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Hva påvirker aktivitet og deltakelse?

Individ

Miljø

Motorisk
kontroll

Oppgaven

• Barnet
 Kroppslige forutsetninger
 Personlig stil, ”driv”…
 Interesser
• Omgivelsene
 Ytre forhold som hindrer deltakelse? Inne og ute, hjemme, barnehage,
skole, fritid - alle årstider
 Andre å leke med, gjøre aktiviteter sammen med?
• Oppgaver
 Hva vil barnet delta i - og hva kan og får barnet delta i?
 Aktivitetstilbud / aktivitetsmuligheter
 Hvilke krav stiller aktiviteten til barnet?
 Hva er det realistisk at barnet kan klare?

 Kan tilrettelegging av omgivelser og oppgaver – og bruk av egnet
utstyr/hjelpemidler muliggjøre utføring av aktiviteter?

Hva påvirker aktivitet ved akondroplasi eller
hypokondroplasi?
• Korte armer, kort butt hånd
– vansker med å rekke opp, gripe
– vansker med å nå hele kroppen

• Korte ben
– korte skritt, vansker med å holde tempo
– vansker med høydeforskjeller, trapper

• Stort hode
– balanseproblemer
– vansker med å ta seg for når man faller og å reise seg opp

• Lav høyde
– kan bli behandlet som yngre enn man er

Milepeler i selvstendighetsutvikling (Penelope Ireland et al 2011)
- viktig at personer rundt barnet er klar over dette
Ved akondro- og hypokondroplasi spiller mye annet enn alder, som
kroppsproporsjoner og myke ledd.
- f.eks: fingrene når ikke toppen av hodet før rundt 6 års alder
 Forsinkede ferdigheter innen motorikk og kommunikasjon de første 2-5 (7) år
• 3-åringer trenger hjelp til de fleste aktiviteter i dagliglivet (ADL)
• 5-åringer klarer mer selv, men trenger fortsatt noe hjelp i ADL
• 7-åringer trenger kan trenge hjelp ved toalettbesøk og påkledning

 Behov for assistent på skolen
• Benytter egne teknikker
• Finmotoriske ferdigheter oftest ikke annerledes enn for andre barn

Sitting – en aktivitet vi gjør mye..
Babyer og småbarn:
• Unngå langvarig sitting uten god støtte i ryggen
• Rund stilling av ryggen, ”hengekøyestilling” bør unngås
• Støtte til hodet
• Etter hvert minske dybden på setet, slik at knærne kan bøyes
 Viktig med godt barnesetet i bil ved lengre kjøring

Når barna blir større..
• Tripp trapp stol har gode tilpasningsmuligheter ettersom
barna vokser
• Sette på ekstra plate /trinn for å lettere komme opp i stolen

På skolen..
Bordet
– Utsparing; det gir støtte for underarmene
og større tilgjengelig bordplass ved korte armer
– høyderegulering
– krok på siden av bordet, til å henge sekken på

Stolen
– stol som kan tilpasses
– regulerbart sete og fotbrett
– lett å komme opp og ned selv

Når barna blir større og vil være selvstendige
- blir det behov for mer tilrettelegging
• Forskjellene i forhold til jevnaldrende øker fra ca 3 års alder
• Selvstendighetstrening i fokus
- Påkledning
- Toalettbesøk, komme opp, sitte trygt, tørke seg, ordne klærne

 Barn med akondroplasi kan trenger hjelp til toalettbesøk og
påkledning også etter 7 års alder – korte armer, myke ledd
• Finmotoriske aktiviteter.
- Korte fingre/myke ledd kan gi utfordringer med tegning, maling,
klipping, musikkinstrumenter...

• Lek med andre inne og ute, hjemme og i barnehagen
• Holde tritt med jevnaldrende over lengre avstander

Et problem og mulige løsninger, et eksempel på
tilrettelegging og hjelpemiddelbruk

Lille Per har et problem

Løsning 2: tilrettelegging av
omgivelsene
10

et mulig resultat

Løsning 3: et teknisk hjelpemiddel

Løsning 1: trene, bli god til å hoppe

Løsning 4: spesialtilpasning/
universell utforming

Tilrettelegge; fremme selvstendighet og sikre mot fall
•
•
•
•

Åpne dører; snor i håndtaket, ev. spesialtilpassede dører
Trapper; gelender i lav nok høyde
Lav plassering av leker og andre ting som brukes mye
Stødige krakker bør stå der de trengs

• Tilskudd kan søkes for å dekke utgifter til boligendringer.
 Kontakt kommunens ergoterapeut og boligkonsulent

Barnehage og skole
Garderoben:
• Lavere knagg og hylle/kurv
• Krakk/benk til påkledning

Oppholdsrommet:
• Plassering av fellesutstyr slik at alle rekker opp
• Lang benk under tavle/oppslagstavle til å stå på
• Flyttbar skammel og/eller to-trinns krakk som alltid er tilgjengelig

Bad, toalett
• Ekstratrinn ved wc
• Spyl/føn-toalett,
evt regulerbart

• Vask i riktig høyde, ev. regulerbar
• Kran med lang hendel eller kranforlenger (aqueduck)

Komme seg fram
• I gata hjemme, på uteplassen i barnehagen og på turer
• Sommer og vinter

• Hjelpemidlene bør gi mulighet til aktivitet og lek med andre barn
og for holde tritt med de andre uten å slite seg ut

Sykkel…ikke så lett å finne en som passer
• Balansesykkel er en god start
• Sykkelen må ha riktig avstand mellom setet og styret
• Tråsykkel bør ha gir
- og eventuelt hjelpemotor når barnet blir eldre
• Finnes en egnet sykkel å få kjøpt, kan hjelpemotoren søkes
dekket av NAV, men ikke sykkelen

Spesialtilpasset sykkel for kortvokste barn
• Curtis Bikes, UK. Se «Curtis Bikes» på facebook
• Godkjent av NAV som spesialtilpasset sykkel
• Forhandles gjennom firmaet Quality Care
i Norge, som tar mål og lager pristilbud
• Krever minimum 27 cm benlengde (med sko)
• Leveres ikke med gir eller hjelpemotor

Utedager og turer i skog og mark..
Terreng-gående rullestol?

• Aktivitetsdager, leirskole og lignende bør planlegging i god tid
• Vurdere bruk av hjelpemidler og hvordan de skal fraktes med
• Gå hele veien eller kjøre deler av veien?

Skriving, tegning, klipping osv
• Sklisikkert underlag (sklikke) under skriveboka/arket
• Saks for små hender,
ev. spesialsaks

• Viktig å finne det som passer til barnet – skolen skal tilrettelegge
så alle barn kan delta i undervisningen
• Ikke velg hjelpemidler hvis barnet greier seg godt med vanlig
utstyr
• Småhjelpemidler kan ikke søkes fra NAV, «Stønad til
småhjelpemidler» kan søkes (2000,- )

Hva er et normalt blyantgrep?
• Tidligere mente man kun trefingergrep var ”normalt”. Flere
studier i ulike land har påvist at flere ulike grep brukes like hyppig
av barn. Vi snakker i dag om 4 ”normale” grep:

A - dynamisk trefinger grep
B - lateralt trefingergrep
C - dynamisk firefingergrep
D - lateralt firefingergrep

Tilrettelegging av praktisk estetiske fag:
Mat og helse, kunst og håndverk, musikk

• Ligg i forkant, snakk med lærer om hva som kommer av aktiviteter.
Mye kan løses med fantasi og samarbeid
• Gode arbeidsstillinger er viktig; arbeidshøyder, stående/sittende
• Behov for hjelpemidler eller andre måter å tilpasse oppgavene på?
– Gode redskaper
– Regulerbar arbeidsstol
– Krakker
• Musikk:
Valg av musikkinstrument
Ortopediingeniører kan tilpasse grep
Tilpasset fløyte, Norsk teknisk ortopedi, Ottestad

Aktivitetshjelpemidler
• ”Hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering”
(fritidshjelpemidler)
• Hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt
funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet.
• Det gis stønad til spesiallaget utstyr og spesialtilpasninger (se
regelverk lenger bak)
• Bruk hverandres erfaringer – og i NIK
• Film om aktivitetshjelpemidler:
https://www.youtube.com/watch?v=tbWf8VI8ekg&feature=youtu.be

Klær og sko
Når det er vanskelig å finne passende klær i butikk:
• Grunnmønster
• Kan søke 1/5 G (hel kropp), 1/10 G (halv kropp) til dokumenterte
utgifter til søm av klær
• Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2017: kr 93 634.
Sko:
• Butikker med spesialutvalg, nettbutikker
• Spør i brukerforeningene om erfaringer (f.eks. NIK )
• Spesialtilpassede og ortopediske sko og såler

Hjelpemidler
• Færrest mulig hjelpemidler, men de riktige
• Prøv vanlig utstyr først
• Hjelpemidlene skal fungere i dag, ikke være til ”å vokse i”
• Spesialtilpassing er ofte nødvendig for kortvokste
• Regulerbare og fleksible løsninger er ofte lurt
• Hjelpemidler må være på plass der de skal brukes

Barna deres er mest vanlige barn

Samarbeidspartnere
• Kommunens ergoterapeut og/eller fysioterapeut er
viktig samarbeidspartnere for vurdering av tilpasning av
lokaler og utprøving av hjelpemidler

• Ortopediske verksteder er viktige samarbeidspartnere
for tilpasning av grep på utstyr og skinner/ortoser
• Ortopediske hjelpemidler krever rekvisisjon fra ortoped

Lovverk om hjelpemidler
• Folketrygdloven § 10.5-7
• ”Hjelpemidler til bedring av funksjonsevnen i dagliglivet” (inkl i barnehage
og skole). Nødvendige og hensiktsmessige.
• ”Hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering” (fritidshjelpemidler)
• ”Ortopediske hjelpemidler” spesialist (ortoped/ fysikalskmedisin) må
begrunne
• Individuelle tekniske hjelpemidler søkes og lånes ut fra fylkets
Hjelpemiddelsentral.
• Ergoterapeut, evt. fysioterapeut er kommunens kontaktperson ved utprøving
og tilpassing av hjelpemidler

Aktivitetshjelpemidler
• Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer
med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Du kan få stønad
til å bedrive aktivitet alene eller sammen med andre.

• Det gis stønad til spesiallaget utstyr og spesialtilpasninger. Du får ikke stønad
til hobbyaktiviteter, vanlig sportsutstyr eller konkurranseutstyr. For personer
under 26 år dekker NAV utgiftene til aktivitetshjelpemiddelet. Personer over
26 år må betale en egenandel.
• Film om aktivitetshjelpemidler:
https://www.youtube.com/watch?v=tbWf8VI8ekg&feature=youtu.be

Regelverk om ”småhjelpemidler” fra 01.01.14
• Tilskuddsordning for rimelige hjelpemidler
• Fra 1. januar 2014 ble det innført tilskuddsordning for rimelige hjelpemidler
spesielt utformet for personer med nedsatt funksjonsevne.
• Brukere som fyller vilkårene kan, etter søknad, få utbetalt et tilskuddsbeløp på
2 000 kroner. Bruker kjøper selv inn hjelpemidlene.
• Bruker kan søke om nytt tilskudd etter fire år.
• Tilskuddet er ment å dekke de ekstrautgifter bruker har til rimelige
hjelpemidler, spesielt utviklet for personer med nedsatt funksjonsevne, som
ikke er en del av hjelpemiddelsentralens sortiment.

E-læringskurs og filmer
• E-læringskurs om skolestart for barn som er kortvokste for
fagpersoner på skolen og skolefritidsordningen
– hva er kortvoksthet
– utfordringer ved skolestart
– hvordan tilrettelegge på skolen og hjelpe barnet til
deltagelse både sosialt og faglig

• Filmer:
– Kortvokst og skolestart
– Sånn er jeg og sånn er det (kortvokst)

Noen aktuelle nettsider – se ellers Sunnaas.no/trs
www.kortvokste.no/ (Norsk interesseforening for kortvokste)

• Hjelpemiddelfirmaer:
https://www.aqueduck.com/products/handle-extender
www.etac.no
www.ronda.no www.adl.no
www.amajo.no (Lilltoa, toaletttrinn)
http://www.hepro.no (Svan balans toaletttrinn)
www.funksjonsutstyr.no/aquaclean-toaletter (Spyl-føn toalett)
https://www.geberit-aquaclean.no (Spyl-føn toalett)

• NAV
www.hjelpemiddeldatabasen.no/
https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hva+har+du+vansker+med

