
Alvorlig 
sykt barn.
Barn og unge med sammensatte behov

En Mission-fortelling

En av syv livshendelser



Hvordan ser en ny og 
enklere hverdagen ut for 
alvorlig syke barn og 
deres familier i 2032? 

Hvordan lyktes vi med et 
kraftig felles løft, og hva 
skjedde på veien mot 
målet?

En missionfortelling



EK
SE

M
PE

L 
H

IS
TO

RI
E

3

I 2032 opplever barn og unge med sammensatte 
behov og deres familier en enklere hverdag med 
mer tid og overskudd. De mottar et helhetlig og 
tilpasset tilbud som gir hjelp til å fungere i hjem, 
fritid, på skole og i arbeid. 

Vi har mer tid og 
overskudd i 
hverdagen. 

Jeg får tilpasset 
hjelp på skole og 

fritid. 
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Manglende 
informasjon til 

brukere og tjenester

Hva ønsket vi å endre på?

Hjelpen kommer 
ikke til riktig tid og 

det i svikter 
overgangene

vRiktig hjelp blir
ikke alltid gitt

Ikke fungerende 
koordinator og IP

Svak digital
systemstøtte

Lang 
saksbehandling
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Familier blir ivaretatt fra A til Å. 
Hjelpetjenestene er i forkant av 
utfordringene barn har - gjennom
hele livsløpet.
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Vi ser deg og tar 
vare på deg fra A 

til Å. 
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All informasjonen er samlet ett sted 
digitalt, og er skreddersydd for hver 
bruker. Informasjon om endringer og 
rettigheter utløses automatisk.
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Barna og familiene opplever et hjelpeapparat 
som samarbeider tett på tvers av sektorer og 
nivåer. Barna får dermed helhetlige og 
tilpassede tjenester. Det offentlige tenker 
langsiktig og er i forkant for å sikre gode 
overganger i livets ulike faser.

Vi er i forkant å sikrer 
gode overganger

Vi  setter familiens 
behov i sentrum 

Vi  jobber tett 
sammen på tvers
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Foreldre, barn og ungdommer blir involvert 
i prosessen med å utforme tjenestetilbud, 
og det er etablert et godt system for å gi 
tilbakemelding på hvordan tjenester 
fungerer. Systematisk brukemerdvirkning 
over tid har ført til nye måter å jobbe 
sammen på tvers av sektorer.
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Skolen har innført rutiner og prosesser som gjør 
at de klarer å ivareta alle elever og 
utfordringer noen av dem har. Sektorer som 
utdanning og helse har jobbet tett sammen for 
å få til endringene, og siloene mellom sektorer, 
stat og kommune er brutt ned.



Hvordan lyktes vi med å 
nå målet – og hva 
skjedde på veien? 



Grunnsteinen for et større løft 
ble lagt gjennom StimuLab-
prosjektet Alvorlig sykt barn i 
2021. 

I dette prosjektet ble det 
jobbet grundig med å forstå 
behovene, se etter rotårsaker
og eksperimentere med ulike 
tilnærminger til løsninger med 
barna og familienes behov i 
fokus.



Resultat av nullpunktsundersøkelsen

Hovedfunn foreldre
• Bruker gjennomsnittlig 19 timer per uke på koordinering 

og informasjonsinnhenting.
• 63% prosent har lav tilfredshet med livet sitt (til 

sammenligning viser tall fra SSB-undersøkelse at 28 
prosent av befolkningen generelt har lav tilfredshet)

• Svært få foreldre har fritid de kan bruke sosiale 
aktiviteter, trening og lignende.

• 64 prosent av foreldre er misfornøyd med muligheter til 
å medvirke på deres utfordringer i offentlig forvaltning

Hovedfunn ungdom
• 83 prosent av ungdom har lav tilfredshet med 

livet sitt (til sammenligning viser UNGDATA SSB-
undersøkelse at 19 prosent av ungdom generelt 
har lav tilfredshet med livet sitt)

• 70- 71prosent av ungdom er misfornøyd med 
muligheter for å medvirke i offentlig forvaltning

Vi bruker 19 timer på 
koordinering i uken

Jeg har lite mulighet
for medvirkning

Jeg har det 
ikke så bra

Vi har ikke fritid til å 
være sosial, aktiviteter 

og trening. 



ble avgjørende for at man nå i 2032 på mange 
områder har kommet i mål. Dette ble året da man 
lyktes i å forankre satsningen på barn og unge 
med sammensatte behov på høyt nivå, og 
mobilisere på tvers av ansvarlige sektorer.

Året 2022…
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Dette var også året for innføring av lovpålagt 
barnekoordinator i kommunene. Foreldrene og 
ungdommenes erfaringer med svakheter ved den gamle 
koordinatorrollen la grunnlaget for Helsedirektoratets 
veileder, og utformingen av en ny koordinatorrolle ble en 
viktig suksessfaktor på veien mot mer sømløse tjenester Vi har en god og 

fungerende 
koordinator som 

hjelper oss

Jeg opplever at jeg 
har riktig kompetanse, 

mandat og tid til å 
hjelpe familiene
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som over tid har funnet sted som følge av livshendelsen 
Alvorlig sykt barn kunne ikke skjedd uten det gode 
samarbeidet mellom stat, kommune, privat næringsliv og 
frivillig sektor. Sammen har aktørene klart å se behovene til de 
berørte familiene. Prosjektene har bidratt til viktige innovative 
løsninger, og andre land ser nå til Norge for å få tips og ideer.

Det store skiftet…



Missionplattform



2. Ledelse, organisering, 
insentiver

og kompetanseutvikling 
tilrettelegger ikke tilstrekkelig 

5. Sentralforvaltningen skaper utfordringer som forplanter seg nedover i systemet:
Mandat, sektorinndeling, samordning av virkemidler, svak tilbakemeldingssløyfe fra borger og tjenester, 

lite samhandling på toppnivå, ingen som har ansvar for mellomrommene

1A.  Manglende brukermedvirkning og 
individuelt tilpasset tjenesteutforming

1B.Manglende samhandling 
mellom tjenestene og manglende helhet

3. Det økonomiske 
handlingsrommet 

er for lite fleksibelt

4. Universelle arenaer som 
barnehage og skole fungerer 

ikke optimalt for alle

Ikke fungerende 
koordinator og IP

Lang 
saksbehandling

Riktig hjelp blir
ikke alltid gitt

Svak digital
systemstøtte

Hjelpen kommer 
ikke til riktig tid og 

det i svikter 
overgangene

Manglende 
informasjon til 

brukere og tjenester

5 målområder
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Det har vært noen humper i veien frem mot 
2032, men endelig opplever familiene en å ha 
tid og overskudd til det som er viktig for dem. 
Det er lett å finne informasjon og gjennom selv 
å medvirke får de tilpassede tjenester som 
hjelper dem i hverdagen. Dette har gjort at livet 
og hverdagen har blitt enklere

2032



Alvorlig 
sykt barn.
- Barn og unge med 
sammensatte behov

En av syv livshendelser



Her er familien Johannessen…



Familien Johannessen

Nina og Lars bor på Nesna i Nordland, og de er en 
familie litt utenom det vanlige. De har 3 barn med 
alvorlige sykdommer og sammensatte behov. I løpet av 
de siste 15 år har de vært med på litt av en berg og dal 
bane. Når de tenker tilbake så er de overveldet over de 
positive endringene som har skjedd.

Systemet og hjelpetjenestene har endret seg dramatisk 
fra de fikk førstemann i 2020 frem til de to yngste som 
var født i 2025 og 2030. Familien var nylig portrettert i 
Aftenposten hvor de blant annet skildret hvordan 
transformasjonen har forbedret deres hverdag.

De siste årene har virkelig 
forbedret hverdagen vår!



Det yngste barnet, Julianne ble født med en alvorlig 
lungesykdom. Allerede på sykehuset fikk familien oversikt 
over hva som ville skje fremover. Foreldrene hadde allerede 
tilgang til det offentlige digitale systemet, og det tok ikke 
lang tid før all nødvendig informasjon kom på plass om 
Julianne. 

Før de forlot sykehuset hadde de en god plan på hva som 
ville skje det neste året, og de følte seg trygge og godt 
ivaretatt. Det var slående hvor annerledes situasjonen var 
sammenlignet med den gang Jakob ble født.

Fra A til Å



Ingen jungel av informasjon

Familien trenger i liten grad å lete etter hvilken 
informasjon som er relevant fordi den kommer 
automatisk i forbindelse med alle endringer knyttet til 
barnet. De finner alt på den offentlige digitale 

plattformen, og straks det skjer endringer får de 
varsel på telefonen. Rettigheter dukker også opp i 
henhold til barnas diagnoser, og i henhold til behov i 
deres livsløp. Søknadsprosessene er svært forenklet.



Medvirkning og involvering

Trebarnsforeldrene har reflektert over at fagpersonell 
snakker til dem på en annen måte nå enn da Jakob var 
liten. De føler seg inkludert, og de må ikke fortelle 
historien sin på nytt og på nytt nå. De får medvirke på 
en helt annen måte nå, noe som er ganske naturlig 
siden Nina og Lars kjenner barna sine best. 

De tenker tilbake på tiden hvor offentlig sektor fikk 
fokus på å sette brukerne i sentrum, og de selv ble 
invitert inn i panelgrupper i arbeidet med å utforme 
bedre tjenestetilbud. Mye av de gode endringene som 
har skjedd de siste årene har kommet som følge av at 
brukerne har vært involvert og fått medvirke.



Da Jennifer og Julianne begynte i barnehage gikk det 
helt smertefritt. Mekanismene var på plass, og de 
ansatte i barnehagen var godt informert om barnas 
ulike behov. Hjelpemidlene var på plass før jentene 
begynte i barnehagen, og alle prosesser gikk smertefritt 
fordi tjenestene var samkjørte, og alle var i forkant. 

Nina tenker med gru på tiden da eldstegutten Jakob 
begynte i barnehagen, og ikke minst overgangen til 
skole. Da Jennifer begynte på skolen var alt planlagt i 
god tid, og foreldrene var målløse over hvor greit alt 
gikk.
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Sømløse tjenester
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Det har vært noen humper i veien for familien 
Johannesen frem mot 2032, men endelig opplever å 
ha tid og overskudd til det som er viktig for dem. 

Det er lett å finne informasjon og gjennom selv å 
medvirke får de tilpassede tjenester som hjelper dem i 
hverdagen. Dette har gjort at livet og hverdagen har 
blitt enklere


