaktøren som anvender hjelpemiddelet, sammen med flere. Det er derfor viktig å inkludere flere i læringsprosessen: partnere, venner, arbeidskollegaer, foreldre, foresatte eller søsken.

Kontekstuell og top-down-perspektiv
Oppgaveorientert tilnærming har et kontekstuelt eller et top-down-perspektiv
i motsetning til de tradisjonelle bottom-up-perspektivene (Ideishi 2003).
Bottom-up-perspektiver tar utgangspunkt i den enkelte personens psykiske og
fysiske funksjoner (f.eks. muskelstyrke, motorisk kontroll, grep, konsentrasjon)
eller diagnose. Her kartlegges og vurderes eventuelle problemer som følges
opp med behandling for å løse eller minske problemet, eventuelt trene kroppsfunksjoner og ferdigheter som grunnlag for aktivitet og deltakelse. Dette er tradisjonelle tilnærminger hos helseprofesjonene som forutsetter god kunnskap
innen anatomi, fysiologi, patologi og psykologi. Bottom-up-perspektiver egner
seg derimot ikke for omgivelsesorienterte tiltak, inkludert hjelpemidler og tilrettelegging, der kontekstuelle eller top-down-perspektiver egner seg bedre.
Top-down-perspektiver tar utgangspunkt i personens behov og ønsker for
aktiviteter og deltakelse, og velger deretter strategier for å trene eller legge til
rette for disse aktivitetene. En trener det en skal bli god til å utføre; En blir for
eksempel ikke god i å bruke manuell rullestol ved kun styrketrening av armene;
en må direkte trene på å bruke rullestolen i ulike aktiviteter. Kontekstuelle perspektiver tar inn forhold i omgivelsene som påvirker aktivitetssituasjonen, og ser
på relasjoner mellom aktøren, omgivelsene og aktiviteten.

Oppgaveorientert tilnærming inkluderer særlig
tre aspekter
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Flere modeller illustrerer sammenhengen mellom de tre leddene: Oppgaven
(aktiviteten), omgivelsene (konteksten) og personen som skal utføre oppgaven
(aktøren). Lignende modeller som illustrert her finnes hos Mathiowetz og
Bass-Haugen (2008, s. 200); Gentile (2000, s. 145) og Schmidt og Wrisberg
(2008, s. 16). Flere av modellene som er beskrevet i kapittel 5, er også i samsvar
med denne tenkningen.
Oppgaveorientert tilnærming kjennetegnes med at:
• læring skjer i en relasjon mellom aktøren som skal lære, omgivelsene og
aktivitetsoppgaven
• aktøren er aktivt deltagende, motivert og problemløsende i prosessen, noe
som gjør at oppgaven oppleves som meningsfull
• læring skjer i naturlige omgivelser (kontekst) for aktiviteten (hjem, barnehage, skole, arbeid)

Kognitiv tilnærming
Oppgaveorientert tilnærming er gjerne beskrevet som en kognitiv tilnærming,
f.eks. hos Polatajko og Mandich (2004), og samsvarer med eksplisitt læring for
å styrke overføring og generalisering av læring. Dette er prinsipper som særlig
egner seg ved læring av motoriske aktivitetsoppgaver. Ved læring av aktivitetsoppgaver hvor det er kognitive utfordringer, er det viktig å ha i mente den
implisitte læring, f.eks. hvilke stimuli som kan utløse aktivitet, og hvilke rutiner
i dagliglivet som skal styrkes for å sikre aktivitetsutføring. Også når aktøren har
kognitive utfordringer, gjelder selvsagt prinsippene om aktørens styring og deltakelse i mål, planlegging og trening, under forutsetning av at valgene ikke gjør
skade eller forverrer situasjonen.

Prinsipper og strategier for læring av aktivitet
I resten av dette kapittelet gjennomgås noen relevante oppgaveorienterte
metoder for læring av aktivitetsutføring. Grunnpoenget er å få i gang dialogen
mellom aktøren og fagpersonen, der en først og fremst bygger på aktørens egne
preferanser og strategier for læring. Fagpersonen eller terapeuten tilpasser sine
prinsipper og metoder til den aktuelle aktør. I stor grad bygger framstillingen
på Polatajko og Mandich (2004).
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Kartlegging
All kontakt mellom aktør og fagperson starter med en kartlegging av aktørens
behov og situasjonen. Fortrinnsvis bør et slikt møte skje i de naturlige omgivelsene hvor aktivitetene skal utføres. Kapitlene 6–9 ble avsluttet med spørsmål til
refleksjon om aktøren, aktivitetene, omgivelsene og objektene, ment som en
hjelp i å samle informasjon. Framstillingen tidligere i denne boka viser betydningen av helhetlig kartlegging. Modeller som HAAT, CAT, MPT og
MAOO-Del (Kapittel 5) eller andre begrepsmodeller (Law m.fl. 1996; Iwama
2006; Townsend og Polatajko 2007; Kielhofner 2008) kan benyttes som referanserammer eller utgangspunkt for hva som er relevant å kartlegge.
Anna 65 år
Anna Johansen er 65 år og pensjonert bibliotekar. Hun beskriver seg
selv som en sosial person, lidenskapelig opptatt av planter og hage.
Hun bruker også mye tid foran PC-en, som hun etter hvert har fått
stor glede av, fordi hun der kan holde kontakt med familien gjennom
Facebook. Hun finner stadig interessante nettsider, bl.a. om planter og
om andre interesser hun har. Spesielt etter at hun ble enke, savner hun
mer kontakt med sine venner. Anna fikk en hjerneblødning for 5 år siden som forårsaket delvis halvsidig lammelse. Hun ble fulgt opp med
flere måneder med rehabilitering. Anna er i utgangspunktet åpen for
ny teknologi, bl.a. PC og mobilbruk, og har ikke noe imot å lære bruk
av nye redskaper i hjemmet. Hun synes likevel fremdeles det er ubehagelig å gå utendørs med rullator. Dette gjør noe med meg som jeg ikke liker, sier Anna. Anna sier hun fremdeles føler seg utilpass når hun
møter gamle kjente, hun føler seg klossete og ubevegelig, noe som ikke
stemmer med hennes tidligere raske væremåte og glede over å gå lange
turer i marka. Hun savner å kunne bevege seg i større sirkler utenfor
hjemmet. Hun er bekymret over om kreftene vil strekke til framover.
Nysgjerrigheten og iveren er der selv om kroppen har forfalt, sier Anna. Det
bekymrer henne at hun har blitt mer isolert de senere årene.
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forts.
Annas aktiviteter
Anna bruker mye tid og krefter på å holde orden i hjemmet og på den
lille hageflekken utenfor leiligheten. Hun steller seg selv og lærte seg
fort teknikker for påkledning og personlig stell i rehabiliteringsperioden. Anna vasker også selv leiligheten, selv om sønnen hjelper med
den tyngste rengjøringen når han er hjemme på besøk. Anna lager
middag, men dagligvarebutikken er slitsom å nå med rullator. Anne
sier hun fort blir sliten når hun jobber ved kjøkkenbenken. Barn og
barnebarn bor i en annen del av landet, men kontaktes hyppig på
telefon og Facebook. Anna har sluttet å dra til bridgeklubben ettersom hun synes det blir for slitsomt å gå eller ta buss til møtestedene.
Hun har også sluttet å gå til biblioteket og til hennes favorittkafé som
ligger for langt fra hjemmet.
Annas omgivelser
Anna bor i første etasje i en blokkleilighet på 70 kvadratmeter. Hun
har fått tilrettelagt badet med dusj og lave dørterskler. Dørtersklene
er også fjernet i resten av leiligheten. Inngangen til blokka har noen
trinn som gjør det noe problematisk å komme inn med rullatoren,
spesielt når hun i tillegg har handleposer. Det er flere butikker i nabolaget, men Anna har sin faste butikk som ikke er den nærmeste.
Annas objekter og hjelpemidler
Anna betjener hvite- og brunevarer i hjemmet og synes selv hun har
blitt en kløpper på PC-en, for sin alder, som hun sier. Hun er stolt over
PC-en sin, som har fått en sentral plass i stua. Hun har dusjstol og
støttehåndtak for å hindre fall og ulykker på badet Hun nevner at det
har skjedd noen nestenulykker hjemme der hun har snublet i arveteppet på stua. Likevel synes hun det er ille å kvitte seg med teppet, som
har fulgt henne i mange år, og som tilhørte en kjær tante. Kjøkkenet
har en del enkelthåndshjelpemidler og sklisikre underlag som Anna
benytter og har blitt fortrolig med. Anna synes rullatoren er noe tung
og uhåndterlig, spesielt å få inn i leiligheten, og hun er ikke motivert
til å vurdere elektrisk rullestol.
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Brukerstyrte mål
En forutsetning for god læring er en klar forståelse av de mål aktøren har for
deltakelse og hvilke aktiviteter aktøren selv ønsker å utføre. Ofte er det behov
for samtaler om mål før en gjør bestemmelser, eller også for å revidere mål
underveis ettersom behov og ønsker endres. Spørsmålene avslutningsvis i
kapitlene 6–9 kan stimulere til slike refleksjoner og diskusjoner.
En tydelig formulert målsetning motiverer for trening (Rose og Christina
2006, s. 225), den er individuell (Schmidt og Wrisberg 2008, s. 191) og bestemmes derfor av aktøren selv. Fagpersoner kan være med på å diskutere målene og
særlig være med å legge til rette for å nå målene med forslag om hjelpemidler
og trening. Polatajko og Mandich (2004) foreslår en avgrensning til tre konkrete aktiviteter som skal læres. Barn bestemmer målene i samarbeid med foreldre, mens voksne setter gjerne opp mål i samarbeid med pårørende eller familiemedlemmer.
Problemet med målformuleringer kan være at de blir for omfattende,
ukontrollerbare og upresise, eller at de ikke konkret knyttes til aktivitet. Fagpersonen kan med fordel bevisstgjøre aktøren at det kan være snakk om å velge
mellom ulike mål:
• hva personen har lyst til, foretrekker eller ønsker å gjøre?
• hva som er nødvendig, eller det er behov for å gjøre?
• hva som forventes (av omgivelsene) å gjøre?
Mål anbefales å være spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsavgrenset, jf. SMART criteria (Wade 2009). Goal Attainment Scaling (GAS) er en
enkel og strukturert måte å sette mål på, og som er anvendt av ulike brukergrupper, (Radomski og Trombly Latham 2008, s. 54; Elvrum 2006). Sørlie
Myhre (i Elvrum 2006) gir et relevant eksempel i bruk av GAS i læring av å
kjøre scooter.
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Annas refleksjon om mål
Anna og kommunens ergoterapeut og fysioterapeut hadde en lengre
samtale om hvordan Anna opplevde seg selv som hjelpemiddelbruker
(spesielt som bruker av rullator), og hennes bekymring for å isolere
seg. Anna beskrev dilemmaet som et valg mellom å være mer aktiv
med bruk av hjelpemidler utendørs, eller holde seg mer hjemme og
slippe negativ avbildning. Anna så klare begrensninger i deltakelse
utenfor hjemmet også fordi det tok på kreftene å bevege seg over
lengre strekninger. Anna bestemte seg for å tenke mer over sine
ønsker og mål, for heller senere å fokusere på mulige løsninger.
Etter noen dagers tenkning bestemte Anna at hun ønsket på nytt å
gå i butikken, delta i bridgeklubben og å bruke biblioteket. Dette ble
målene framover.

Det kan oppstå etiske dilemma ved brukerstyrte mål, f.eks. kan en aktør ha urealistiske forventninger til resultater, eller ønskene kan være direkte helseskadelige. Eksempelvis finnes det røykeforkle som hjelpemiddel for å hindre at glør
skal antenne klærne. Dette gir selvsagt et etisk dilemma når det gjelder helsa til
aktøren: Er en fagperson med på å støtte helsefarlig røyking når han/hun anbefaler et slik hjelpemiddel, eller er en snarere med på i hindre alvorlige brannskader? En person med svært høy ryggskade som ønsker seg en «cool» rullestol
med altfor lav ryggstøtte som ikke gir tilstrekkelig støtte, er et eksempel på et
annet dilemma. En fagperson må kunne gå inn i dialog om slike dilemma og gi
dokumentert kunnskap om konsekvenser og dermed fraråde hjelpemidler som
ikke gir helsegevinst.

Deltakelse av nærpersoner
I studier som vi har referert til tidligere, ble det f.eks. nevnt at foreldre ikke hadde
nok kunnskap om hjelpemidler, at partner eller pårørende syntes hjelpemidler
var tungvint og tidkrevende (f.eks. løftehjelpemidler) eller påvirket estetikken i
hjemmet. Involvering av nærpersoner er derfor viktig, slik at alle har en felles
forståelse for målene. Dersom en slagrammet mann på rehabiliteringsavdelingen
ytrer ønske om selv å smøre sine brødskiver, har slik trening ingen hensikt
dersom samboeren vil gjøre dette når mannen kommer hjem. I tillegg er det
viktig at familiemedlemmer og nærpersoner har mulighet til å diskutere negative
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aspekter ved fysiske tilrettelegginger og tekniske hjelpemidler: Hva gjør de med
et hjem eller omgivelser med tanke på signaleffekt, identitet og estetikk?

Dynamisk analyse av aktivitetsutføring
Det anbefales at aktivitetsanalyser gjøres i samarbeid med aktøren for å sikre
motivasjon og effektiv læring (Bass-Haugen og Mathiowetz m.fl. 2008).
Dynamic Performance Analysis (DPA) er en observasjonsbasert prosess beskrevet av Polatajko og Mandich (2000, 2004) for læring av aktiviteter. I denne analysen er fagpersonen til stede i de naturlige omgivelsene og observerer hvilke
aspekter eller deler av aktivitetsutføringen aktøren har problemer med å utføre.

Spørsmål til dynamisk analyse av aktivitetsutføring
Forutsetninger:
1. Er aktøren motivert for denne aktiviteten, eller ønsker personen å gjøre
denne aktiviteten?
2. Forstår aktøren hva som skal gjøres i aktiviteten?
Om dette bekreftes, går en videre og ser hvor problemene oppstår i aktivitetsutføringa:
3. I hvilket trinn i aktivitetsutføringa er det problemer?
For hvert trinn der det er problem, spørres det videre:
4. Forstår/vet personen hva som skal gjøres i dette trinnet av aktiviteten?
5. Ønsker aktøren å gjøre det?
6. Kan aktøren trene på å utføre trinnet selv?
7. Kan selve aktiviteten tilpasses eller utføres på en annen alternativ måte?
8. Kan omgivelsene tilrettelegges?
9. Kan naturlige objekter eller hjelpemidler brukes eller tilpasses?
Tilpasset etter Polatajko og Mandich (2000, 2004)

Ved at fagpersonen er til stede og observerer handlingen, kan en lettere se og
diskutere hvor det oppstår problemer i prosesser. Dette kan være aspekter av
ulike aktivitetssituasjoner som å komme seg opp av senga, forflytning til/fra rullestol, enkeltoppgaver i personlig hygiene, ulike arbeidsoperasjoner osv.
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Dynamisk analyse av Annas aktivitetsutføring
I eksempelet med Anna ble det gjort flere dynamiske analyser av aktivitetsutføring sammen med fagpersonen, f.eks. besøk til biblioteket,
butikken og bridgeklubben, som var de aktivitetene Anna var motivert for å gjøre. Det var tydelig at Anna var motivert for aktivitetene,
visste hvordan hun ville utføre dem, og hvilke deler av aktivitetene
som ga problemer (jf. punkt 1–5).
Aktivitetene ble prøvd ut både med rullator og «scooter», samtidig
som Anna og fagpersonen diskuterte hvordan aktivitetene, tilrettelegging og hjelpemidler ville virke på funksjon, avbildning og identitet (jf.
punkt 4–9).
De største utfordringene var manglende tilgjengelighet ved inngangspartiet hjemme hos Anna, at den butikken som Anna foretrakk,
var langt unna hjemmet (jf. punkt 8), og at Anna ikke var fortrolig med
å bruke rullator eller en liten utendørs elektrisk rullestol («scooter») til
bridgeklubben. Annas interesse for teknologi tok litt styringen da hun
fikk prøve «scooteren» og oppdaget at den lettet funksjonen i utendørs
aktivitet (jf. punkt 9). Hun ble motivert til å trene bruken av «scooteren», hun tok lett imot instruksjon, men måtte ha noen treningstimer
for å manøvrere trygt på fortauet og i trafikken (Jf. punkt 6).
Fagperson var enig i at det ble for tungt å forflytte rullator eller
«scooter» i inngangspartiet hjemme hos Anna. Hjelpemiddelsentralen informerte om at det er mulig å ha en rampe ved inngangspartiet
(individuell tilrettelegging), men det er også mulig å velge en universell tilrettelegging til samme pris som en rampe ved å fylle opp masse
for å få et plant inngangsparti (jf. punkt 8). Løsninga krevde godkjenning av styret i borettslaget, noe Anna ville følge opp.
Innkjøpene var slitsomme å utføre, spesielt det å anvende rullator i
butikken samtidig som Anna skulle få meg seg varene. Det ble diskutert hvordan Anna kunne planlegge innkjøp bedre. Hun kunne jo bruke den nærmeste butikken for de tyngste dagligvarene og
yndlingsbutikken et stykke unna for spesialvarer og lettere handling
(jf. punkt 7). Hun kunne også veksle mellom å bruke rullator eller
«scooter» ut fra dagsform. En solid handlekurv var for øvrig montert
på både rullatoren og «scooteren (jf. punkt 9).
Det ble også klart at Anna hadde problemer med å holde kortene
når hun deltok i bridgeklubben, og hun var redd for å ødelegge spillet
ved å miste kortene (jf. punkt 6). Her fikk hun prøve ut kortholdere
som viste seg å fungere utmerket (jf. punkt 9).
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Denne dynamiske aktivitetsanalysen er med på å finne den best mulige
match mellom aktørens forutsetninger og aktivitetens og omgivelsenes krav.
Fagpersonen strukturerer observasjonen ved å spørre seg selv og aktøren en
rekke spørsmål. Først stiller fagpersonen to spørsmål som handler om aktørens
forutsetninger til å gjøre aktiviteten, deretter en serie spørsmål som angår de
ulike sekvensene av aktivitetsutføringa. Til slutt vurderes ulike tiltak: personretta trening, forenkling og tilpasning av aktivitet, tilrettelegging av omgivelser
eller bruk av objekter eller tekniske hjelpemiddel. (Polatajko og Mandich 2000,
2004).
Slike dynamiske aktivitetsanalyser må ofte gjøres flere ganger ettersom
det er behov for å ta med aktuelle hjelpemidler for utprøving, og fordi funksjonen endrer seg over tid. Merk at det ofte er flere løsninger eller kombinasjoner
av løsninger mellom tilpasning av omgivelsene, endring av aktiviteten (f.eks.
forenkling, energiøkonomisering), treningsinnsats, og bruk av hjelpemidler.
Aktøren avgjør selv hva som er best tjenlig for vedkommende.

Aktivitetsanalyse og planlegging
I tillegg til den dynamiske analysen av aktivitetsutføring kan fagpersonen gjøre
en grundigere aktivitetsanalyse av aktivitetsformene (jfr. skjema i kapittel 7),
bl.a. for å vurdere vanskelighetsgraden. Slike aktivitetsanalyser indikerer behov
eller omfang av trening og læring. For eksempel kan Gentils taksonomi være til
hjelp for å analysere hvilke motoriske krav som stilles i ulike aktiviteter. Aktiviteter som ikke krever håndtering av utstyr, og som skjer i faste omgivelser, vil
kreve mindre grad av trening og informasjon enn hjelpemidler som skal kunne
anvendes i ulike og uforutsigbare situasjoner. Det er derfor stor forskjell på å
lære bruk av en arbeidsstol til en fast plass på kjøkkenet i forhold til det å lære
å bruke en elektrisk rullestol til variert utebruk. Det er også forskjell på å bruke
utestolen på den samme forutsigbare strekningen hver dag i motsetning til å
bruke den på ulike ruter og i nye trafikkbilder.
Fagpersonen merker seg om aktiviteten som skal læres, er en lukket
enkeltferdighet som kan drilles i vaner eller rutiner, om aktiviteten trenger å
overføres i ulike situasjoner, eller om læringen skal kunne generaliseres til
andre situasjoner og aktiviteter. Dessuten merker fagpersonen seg tilstedeværelse eller mangler av signaler (cues) som kan støtte læring, f.eks. dagbøker,
kalendre eller mobiltelefoner som kan være til hjelp i å organisere rutiner i
hverdagen. Se også forslag til spørsmål i kapittel 7.
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Aktiv deltakelse
En forutsetning i oppgaveorientert tilnærming er aktørens egen aktivitet og
trening: En blir god i det en trener på. Dersom personlig initiativ eller evne
ikke er til stede, må tilnærmingen starte med en samtale om motivasjon eller på
et enklere nivå (se f.eks. Brænde og Halvorsen 2003). Som tidligere nevnt tar
det tid, og det krever gjentakelser for å automatisere aktiviteter (jf. kapittel 7).
Aktøren må derfor få sjansen til å arbeide seg gjennom aktiviteten mange
ganger ettersom de første bevegelsene er stive og klossete, og ettersom aktøren
i begynnelsen har en uklar ide om hva som skal gjøres, før han/hun oppnår mer
kontroll og forhåpentligvis automatisering.

Guidet oppdagelse – aktørens strategier
Dette innebærer at aktøren selv oppdager eller utarbeider en plan for å utføre
aktiviteten, gjerne støttet av fagpersonens dialog og samarbeid. Folk velger
gjerne å gjøre ting på sin egen måte ut fra tidligere erfaringer om tilsvarende aktiviteter (Bass-Haugen m.fl. 2008). Om vi f.eks. analyserer hvordan ulike personer
tar av og på seg en genser, varierer det veldig, men de individuelle variantene
passer den enkelte person. Polatajko og Mandich (2004, s. 81) knytter guidet
oppdagelse til generell læringsteori og anbefaler enkle råd til fagpersonen som:
• En ting av gangen (f.eks. konsentrasjon om et trinn i aktiviteten før det
neste)
• Spør ikke fortell
• Veilede ikke korrigere
• Gjør ting enkelt!
I guidet oppdagelse er det viktigere at aktøren selv finner sine egne læringsstrategier (discovery learning), enn at han/hun slavisk følger fagpersonens metoder
(som riktignok kan bli en nyttig forsterkning, se senere). Det kan være en utfordring for fagpersonen å tie og holde hendene på ryggen for å gi aktøren mest
mulig rom for selv å tenke igjennom og prøve ut egne løsninger. Aktøren blir
derfor presentert for utfordringer som han/hun skal søke løsninger på:
Hvordan vil de selv utføre en spesiell aktivitet? (Rose og Christina 2006, s. 245).
Ulike strategier for læring kan oppdages underveis i samarbeid med fagpersonen, og disse strategiene blir samlet kalt guidet oppdagelse (Polatajko og
Mandich 2004, s. 77):
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Merk kroppsstilling
Kroppsstilling er viktig i aktiviteter og kan lett glemmes, f.eks. en god utgangsstilling (sittende eller stående) for aktivitet eller selvet grepet på hjelpemiddelet. For de det er aktuelt for, er dette noe å arbeide særlig med. Aktøren selv
lærer seg opp, eller at han/hun lar fagpersonen gjøre påminninger (prompt) om
kroppsstilling, f.eks.: Husk grepet på bremsen! Merk ryggens stilling! Begge føttene
på gulvet!

Føl bevegelsen
Ofte tenker vi ikke over bevegelsen vi gjør, men i en læringssituasjon er det
viktig å sanse leddenes stilling og kroppsdelenes bevegelse. Vi lærer ved å sanse
hvilken bevegelse som er riktig, gal eller upresis: Dette kan fagperson initiere
først med spørsmål à la: Nå fikk du det til! Kjente du hvordan du gjorde bevegelsen?
Etter hvert gjør aktøren selv påminningen, eller han/hun har bevisst gjort en
indre tilbakemelding til seg selv.

Oppmerksomhet på aktivitetsoppgaven
Konsentrasjon er viktig, og oppmerksomheten skal være på det som skal gjøres,
f.eks.: Se på skjermen mens du klikker musa! Se forover når du sykler!

Tilpasning/forenkling av aktivitetsoppgaven
Dette kan være forenklinger aktøren og fagpersonen finner underveis, f.eks.
hvordan aktiviteten kan planlegges for å sikre
• Forutsigbarhet (f.eks. avtalebok),
• Organisering (f.eks. å lage huskelister, dagsplaner og faste rutiner),
• Utføring (f.eks. å lage huskelister ut fra varenes plassering i dagligvarebutikken),
• Strukturering (f.eks. merking og plassering i kjøkkenskap),
• Forenkling (f.eks. å handle dagligvarer i den samme butikken).

Søk kunnskap om aktiviteten og hjelpemiddelet
Det kan vise seg underveis at aktøren trenger mer kunnskap om aktiviteten eller
hjelpemiddelets funksjon og muligheter. Det er ikke alltid at all informasjon
innledningsvis blir forstått, og derfor er det viktig å være var på at slik kunnskap
Kunnskaps- og prestasjonsutvikling i organisasjoner
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også av og til må formidles etter at hjelpemiddelet har vært i bruk en periode.
Beste læresituasjon er når aktøren selv spør om mer kunnskap. Her er også en
viktig grunn til å ha oppfølgende samtaler med aktøren og eventuelt nærpersoner etter at det har gått noe tid. Et tilsynelatende enkelt hjelpemiddel som en
knappeknepper eller gripetang kan virke uforståelig dersom en ikke har fått
demonstrert eller prøvd ut hjelpemiddelet. Brukeren må få anledning til å
spørre og skaffe seg kunnskap om aktiviteten og hjelpemiddelet

Selvinstruksjon
Polatajko og Mandich (2004) viser til publikasjoner som støtter verbal selvinstruksjon. Dette innebærer at en høyt eller stille gir seg selv verbale kommandoer om hvordan en utfører aktiviteter, at en selv gir seg påminninger o.l. (Jf.
også «Steg i læring av aktivitetsoppgaver» i kapittel 7). For noen, særlig barn,
kan en bruke rytmer, rim eller nøkkelord. Selvinstruksjon kan også være skriftlige huskelapper, elektroniske hjelpemidler, dagplantavler, kroppslige tegn
eller signaler. Schmidt og Wriesberg (2008, s. 249) beskriver mentale forestillinger der aktøren forestiller seg bevegelsen eller aktiviteten før den gjøres.

Muliggjøring – fagpersonens metoder
Muliggjøring handler ifølge Polatajko og Mandich (2004, s. 89–90) om ulike
måter fagpersonen kan stimulere til læring på, f.eks. guide, veilede, undervise,
stimulere, lytte, reflektere, støtte eller samarbeide på annen måte. De foreslår
følgende prinsipper:
•
•
•
•

Gjør det morsomt!
Jobb for selvstendighet!
Støtt generalisering og overføring!
Støtt læring!

Læring kan støttes på ulike måter:

Tilbakemelding
Tilbakemelding, eller feedback, er med på å forsterke motivasjon, resultat og
kvaliteten på utføringa. Vi har både indre og ytre tilbakemelding. Den beste er
aktørens egen indre feedback, dvs. følelsen av mestring eller sanseopplevelsen
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av hvordan aktiviteten ble utført med eller uten hjelpemiddel. Ytre feedback er
meldinger fra andre, dvs. terapeuten, formidleren, nærpersoner, familie osv.
Feedback kan være ros, men like gjerne formet som spørsmål, f.eks.: Jeg ser du
griper «redskapet» slik, er det best for deg? Finnes det en bedre måte å gjøre dette på?
Feedback er studert av mange og grundig beskrevet i litteraturen (Rose og
Christina 2006, s. 293; Schmidt og Wriesberg 2008, s. 283; Bass-Haugen m.fl.
2008, s. 609; Tuntland 2006, s. 121; Cook og Polgar 2008, s. 34).

Instruksjon
Dersom aktøren eller andre nærpersoner ikke har nok kunnskap om aktiviteten
eller hjelpemiddelet, er det nødvendig med instruksjon og undervisning (Polatajko og Mandich 2004, s. 93). Undervisning kan gjøre det tydeligere for
aktøren og andre hvilke muligheter hjelpemiddelet har, og hvordan det kan
brukes i ulike aktiviteter, og dessuten hvordan det kan vedlikeholdes og tilpasses. Selv om tilnærmingen er brukerstyrt, skal fagpersonen likevel dele sin
kunnskap slik at aktøren har best mulig utgangspunkt for å ta egne valg.
Instruksjonen kan gjøres både verbalt, men også ved hjelp av demonstrasjon og
utprøving. Når barn prøver ut hjelpemidler, kan like gjerne søsken og venner
være med på å prøve ut.

Modellæring
Rollemodeller og herming kan også være en effektiv læringsmetode, der
aktøren observerer en som utfører aktiviteten. (Rose og Christina 2006, s. 233;
Schmidt og Wriesman 2008, s. 231, Polatajko og Mandich 2004, s. 93). Fordelen med herming er at en enkelt og praktisk demonstrerer, i stedet for å gi
verbale forklaringer. Forutsetningen her er at aktøren observerer aktivt. Spesielt kan det være aktuelt å tenke demonstrasjon i likemannsarbeid, der erfarne
hjelpemiddelbrukere kan demonstrere og eventuelt fortelle om egne erfaringer.

Forming av aktivitet
En kan forme aktivitetsutføring ved å forsterke positiv atferd eller forenkle aktiviteten slik at aktøren mestrer utføring (shaping) (Polatajko og Mandich 2004,
s. 93). Aktivitetsanalyse og gardering av aktivitet er nyttig for å kunne foreslå
endringer.

Kunnskaps- og prestasjonsutvikling i organisasjoner

149

Ness-Hjelpemidler.fm Page 150 Wednesday, March 9, 2011 1:48 PM

Påminning
Dersom det oppstår problemer med å lære en aktivitet, kan det brukes påminning (prompting), spesielt i sammensatte aktiviteter, for å minne aktøren på hva
som skal gjøres (Polatajko og Mandich 2004, s. 94). Dette kan være verbal
påminning, som et spørsmål, eller påminning ved hjelp av fysisk berøring eller
håndbevegelse. Ta helst aktøren med på råd om hva som er mest tjenlig – og få
fram at aktøren etter hvert helst gjør påminningen selv. En kan også tenke seg
at selve aktiviteten eller omgivelsene initierer til neste trinn i aktiviteten (cues).

Fading
Dersom aktøren har behov for ekstern påminning eller annen støtte i læringssituasjonen, må dette gradvis fases ut for at aktøren skal kunne bli selvstendig.
Eksempelvis må det bli gradvis færre verbale påminninger og mindre håndledelse av fagperson (Polatajko og Mandich 2004, s. 94). Eventuelt kan hjelpemidler overta denne påminningen.

Kjeding
Dersom den dynamiske aktivitetsanalysen avdekker at rekkefølgen er et problem, kan en dele aktiviteten i trinn som kjedes sammen (Polatajko og Mandich
2004, s. 94). Hvert trinn i aktiviteten fungerer som en påminning til neste. En
kan også variere med baklengs og forlengs kjeding, der baklengs kjeding innebærer at aktøren starter med å lære siste del av aktiviteten, og etter hvert lærer
stadig mer.

Struktur i intervensjon
Treningsprogrammet settes sammen i samarbeid med aktøren for å sikre best
mulig læring. Man kan f.eks. velge mellom variert eller mønstertrening, trening
av helhet eller av deler:

Trening av helhet framfor trening av deler
Skal en trene deler av aktiviteten eller hele aktiviteten? Umiddelbart synes det
enklere å dele opp aktiviteten, men flere studier viser at dette kan hindre flyten
i utføringa til slutt. Det kommer an på aktivitetene. Vedvarende oppgaver
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egner seg å trene som en helhet ettersom de enkelte delene er så klart knyttet
opp mot hverandre. Det samme gjelder enkeltoppgaver. Noen sammensatte
oppgaver kan trenes i deler, f.eks. å lage og spise frokost (finne fram mat, dekke
bordet, lage kaffe osv.) (Se også Tuntland 2006, s. 126; Flinn og Radomski
2008, s. 391; Bass-Haugen m.fl. 2008, s. 610; Rose og Christina 2006, s. 275.)

Tilfeldig trening framfor mønstertrening
Lik trening hver gang kalles mønstertrening (blocked practice) i motsetning til
tilfeldig trening (random practice), som innebærer at ulike aktiviteter trenes i
varierende (tilfeldig) rekkefølge. ADL-aktiviteter og arbeidsoperasjoner har
gjerne en fast rekkefølge som egner seg best til mønstertrening. Det er likevel
nyttig å vurdere om en person skal trene en rutine, f.eks. forflytning i rullestol
på et fast definert sted, eller om personen skal kunne forflytte seg i ulike situasjoner og steder. En tilfeldig trening på forflytning i ulikt terreng og på ulike
steder vil lettere trene overføring og generalisering. Flere studier peker på
bedre læringsgevinst ved tilfeldig trening. Eksempelvis kan en i en treningssituasjon passe på å variere rekkefølgene på aktivitetene som skal trenes, slik at
ikke treningsprogrammet blir helt likt og forutsigbart hver gang. (Se Rose og
Christina 2006, s. 262; Tuntland 2006, s. 122; Schmidt og Wriesman 2008, s.
257; Flinn og Radomski 2008, s. 390).
En viktig forutsetning for hjelpemiddelbruk, særlig for yngre personer, er
at de kan anvendes kreativt i ulike situasjoner, og at læringen kan overføres og
generaliseres. Variert trening er derfor viktig både med hensyn til omgivelser,
sted, bygninger og mennesker i nærheten, og med tanke på variasjon av hvilke
aktiviteter hjelpemiddelet benyttes til. Löfqvist m.fl. (2009) beskriver hvordan
eldre (80–89 år) anvender ganghjelpemidler på kreative måter ut over at de er
hjelp til mobilitet; de kan bruke en rullator som hvilestol på turen, som støtte
på badet eller ved kjøkkenbenken, og stokken kan være en hjelp i å rekke ting.
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Sjekkliste for læringssituasjonen
Felles prinsipper for Aktørens læringsstrategier
aktør og fagperson
Kartlegging
Brukerstyrte mål
Deltakelse av nærpersoner
Dynamisk analyse av
aktivitetsutføring
Aktivitetsanalyse og
planlegging
Aktiv deltakelse
Guidet oppdagelse
Struktur i intervensjon

Brukerstyrte mål
Aktiv deltakelse
Guidet oppdagelse:
• Merk kroppsstilling!
• Føl bevegelsen!
• Oppmerksomhet på oppgaven!
• Tilpasning/forenkling av
aktivitetsoppgaven
• Søk kunnskap om oppgaven
og hjelpemiddelet
• Selvinstruksjon
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Fagpersonens
metoder
Kartlegging
Aktivitetsanalyse og planlegging
Guidet oppdagelse
• En ting av gangen
• Spør – ikke fortell
• Veilede – ikke korrigere
• Gjør ting enkelt!
Muliggjøring:
• Tilbakemelding,
• Instruksjon
• Modellæring
• Forming av aktivitet
• Påminning
• Fading
• Kjeding
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Kapittel 11 Utfordringer framover for å
utvikle kunnskapsgrunnlaget
Hensikten med denne boka er å tydeliggjøre et kunnskapsgrunnlag for hjelpemidler og tilrettelegging. I forordet ble det uttrykt et ønske om å flytte tyngdepunktet fra ensidighet til sammensatte relasjoner:
• fra individets funksjonsnedsettelse til funksjonshemming som en relasjon
mellom person og omgivelser
• fra individets evne til deltakelse til deltakelse som en samhandling mellom
person og omgivelser.
• fra pasient og hjelpemiddelmottaker til person og aktør
• fra teknisk-funksjonell hjelpemiddelformidler til samarbeidspartner og
muliggjører
• fra å knytte tekniske hjelpemidler ensidig til en rehabiliteringsprosess til å
se disse som en naturlig del av hverdagslivet for deltakelse (som ethvert
objekt vi omgir oss med i hverdagen)
Gjennom denne skriveprosessen ble det klart at hjelpemidler i seg selv er noe
komplekst, og de må sees i sammenheng med tilrettelegging av omgivelser og
aktivitet. Tilrettelegging og formidling av hjelpemidler krever tett samarbeid
med mange, først og fremst med aktørene som ønsker deltakelse. Det krever
grundige refleksjoner, problemløsningsevne og kreativitet basert på forskningskunnskap, erfaringskunnskap og brukerkunnskap. Men det krever også
en forståelse og ideologisk bevisstgjøring av det grunnleggende synet på funksjonshemming og deltakelse.
Veien videre for å utvikle kunnskapsgrunnlaget gir utfordringer på mange
nivå og bringer med seg ulike deltagere:

Det offentlige
Graden av universell utforming vil påvirke behov for individuell tilrettelegging
og hjelpemidler. Universell utforming av samfunn, arbeidsplasser, skoler og
hjem står som første prioritet, f.eks. livsløpsstandard, design av hverdagsobjekter og tilgjengelig IKT. I det lange løp vil universell utforming være samfunns-
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tjenlig også økonomisk, spesielt med tanke på inkludering i arbeidslivet for alle
og økt antall eldre framover.
Den offentlige debatten har lett for å fokusere på manglende sykehjemsplasser, mens størstedelen av framtidas eldre kommer til å bo hjemme. Et
viktig samfunnsøkonomisk satsningsområde framover bør derfor være å legge
til rette for bruk av hjelpemidler i hjemmet, slik at flest mulig skal kunne bo
hjemme og fungere i sitt nærmiljø så lenge som mulig. Spesielt vil ny teknologi
(velferdsteknologi) åpne nye muligheter for en kommende generasjon av eldre,
som allerede er godt vant med den digitale og teknologiske utviklingen. Her
kan vi bl.a. nevne utviklingen av smarthus og teknologi for å støtte opp om deltakelse, trygghet, strukturering og velferd.
Om vi ser på offentlige dokumenter, lover og reguleringer som angår tilrettelegging og hjelpemidler, representerer de ikke en konsistent forståelse av
funksjonshemming: De spriker fra en individuell medisinsk forståelse til en
relasjonell og sosial forståelse. Dette signaliserer en uryddighet i synet på funksjonshemming fra politisk og offentlig hold, noe som viser behovet for en
grundig gjennomgang og rydding i lover, forskrifter og retningslinjer relatert
til tilrettelegging og hjelpemidler.
Det er stor mangel på forskning innen hjelpemiddelområdet. Samtidig
skal helse- og velferdstjenesten være kunnskapsbasert. Dette krever en klarere
offentlig prioritering med større økonomisk satsning på forskning på tekniske
hjelpemidler, tilrettelegging og teknologiske løsninger.

Forskning
Her er mye ugjort, samtidig som det er et spennende tverrfaglig område, som
kan gi muligheter for forskningssamarbeid mellom ulike profesjoner og vitenskapsområder, f.eks. helse-, samfunnsvitenskap og teknologi. Denne boka viser
også at det er behov for å få svar på en rekke spørsmål:
Hvilken betydning har tilrettelegging og hjelpemidler for aktivitet og deltakelse? Hvilken kunnskap kan komme til nytte for de som lever med tilrettelegginger og hjelpemidler? Hvordan samspiller person, omgivelser og objekter
i utføringa av aktiviteter? Hva betyr livsfaser, kjønn, personlig stil og estetikk
for tilrettelegging og hjelpemidler? Hva med omgivelsenes betydning? Hvilke
behov har den neste generasjonen av eldre, som allerede er fortrolig med ny
teknologi og tilgjengelighet gjennom digitale sosiale medier?
Fagpersonens/hjelpemiddelformidlerens praktiske resonnering og samhandling med brukerne vet vi også lite om – hva gjør fagpersoner egentlig, og
hvordan tenker de? Hva er god kvalitet og effekt? Kan det knyttes relevante
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teorier eller modeller til den faglige resonneringa? Hva vet vi om hjelpemidler
og læring? Er prinsipper for oppgaveorientert læring effektiv når en inkluderer
hjelpemidler og tilrettelegging?

Fagpersoner og hjelpemiddelformidlere
Et sentralt spørsmål her er: Hvem er eksperten – fagpersonen eller brukeren?
En aktør skal ikke bruke hjelpemidler i lang tid før han/hun er mer erfaren enn
hjelpemiddelformidleren. Det er derfor viktig å holde fast på at begge er
eksperter. Fagpersonen er ekspert på fagområdet sitt. Brukeren er ekspert når
det gjelder sine egne erfaringer og ønsker om hvordan tilrettelegging og hjelpemidler fungerer. De kreative problemløsninger oppstår i samarbeid mellom
fagpersons kunnskap og brukerens ønsker og erfaring. Dette forutsetter at fagpersonen er trygg på dialogpedagogikken, går inn i samarbeid og er opptatt av
mulighetsskaping, ikke gitte løsninger på forhånd.
Fagpersonen må også være trygg på begge sider av gapet med tiltak for både
individ og omgivelser (inkludert objekter og aktivitet). Dermed kan en stimulere
til å diskutere valgmuligheter, og hvilke sammensatte løsninger som kan foreslås.
Et viktig kunnskapsgrunnlag starter derfor med en verdirefleksjon om forståelsen
av funksjonshemming og deltakelse for deretter å følges opp med relevant brukerkunnskap, erfarings- og ekspertkunnskap og forskningskunnskap.
En utfordring for hjelpemiddelformidlere er å holde seg oppdatert på den
teknologiske utviklingen og å se at grunnleggende kunnskap om mennesket,
aktivitet, omgivelsene og objekter, er overførbart og like relevant om hjelpemiddelet er en velkjent rullestol, eller en avansert smarthustilpasning, GPS
eller døralarm.

Arbeidsgivere
Kunnskapsgrunnlaget er omfattende og sammensatt. Tilrettelegging og hjelpemidler er ikke alltid enkle løsninger som velges til slutt når behandling eller
trening «ikke virker». Arbeidsgivere i kommuner, NAV og statlige institusjoner har derfor ansvar for å verdsette dette kompliserte kunnskapsgrunnlaget og
se behovet for opplæring og oppdatering av sine fagpersoner. Med respekt for
omfattende kunnskap på dette området må kommunene innse at tilrettelegging
og formidling av hjelpemidler ikke alltid kan delegeres til ufaglærte. På grunn
av kompleksiteten innen områder for tilrettelegging og hjelpemidler er det
nødvendig at arbeidsgivere lager en kultur for kunnskapsbasert praksis, at de
stimulerer til og avsetter tid til kunnskapsbasert oppdatering og diskusjon.
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Den raske teknologiske utviklingen innebærer at arbeidsgivere og ansatte
fagpersoner må samarbeide i å anvende digitale og velferdsteknologiske løsninger framover, som er etisk forsvarlige og til beste for aktørene.

Utdanning
Det er behov for bevisste valg av relevant faginnhold og kompetansenivå innen sentrale utdanninger som f.eks. ergoterapi, fysioterapi, vernepleie, sykepleie og medisin. Hvordan skal helsefagutdanningene balansere kunnskapsinnholdet mellom
biomedisinsk kunnskap og samfunnskunnskap? Ettersom det er gjort lite forskning
om tilrettelegging og hjelpemidler, er det viktig å sette søkelyset på hva de ulike
utdanningene velger av pensumlitteratur. Det blir desto viktigere å vurdere hva
som kan anvendes av relevant erfarings-, ekspert- og brukerkunnskap. Denne boka
er i alle fall et sted hvor man kan begynne søkingen etter relevant kunnskap.

Bruker- og fagorganisasjoner
Brukerorganisasjoner har vært og er de viktigste aktørene når det gjelder å
kreve tilfredsstillende tilrettelegging og hjelpemidler. Rollen som pressgruppe
fortsetter, spesielt i arbeidet med å følge opp diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Utviklingen av velferdstjenestene i Norge skyldes i stor grad brukerorganisasjonenes utholdenhet. Framover vil det trolig også bli like viktig å
arbeide for å beholde og forbedre tjenester som allerede er etablert, f.eks. når
det gjelder hjelpemiddelformidling. Dette er utfordringer også for de relevante
fagorganisasjonene, f.eks. utvikling av kunnskapsbaserte faglige retningslinjer
for formidling av hjelpemidler. (Norsk Ergoterapeutforbund 2011)

Brukerne
Å arbeide på brukernes premisser bør være en levende utfordring og standard
for fagpersoner. Ikke fordi en alltid skal eller kan være enig med brukeren, men
fordi idealet er at en alltid setter seg inn i, og tar utgangspunkt i brukerens
ønsker, preferanser og erfaringer.
Aktive brukere av hjelpemidler passer ofte ikke inn i den tradisjonelle, mer
passive pasient- eller brukerrollen. Det er nettopp hjelpemidler og tilrettelegginger som er med på å gjøre aktivitet og deltakelse mulig, og dermed hindre
eller forsinke pleiebehov. Fagpersonens rolle skal ikke overta ansvar, men støtte
opp om egne valg og brukerdeltakelse. Dette er viktige tanker å ta med seg i en
samordnet, men presset, helse- og velferdstjeneste i framtida.
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