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”Kommunikasjon, struktur og 

tid – mestring i hverdagen” 

Prosjektrapport 
februar 2010 – juni 2011 

 

Ungdommer med lett utviklingshemming har ofte store 
utfordringer i overgangen fra ungdom til voksenalder. 
Det er viktig med god tilrettelegging i forhold til 
kommunikasjon, lage struktur og organisere tid for å 
skape trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. Med det 
som bakgrunn har Habiliteringsteam for barn og voksne 
ved Helgelandssykehuset i Mosjøen utviklet et prosjekt 
som kan bidra til å gjøre ungdommer med lett 
utviklingshemming mer selvstendige ved hjelp av 
hverdagsteknologi.  

Prosjektet har hatt tre deltakere i alderen 16 – 20 år med 
diagnosen lett utviklingshemming. Deltakerne har prøvd 
ut kognitive- og kommunikative støttefunksjoner 
gjennom iPhone og Mac. Det har eksempelvis vært 
kalenderfunksjon med alarm, vekkeklokke, GPS, kamera, 
notatblokk, mail, Skype og utprøving av ulike Apps. 

”Jeg har fått mer selvtillit og kan gjøre flere 
ting på egen hånd med iPhone enn 
tidligere” sitat deltaker i Helgeland Arbeiderblad 3. juni 2011 
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”En dag uten 
iPhone, no way” 

sitat deltaker 

”Kommunikasjon, struktur og 
tid – mestring i hverdagen” 

I prosjektperioden har vi 
gjennomført 
kartleggingssamtaler med 
både deltakerne og 
støttepersoner. Vi har 
gjennomført workshops, 
”Applekafe”, tur med 
deltakerne og individuell 
oppfølging. Som 
prosjektarbeidere har vi 
mottatt veiledning fra 
NAV NONITE ved Eva 
Teigstad og Bernt 
Grønstad.  

Gjennom prosjektet har vi 
hatt et samarbeid med 
Fysio- og 
ergoterapitjenesten i 
Vefsn kommune, ved 
ergoterapeut Kjersti 
Jensen. 

Prosjektet har gitt oss viktig 
erfaring med at kunnskap 
hos deltakerne tilegnes i 
praksissituasjoner ved 
oppdagelse av egne 
behov og gjennom 
interesse. Tilstedeværelse 
av støttepersoner som 
stiller spørsmål og som kan 
bistå med å vise og 
formidle hvordan en kan 
dekke et behov, har vært 
av stor betydning. Ny 
kunnskap og nye 
ferdigheter bør tas i bruk 
og prøves ut gjentatte 
ganger og i ulike 
situasjoner.  

 

Med bakgrunn i 
erfaringene vil vi 
poengtere noen viktige 
faktorer som man bør ta 
med seg når man ønsker 
å se på muligheter for 
bruk av allmennteknologi 
som støtte i hverdagen. 

Kartlegging gjennom 
observasjon fra 
nærpersoner/ 
støttepersoner gir viktig 
informasjon om behov for 
støtte og ferdigheter 
vedkommende innehar. 

En støtteperson er en som 
er motivert og interessert 
til å følge opp når det 
gjelder kartlegging, 
veiledning og oppfølging. 
En god relasjon bør være 
utgangspunkt for 
samarbeidet.  

Både personer som bruker 
IKT som støtte og deres 
støttepersoner kan ha 
behov for veiledning. Det 
er viktig at dette er 
ivaretatt i systemet  
gjennom kommune- eller 
spesialisthelsetjenesten, 
eksempelvis gjennom 
ergoterapeut. Veiledning i 
forhold til produktet kan 
innhentes fra leverandør 
og supportsystemer. 
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Prosjektorganisering: 

Prosjektet er styrt gjennom 
prosjektplan med milepæler og 
styringsgruppe.  

Styringsgruppe: Siv Einan 
(seksjonssjef NAV NONITE), Børge 
Nordås (avdelingssjef DPS Mosjøen), 
Janne Kvalfors (avdelingsleder 
Habiliteringsteam for barn og 
voksne Mosjøen), Marit Angermo 
(lokallagsleder NFU-Vefsn), Hans Leo 
Dagsvik (enhetsleder Helsetjenesten 
Vefsn kommune), Tone Ragnhild 
Myhre (NAV Mosjøen) 

Prosjektgruppe: Janne Kvalfors, 
Karen Molenaar, Marita Undhjem 
Kristiansen, Kjersti Jensen 
(ergoterapeut Vefsn kommune), 
Kristin Sundgård Volden 
(foreldrerepresentant) 

Personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne har 
bedre forutsetninger til å tilegne seg nye ferdigheter 
gjennom erfaringsbasert læring og interesse. Det er 
gjennom oppdagelse av egne behov at motivasjon 
for mulig teknisk støtte oppstår. 

I prosjektperioden har vi organisert ”Applekafé”. 
Støttepersonene har gitt tilbakemelding om at det var 
viktig å kunne møte andre for å dele erfaringer, 
utveksle lure tips og øve på nye ferdigheter.  

I forbindelse med avslutting av prosjektet har vi 
arrangert et fagseminar den 1. juni 2011. 

Kompetansen og erfaringene fått gjennom 
prosjektperioden er dokumentert og videreformidlet til 
NAV NONITE som skal benytte seg av dette for å lage 
en digital veileder/ e-læringsprogram.  

Et resultat av prosjektet er at Habiliteringsteam for barn 
og voksne ved Helgelandssykehuset Mosjøen har 
inngått en samarbeidsavtale med Fysio- og 
ergoterapitjenesten i Vefsn kommune. 
Samarbeidsavtalen skal sikre at tilbudet om råd og 
veiledning i forhold til bruk av hverdagsteknologi som 
støtte, blir ivaretatt.  

 

Helgelandssykehuset Mosjøen 

29. juni 2011 
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