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Nye ideer – utfordringer til 
fremtiden

� Hvordan ser vi fremtiden ?
� Hvordan er nutiden ?
� Hva kan vi lære av fortiden ?



Hva kan vi lære av fortiden ?

� Gruppelösninger er ute
� Familier ble splittet
� Mangel på samarbeid
� Institusjoner



Hvordan er nutiden ?

� Ikke nok respekt for omstendigheter, 
kunnskap og erfaringer som familier til 
barn med spesielle behov har 

� Mangel på tjenester og stötte til 
familiene

� Lang ventetid



Fremtiden ?

Hva slags fremtid vil vi se for barn 
med nedsatt funksjonsevne og 
deres familier ?



Hva slags liv vil familier med barn 
med funksjonshemming leve ?

� Være familie
� Være sammen
� At hver og en familiemedlem skal få
utnytte sine evner og ha det bra

� Leve et normalt liv



Hva er et normalt liv ?

� Utdanning
� Arbeid
� Familieliv
� Fritid
� Social liv
� Pusterum



Familier til barn med nedsatt 
funksjonsevne

� Uvanlige familier, strever for å leve et 
normalt liv

� Ulike familier
� Ulike syn, ulike behov, ulike lengsler
� Ulike livssituasjoner
� Uttalt stress
� Trenger stötte fra samfunnet 



Fremtiden ?

� Hva slags tjeneste trenger disse familier 
i nutid og fremtid til å ha mulighet til å
leve et normalt liv ?



Fremtiden - tjeneste

� Individuel ut fra hver enkelts behov
� I samarbeid med familien

� Helhetslig, fleksibel
� Helsdagstjeneste
� Helsårstjeneste
� Hos barnet / familien

� I hjemmet, i skolen, i fritiden

� Bygger på respect 



Fremtiden - utfordringer

� Forsikre at barn med nedsatte 
funksjonsevne og deres familier har 
samme muligheter som andre 

� Familier trenger en konkret stötte for å
vedholde sin helbredlighet så de kan 
utföre sine funksjoner som familier 

� Foreldre / familier blir verdisatt som 
likegyldige i samarbeid med fagfolk



Fremtiden – utfordringer - mål

� Barn med nedsatt funksjonsevne og 
deres familier må få leve et normalt liv i 
sammenheng med egne önsker i et 
samfunn sem bygger på likestilling hvor 
alle er velkomne på egne vilkår


