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Forord 
Denne erfaringsveilederen er basert på de erfa-

ringer som er gjort i forbindelse med prosjektet 

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjel-

pemidler der hvor folk bor ¹. Prosjektet er ledet 

og gjennomført av Valnesfjord Helsesportssen-

ter (VHSS) med finansiering fra Helsedirektora-

tet og Stiftelsen Sophies Minde.  

 

Veilederen oppsummerer erfaringer og syns-

punkter fra brukere, ledsagere og fagpersoner 

som har deltatt på kurs og samlinger i Nord-

Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Erfa-

ringene er hentet inn gjennom evalueringsskje-

ma og telefonintervju fra deltakerne, samt erfa-

ringer fra de som har ledet prosjektet. 

 

Vi håper erfaringsveilederen vil være et bidrag 

for å sikre overføringsverdi til aktører i det of-

fentlige og frivillige som har behov for å tilegne 

seg kunnskap om aktivitetshjelpemidler og bru-

ken av de, starte opp eller tilrettelegge for aktivi-

teter og kurs lokalt eller regionalt. Tanken er at 

veilederen vil kunne være til hjelp og støtte for  

 

frivillige lag og foreninger, ansatte i 1. linjetje-

nesten, videregående- og høyskoleutdanninger, 

støttekontakter, treningskontakter, brukere, led-

sagere etc.  

 

Flere personer og instanser har bidratt til at den-

ne erfaringsveilederen har kommet i stand. Stor 

takk til de fagpersoner, brukere og ledsagere 

som har deltatt i prosjektet ”Tilpasning og opp-

læring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor 

folk bor”, og velvillig har delt sine erfaringer og 

tanker i intervju i ettertid.  

 

Vi vil spesielt takke den interne arbeidsgruppa 

ved Valnesfjord Helsesportssenter og referanse-

gruppa i prosjektet, for konstruktive og gode inn-

spill underveis. Vil også rette en spesiell takk til 

Lina Godal som har intervjuet fagpersoner, bru-

kere og ledsagere, samt transkribert og analy-

sert intervjuene i ettertid, og Inger Sjöberg for 

redigering og layout av denne erfaringsveilede-

ren.  

 

 

Erfaringsveilederen er illustrert med bilder fra 

prosjektet ”Tilpasning og opplæring i bruk av 

aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor”. Bildene  

illustrer opplæring i bruken av ulike aktivitetshjel-

pemidler vinter.  

 

 

 

 

¹ http://vhss.no/?a_id=1370&ac_parent=115 
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Bakgrunn 

Det er godt dokumentert at personer med funk-

sjonsnedsettelse deltar mindre i fritidsaktivite-

ter². Det eksisterer samtidig ulike tiltak for å øke 

aktivitetsnivå, inkludering og deltakelse blant 

personer med funksjonsnedsettelse, blant annet 

gjennom bruk av aktivitetshjelpemidler.  

 

Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler av teknolo-

gisk karakter, som sitski, piggekjelker, spesialtil-

passede sykler osv. Et aktivitetshjelpemiddel gir 

mulighet til å opprettholde og/eller bedre moto-

risk og kognitiv funksjonsevne gjennom trening 

og stimulering. 

Tilpasning og utprøving av aktivitetshjelpemidler  

har vært og er en del av tilbudet til brukere ved  

VHSS. Tilpasning og opplæring i bruk av aktivi-

tetshjelpemidler er viktig med tanke på å øke 

aktiviteten blant personer med funksjonsnedset-

telse.  

 

VHSS ønsket å gjøre et forsøk med tilpasning 

av og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler, 

der brukerne bor og kompetansen trengs.  

En grunnleggende tanke bak denne erfarings-

veilederen er at den viktigste bruken av aktivi-

tetshjelpemidlene finner sted i en lokal kontekst, 

og at opplæring og tilpasning av aktivitetshjelpe-

midler også må ta utgangspunkt i de lokale fo-

rutsetningene. Disse er av både fysisk, sosial og 

organisatorisk karakter. 

Aktivitetshjelpemidlene er til dels kompliserte og 

det kreves kompetanse på flere hold: 

de som driver med opplæring 

de som skal bruke aktivitetshjelpemidlene 

de som skal ledsage i aktivitet 

de som skal tilrettelegge eventuelle anlegg 

 

I kommunene er det frivillige lag og foreninger, 

skoler, barnehager, støttekontakter, trenings-

kontakter, venner og familie som gir mulighet for 

aktivitet, og å være ledsager på ulike måter. 

Dette er de viktigste aktørene for å bidra til akti-

vitet på fritida.  

² Se for eksempel Bliksvær, T. (2010). Funksjonshemming, 
fritid og friluftsliv. Analyse av levekårsundersøkelse 2001 
og 2007. Rapport 4/2010.  
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Det offentlige apparatet 
Dette avsnittet oppsummerer de tydeligste erfa-

ringene og synspunktene fra fagpersoner og 

studenter. Avsnittet inneholder også enkelte an-

befalinger som kan imøtekomme erfaringene og 

synspunktene. 

Fagpersoner 
Erfaringer: 

Fagpersonene rundt brukere og ledsagere 

hadde begrenset kunnskap om aktivitets-

hjelpemidler og tilrettelagt aktivitet. 

Fagpersonene manglet erfaring med prak-

tisk utprøving av aktivitetshjelpemidler 

som er på markedet, erfaring med hvor-

dan de fungerer og hva de kan søke om til 

ulike brukergrupper. 

Etter å ha gjennomført kurs på dagtid, er-

farte man at man fikk med de som jobber i 

det offentlige, da de kunne ta denne type 

kurs som en naturlig del av sin arbeidstid. 

De fra det offentlige som deltok savnet en 

arena der man kan møtes på tvers av det 

offentlig og frivillige (1.linjetjeneste, skole, 

idrettslag, organisasjoner etc.). 

Det å ha med hjelpemiddelfirmaer gjør at 

man får presentert et mangfold av aktivi-

tetshjelpemidler for fagpersonene. 

Hjelpemiddelfirmaene har kunnskap om 

tilpasninger og kan bidra i forhold til opp-

læring i bruken av aktivitetshjelpemidlene. 

De som har ansvar for å søke om aktivi-

tetshjelpemidler, har god kjennskap til 

søknadsprosedyren. 

Kursing i tilpasning og opplæring i aktivi-

tetshjelpemidler har gitt fagpersoner økt 

trygghet i forhold til å følge opp brukere og 

ledsagere. 

Det var vanskelig å rekruttere nære res-

surspersoner som lærere, støttekontakter, 

treningskontakter, venner etc. 

Kursing i tilpasning og opplæring i aktivi-

tetshjelpemidler fikk fagpersoner til å for-

stå at aktivitetshjelpmidler gir økte mulig-

heter til aktivitet og har en større bruker-

gruppe enn de forventet. 

Det ble erfart at fagpersoner fortsatt har 

behov for mer kursing i tilpasning og opp-

læring i aktivitetshjelpemidler, hvordan de 

fungerer og hva som finnes på markedet. 
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Anbefalinger: 
For fagpersoner som skal søke på et akti-

vitetshjelpemiddel er det viktig å gjennom-

føre utprøving med brukeren tidlig i se-

songen slik at brukeren får mulighet til å få 

det og bruke det samme sesongen. 

De forskjellige faggrupper og miljøer må 

prioritere mer tid til opplæring, teknisk 

gjennomgang og praktisk utprøving av ak-

tivitetshjelpemidler for å føle seg trygge 

nok til å gjennomføre tilpasning og opplæ-

ring for sine brukere. 

Møtesteder hvor det offentlige og frivillige 

kan møtes bør opprettes for å utveksle 

kompetanse og kunnskap om tilrettelagte 

aktiviteter, brukergrupper, rekruttering og 

muligheter. 

Det bør arrangeres årlige lokale eller regi-

onale samlinger for fagpersoner med fo-

kus på tilpasning og opplæring i aktivitets-

hjelpemidler, hvordan de fungerer og hva 

som finnes på markedet. 

Fagpersonene i det offentlige må bli flinke-

re til å informere foreldre, søsken, skole, 

støttekontakter etc. om hvilke muligheter 

som finnes for de brukerne som ønsker å 

være i aktivitet. 

1.linjetjenesten kan i samarbeid med aktø-

rer som VHSS, NAV Hjelpemiddelsentra-

len og hjelpmiddelfirma arrangere aktivi-

tetsdager for brukere som ønsker å prøve 

ut aktivitetshjelpemidler. 

Opplæring av bruker og ledsager i bruken 

av aktiviteshjelpemidlet bør følge med 

som en del av utprøvingen og tilpasning-

en, for eksempel ved at man kan søke om 

opplæring samtidig som man søker om 

aktiviteshjelpemidlet. 

NAV Hjelpemiddelsentralen og hjelpemid-

delfirmaene må bli bedre til å overholde 

leveringstiden på aktivitetshjelpemidler (8 

uker). 

Aldersgrensen på 26 år for kostnadsfri til-

deling av aktivitetshjelpemidler gjennom 

NAV oppleves diskriminerende og bør 

opphøre. 

Studenter 
Erfaringer: 

Relativt mange fysioterapi- og ergoterapi-

studenter ga tilbakemelding om at tilpas-

ning og opplæring i bruk av aktivitetshjel-

pemidler er noe det er lite fokus på i deres 

utdanninger - verken i teori eller i praksis, 

for eksempel i kommunene. 

 
Anbefalinger: 

Teoretisk og praktisk innføring i aktivitets-

hjelpemidler og tilrettelagt aktivitet bør i 

større grad vektlegges i enkelte videregå-

ende- og høyskoleutdanninger. 
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Det frivillige apparatet 
Dette avsnittet oppsummerer de tydeligste erfa-

ringene og synspunktene i forhold til det frivillige 

apparatet. 

Erfaringer: 
De frivillige har mindre mulighet til å delta 

på kurs på dagtid, da de stort sett er på 

jobb og har ikke mulighet for å delta uten å 

ta seg fri.  

Det var manglende kunnskap om aktivi-

tetshjelpemidler og tilrettelagt aktivitet i det 

frivillige apparatet. 

Det frivillige vet ikke hvor brukerne befin-

ner seg og hvilke aktivitetstilbud de øns-

ker. 

Det var behov for samlinger og aktivitetstil-

bud for de som bruker aktivitetshjelpemid-

ler. 

Flere av skikretsene har liten erfaring 

både når det gjelder brukergruppene syn – 

og bevegelseshemmede og bruk av aktivi-

tetshjelpemidler. 

Flere av skikretsene var interessert i å 

skaffe seg erfaringer og kunnskap på fel-

tet.  

Skikretsene som stilte med ledere og tre-

nere, og som hadde hatt lite fokus på akti-

vitet for disse målgruppene, ønsket å leg-

ge tilrette for nye samlinger. 

Det å få med trenere og ledere fra lokale 

lag og foreninger på helg var vanskelig, da 

de prioriterte andre samlinger og konkur-

ranser i stedet. 

Anbefalinger: 
For å nå de frivillige bør man ha ettermid-

dags- eller kveldskurs. 

Frivillige lag og foreninger må bli enda flin-

kere til å informere 1.linjetjenesten, skoler, 

organisasjoner etc. om hvilke aktivitetstil-

bud de kan tilby. 

For å inkludere flest mulig brukere og led-

sagere i aktivitet og samlinger er lavters-

keltilbud av avgjørende betydning. 

Ved samlinger er det viktig å vektlegge 

praktisk trening, det sosiale og erfaringsut-

veksling. 

Ved større samlinger er det viktig å legge 

de på en tid i sesongen, slik at de som vil 

fortsette med aktiviteten har mulighet for 

det samme sesongen, også viktig hvis 

noen skal søke om et aktivitetshjelpemid-

del i etterkant i forhold til at det vil ta noen 

uker før de vil få det. 

Om vinteren må man også prøve å unngå 

den kaldeste tida, spesielt med tanke på 

at bevegelseshemmede er utsatt for frost-

skader, infeksjoner etc. 
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Skal lokale lag og foreninger få økt kom-

petanse og erfaring med aktivitet for per-

soner med funksjonsnedsettelse må trene-

re og ledere i større grad prioritere kurs og 

samlinger på dette feltet. 

Skikretsene bør synliggjøre hvor skiin-

struktører i langrenn og alpint for peroner 

med funksjonsnedsettelse er lokalisert. 

Ettersom Norges Idrettsforbund har ved-

tatt ”Idrett for alle”, er Norges Skiforbund 

og skikretsene i dette tilfellet sentrale i for-

hold til å legge til rette og følge opp aktivi-

tetene for personer med funksjonsnedset-

telse. 

Samarbeid 
Dette avsnittet tar for seg erfaringer og anbefa-

linger i og mellom det offentlige og frivillige ap-

paratet. 

Erfaringer: 

Det offentlige og frivillige apparatet har 

ingen arena der de har mulighet til og mø-

tes for å utveksle kunnskap. 

Det ble erfart at konsulenter for funksjons-

hemmede i Norges Skiforbund er viktige 

pådrivere i forhold til å engasjere lokale 

kretser og lag og foreninger innen idretten. 

Enkelte i 1.linjetjenesten er flinke til å sam-

arbeide med hjelpemiddelfirma i forhold 

utprøving av aktivitetshjelpemidler. 

Anbefalinger: 

Da det kan være langt mellom de bruker-

ne som bruker aktivitetshjelpemidler vil det 

være å anbefale at de frivillige samarbei-

der på tvers av kommuner og fylker om 

samlinger. 

Det offentlige og frivillige apparatet må 

opprette en arena for utveksling av kunn-

skap om brukergrupper, aktivitet, deltakel-

se og aktivitetshjelpemidler. 

Det offentlige og frivillige apparatet bør i 

større grad samarbeide om å danne nye 

aktivitetsgrupper, nye miljøer, aktivitetstil-

bud, holde kurs og samlinger for brukere, 

ledsagere og nettverk. 

Hjelpmiddelfirma eller kompetansesenter 

som Valnesfjord Helsesportssenter og 

NAV Hjelpemiddelsentralen vil i mange 

tilfeller være gunstige samarbeidsparter 

med tanke på å stille med disponible akti-

vitetshjelpemidler, erfaring med tilpasning 

og utprøving, instruktører etc. 

Lokale lag og foreninger og foreldre må i 

større grad gå aktivt sammen for å komme 

i gang med nye aktivitetstilbud.  



11 

 

Brukere og ledsagere 
Dette avsnittet oppsummerer de tydeligste erfa-

ringene og synspunktene fra brukere og ledsa-

gere. 

Erfaringer: 
Brukere og ledsagere hadde blandede er-

faringer med å søke om aktivitetshjelpe-

midler på ordinær måte. 

Flere opplever og måtte bytte aktivitets-

hjelpemiddel etter å ha fått det innvilget, 

fordi de oppdager utstyr som passer deres 

behov bedre. 

Det oppleves som positivt å få sett og 

prøvd ut flere typer aktivitetshjelpemidler 

før de eventuelt søker. 

De som har fått aktivitetshjelpemidler for-

ventet at de kom til å bli mer aktive på friti-

den og skolen. 

Det ble erfart at aktiviteshjelpemidlet ga 

brukere muligheten til økt aktivitet, å være 

med familien på tur, komme seg ut i frisk 

luft og å få positive opplevelser. 

Brukere og ledsagere ønsket en eller an-

nen form for oppfølging, enten det var til-

pasning av aktivitetshjelpemidlet eller opp-

læring i bruken av det. 

Opplæring av nytt aktivitetshjelpemiddel 

opplevdes som tilfeldig. 

De som har fått tilbud om opplæring har 

fått dette gjennom kurs ved VHSS, Beito-

stølen Helsesportsenter eller enkelte hjel-

pemiddelfirma. 

Det er få ledsagere som kan delta i aktivi-

tet sammen med brukerne. 

Noen brukere var avhengige av å ha and-

re enn foreldrene som ledsager. 

Flere opplevde at det var vanskelig å få 

tak i assistenter eller støttekontakter som 

kunne være ledsager i aktiviteter med bruk 

av aktivitetshjelpemiddel. 

Ledsagere opplevde det å få veiledning i 

ledsagerteknikk som positivt. 

Behovet for opplæring er uten tvil størst 

for aktivitetshjelpemidler innen alpint, dette 

gjelder både for brukere og ledsagere. 

For ledsagere opplevdes det som viktig å 

få lære kjøreteknikk og få trygghet i å 

være ledsager. 

Svært få eller ingen brukere var medlem 

av et lokalt idrettslag pga. manglende akti-

vitetstilbud. 
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Ingen brukere eller ledsagere opplevde at 

lokale idrettslag hadde tatt initiativ til å ink-

ludere barn og unge med funksjonsned-

settelse i vinteraktiviteter. 

Brukere og ledsagere savner organiserte 

aktivitetstilbud i lokalmiljøet. 

Flere ledsagere mente foreldre må ta et 

tak selv for at det skal komme i gang akti-

vitetstilbud lokalt. 

Brukere opplever at det er liten kunnskap 

på skolen om aktivitetshjelpemidler og til-

rettelegging av fysisk aktivitet. 

Flertallet av ledsagerne mente at barneha-

ge og skole ikke er spesielt flinke til å til-

rettelegge for fysisk aktivitet. 

Det finnes unntak der ledsagere opplever 

et svært greit samarbeid med skolen i for-

hold å tilrettelegge for bruk av aktivitets-

hjelpemidler i aktivitet. 

Brukere opplever ofte å være de eneste i 

nærmiljøet som bruker aktivitetshjelpemid-

ler i aktivitet. 

Alle ønsket å ha flere likesinnede å trene 

sammen med. 

Brukere og ledsagere vektlegger det sosi-

ale som svært viktig ved samlinger og fy-

siske aktiviteter. 

Muligheten til å dele erfaringer, ha det tri-

velig sammen og opparbeide seg nettverk 

trekkes frem som viktig for brukere og led-

sagere. 

Flere opplevde leveringstiden på aktivi-

tetshjelpemidlene som lang (over 12 uker). 

Mange opplevde å få sitt aktivitetshjelpe-

middel etter at sesongen var over selv om 

de hadd søkt tidlig i sesongen. 

Mange opplevde aldersgrensen på 26 år 

for å få aktivitetshjelpemidler kostnadsfritt 

som en avgjørende begrensende faktor for 

den fysiske aktiviteten. 

Anbefalinger: 

Brukere og ledsagere må få mulighet til å 

se og prøve ut flere typer aktivitetshjelpe-

midler før de eventuelt søker. 

Brukere og ledsagere må i større grad et-

terspørre aktivitetstilbud blant lokale lag 

og foreninger. 

Brukere og ledsagere må bli flinke til å be-

nytte seg av og delta på aktivitetstilbud og 

samlinger som allerede blir arrangert. 
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Anlegg og fasiliteter 

Dette avsnittet tar for seg anleggenes og fasilite-

tenes egnethet for aktivitet med bruk av aktivi-

tetshjelpemidler, og anbefalinger for å gjøre de 

bedre egnet. 

 

Erfaringer: 

Blant brukere og ledsagere var det ulik 

oppfatning om hvor godt tilrettelagt skiløy-

per og alpinbakker var. 

Brukere og ledsagere opplevde at de ikke 

fikk brukt aktivitetshjelpemidlet pga. mang-

lende tilrettelegging for fysisk aktivitet lo-

kalt og regionalt. 

Kun enkelte anlegg var godt nok tilrette-

lagt. 

I enkelte tilfeller måtte nærmeste anlegg 

velges bort pga. manglende tilrettelegging 

Som oftest var skiløyper lite oppkjørt, had-

de tunge bakker og vanskelig tilkomst fra 

parkering. 

Alpinanlegg hadde oftest lite tilrettelagte 

heistraseer, varmestuer og tilkomst fra 

parkering. 

Det oppleves også at det er lite kunnskap 

hos de som driver aktuelle anlegg om hva 

som skal til for at anlegget blir tilrettelagt 

for disse brukerne. 

Få heistraseer er mulig å kjøre på egen-

hånd for de som kjører sittende alpint, pga 

at viren til heiskroken er for kort/stram. 

De fleste alpinanlegg har nedfarter som 

egner seg godt til ulike ferdighetsnivåer 

blant de som kjører sittende alpint. 

De som drifter skiløyper og alpinanlegg 

oppleves oftest som samarbeidsvillige, 

løsningsorienterte og behjelpelige når de 

blir spurt om å legge forhodene best mulig 

tilrette. 

Anbefalinger: 

At de nyere og større alpinanleggene bør 

ha egne skiinstruktører for de som kjører 

sittende alpint på samme måte som de har 

det for stående. 

At adkomsten til skiløyper, varmestuer, 

heiser utbedres – uten for bratte bakker, 

med rullestolramper, parkeringsplasser 

nært skiløype og varmestue/heis. 

At heistraseen utbedres slik at de kan kjø-

re på egnehånd, og der man ikke blir dratt 

opp i luften pga. at viren til heiskroken er 

for kort/stram. 
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Ufordringer 

Utfordringene for fremtiden i forhold til aktivitet 

og bruk av aktivitetshjelpemidler er flere og her 

nevnes noen. 

 

Det tar tid å gjøre kurs- og aktivitetstilbud 

kjent i ulike nettverk og fagkretser. 

Å skape arenaer for det offentlige og frivil-

lige apparatet for utveksling av kompetan-

se og kunnskap om tilrettelegging, aktivitet 

og deltakelse oppleves som vanskelig. 

Å skape arenaer for fagpersoner og miljø-

er for brukere der fagpersoner er tilstede. 

Få implementert temaer som tilpasning og 

opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler 

og tilrettelegging for deltakelse i fritidsakti-

vitet i større grad i utdanninger som fysio-

terapi, ergoterapi, idrett og kroppsøving. 

Rekruttere flere ledsagere som kan bistå 

brukere i aktivitet. 

For mange heis og heistraseer i alpinan-

leggene er lite brukervennlig for brukere 

som kjører sitski selvstendig. Traseene er 

for bratte og heisene er slik konstruert at 

bruker blir dratt opp fra bakken. 

 

Anbefalinger/tips for fremtidige kurs og sam-

linger 

Sammen kan man få til et produkt som 

gagner brukeren i større grad; vi kobler 

aktivitet (som er basert på frivillighet) med 

kompetanseheving i 1.linjetjenesten og 

utdanninger om aktivitetshjelpemidler.  

Det er en nødvendighet å koble lag og fo-

reninger (de frivillige) og kommunale res-

surser for å samordne ressurser og kom-

petanse som finnes på kommunalt nivå.  

Legge inn temakurs om aktivitetshjelpe-

midler og tilrettelagt aktivitet i relevante 

videregående- og høgskoleutdanninger, 

for eksempel som i Agder og Rogalnd der  

Agder- og Rogaland Skikrets har utviklet 

et temakurs i forhold til temaet som de 

gjennomfører i den videregående skolen.  

At kurs og samlinger arrangeres på tvers 

av kommuner og fylker, da det kan  være 

geografisk langt mellom brukerne som ut-

øver aktivitet med bruk av aktivitetshjelpe-

midler. 

Benytt skianlegg der man kan utøve for-

skjellige aktiviteter (pigging på snø/is, kjø-

re sittende alpint eller ake). 

At lavterskelaktiviter og det sosiale blir 

vektlagt. 
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Postadresse: Valnesfjord Helsesportssenter 
Østerkløft, 8215 Valnesfjord 

Telefon: 75 60 21 00  
Telefaks: 75 60 25 55  

 post@vhss.no 
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