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PROBLEMSTILLING

• Se Riksrevisjonens rapport Dokument 3:15 (2020–2021) / Offentliggjort 30.09.2021



PROBLEMSTILLING

• Ikke bare tall og statistikk, dette ser vi også i praksis.

• Noen viktige lovendringer har trådt i kravt 01.08.22
– Rettighetsfesting av koordinator og barnekoordinator
– Ny forskrift til indiviudell plan
– Egne lovhjemler i sektorlovene om plikt til samhandling og å bidra i arbeid med 

individuell plan

• https://advokatlippestad.no/artikler/na-skal-barn-og-unge-med-sammensatte-
behov-fa-bedre-tjenester-i-kommunen/

https://advokatlippestad.no/artikler/na-skal-barn-og-unge-med-sammensatte-behov-fa-bedre-tjenester-i-kommunen/


HVA ER REBEKKAMODELLEN?

• Vårt mål er å: 
– Utvikle et nytt universelt utformet digitalt tilbud som kan gi alle familiene en 

rettighetshånd å holde i for å skape et sammensatt blikk over de ulike tjenester 
og tilbud, for å bidra til å skape optimale tjenester. 

– Utvikle kompetanse hos familier med barn med nedsatt funksjonsevne om 
muligheter og rettigheter, slik at de lettere kan delta på lik linje med andre i 
samfunnet.

– Oppheve kulturelle- og språklige barrierer som gjør at noen familier kommer 
ekstra dårlig ut når det gjelder å få optimalisert tilbudet om hjelpemidler rundt 
barnet sitt



HVOR HAR VI BEGYNT?

• Innenfor våre ressursmessige rammer utvikler vi en app som gjennom 
spørsmål, veiledning og informasjon skal presentere brukerne et eller flere 
hjelpemidler, tjenester eller rettigheter som kan være aktuelle for dem. 

• Påtar oss ikke å tildele tjenester, erstatte saksbehandlere eller 
fagpersoner, men å gi brukerne relevant informasjon og opplæring. 

• Vårt prosjekt har tatt utgangspunkt i noen særlig aktuelle områder: 
– Brukerstyrt Personlig Assistanse
– Aktivitetshjelpemidler
– Hjelpemidler

• Vår mål er å fortsette å utvikle innholdet i appen til andre områder som er 
aktuelle for målgruppen: 
– Utdanning
– Arbeid





DEMO

• Vi ønsker å vise dere hva vi jobber med og vil vise så langt vi har kommet i vår 
demo: 

• Link. 



Takk for oss!


