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FORORD
I denne rapporten presenterer jeg et 
selvvalgt fordypningsprosjekt i faget 
TPD4500 Design 9. Veileder har vært 
ph.d. kandidat Ann-Kristin Forshaug. 
Fordypningsprosjektet er knyttet opp 
mot faget Designteori TDP4505, hvor 
jeg har skrevet en vitenskapelig artikkel 
om tjenestedesign og empati i offentlige 
tjenester.

I rapporten presenterer jeg først bak-
grunnen for prosjektet i introduksjonen, 
og deretter innsikten jeg har opparbei-
det meg gjennom skrivebordsresearch 
og intervjuer. Deretter følger syntesen 
der jeg har bearbeidet innsikten og idé-
generert på bakgrunn av dette. Etter det 
presenterer jeg resultatet av arbeidet, 
før jeg reflekterer rundt utfordringer 
og hva som kan gjøres ved et eventuelt 
videre arbeid.

Takk til Ann Kristin Forshaug, min veiled-
er ved Institutt for Design, for all hennes 
hjelp og støtte. 

Trondheim, 10.12.19

TPD4500 -Design 9

“Dette kurset tilbys som en oppfølger av emnet TPD4505 Designte-
ori, fordypningsemne, og kan ikke velges alene. Kurset gir studentene 
muligheten til å spesialisere seg på et spesielt emne innen industriell 
design. Basert på den teoretiske innsikten som er opparbeidet gjen-
nom skriving av den vitenskapelige artikkelen i TPD4505, får studen-
tene muligheten til å utvikle teoretisk innsikt gjennom et designforsk-

nings- eller utforskningsprosjekt. Dette kan for eksempel omfatte 
gjennomføring av en spørreundersøkelse, intervjuer eller eksperi-
menter, utvikling av et konsept, en prototype, manual eller metode 

relevant for det valgte spesialiseringsemnet.
Alle resultater må være åpne for publisering.” [1]
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INTRODUKSJON1

I julen 2018 begynte jeg å abonnere på en 
snapchat kanal der mødre med syke eller 
funksjonshemmede barn deler hverdagen 
sin offentlig med videoer og tekst. 
Tidlig høst 2019 var det medieoppslag om 
en sak mellom en slik mor og Trondheim 
Kommune, der kommunen hadde gitt avslag 
på en søknad moren hadde sendt, på et 
grunnlag som viste seg å være et brudd på 
offentlige retningslinjer. 

Dette skapte engasjement for mange, in-
kludert meg, og jeg ønsket å se hvordan jeg 
som designer kunne bidra. Dermed begynte 
jeg å undersøke hvordan organisasjonen ble 
stiftet. 

I kjølvannet av en aksjon mot endringer 
i loven om pleiepenger i 2017 startet to 
damer som hadde frontet saken en Snap-
chat gruppe, da de så at det var behov å 
fronte barns rettigheter på flere områder 
enn kun pleiepenger. 13 mødre snapper 
fast på kontoen Lovemammaene, og de har 
ofte gjester innom også. Kontoen har nå ca 
20.000 seere. 

21.02.2019 ble organisasjonen Løvemam-
maene stiftet. Dette en interesseorganisas-
jon som kjemper for rettighetene til syke og 
funksjonshemmede barn. Den består av et 
styre med 8 mødre til syke og/eller funks-
jonshemmede barn. [2]

Ved hjelp av virkemidler som face-
book-grupper, innlegg i aviser, snap-
chat-kanalen, brev til politikere og oppmøte 
på stortingets spørretimer og høringer, har 
de påvirket lover og regler og fått til en-
dringer som påvirker dem. 

Flere av familiene lever i konstant 
beredskap, og er fulltids omsorgspersoner 
for barna sine som er kronisk syke og/eller 
er i en spesielt pleietrengende tilstand. 
Ikke alle mødrene kan jobbe på grunn av 
komplekse situasjoner og at de må være i 
beredskap for at barna skal ha en forsvarlig 
hverdag. De er avhengige av statens bistand 
for å få dagene til å gå rundt og regninger 
betalt. Pleiepenger hindrer inntektstap når 
foreldrene må stå utenfor arbeidslivet i en 
kort eller lengre periode på grunn av bar-
nas situasjon. Løvemammaene tror på og 
kjemper for barnas rettigheter, og bruker 
alle virkemidler de har for å formidle sine 
historier og hverdager.

HISTORIEN OM LØVEMAMMAENE

INTRODUKSJON
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Foreldre til alvorlig syke eller pleietrengen-
de barn har til enhver tid flere instanser 
de må forholde seg til, telefoner som må 
tas, søknader som skal fylles ut, timer å 
møte opp på med barna. Det er mange som 
beskriver en kamp med de offentlige tje-
nester for å få den hjelpen de trenger. Det 
er mye byråkrati involvert, og store mengder 
fysisk og psykisk energi brukes på dokumen-
tering, søknader og oppfølging av disse.

Det er ikke alltid lett å forstå kommunikas-
jonen og språket som kommer fra det offen-
tlige, og det er mye å sette seg inn i. Forsk-
ning viser at mange nordmenn har vanskelig 
med å forstå byråkratispråk [4], og at hvis 
egen helsetilstand er nedsatt, svekker det 
evnen ytterligere til å forstå for eksempel 
helseforskrifter. Forskningsrådet fastslår at 
brukere med sammensatte behov, altså de 
som har behov for tjenester fra flere sektor-
er i det offentlige, er en stor utfordring for 
kommunene. [5]

I media uttrykkes det ofte misnøye over of-
fentlige tjenester og mange har et vanskelig 
forhold til NAV og/eller kommunen de søker 
hjelp hos. [6] Ansatte i offentlige tjenester 
har selv uttalt at “det er sånn vi gjør det”, 
eller at de ikke egentlig vet helt hva retn-
ingslinjene for arbeidet sitt er.[7] På grunn 
av lave ressurser, byråkrati og komplekse 
systemer, opplever brukerne ofte å bli møtt 
med lite empati.

 I en artikkel om misnøye mot NAV skriver 
Einar Liavad [6] at “(...) Samtidig tyder resul-
tatene på at saksbehandlere i NAV i større 
grad må ta til etterretning det ansvaret de 
har overfor brukerne sine. Spesielt gjelder 
dette i forhold til å behandle brukeren res-
pektfullt og ikke minst se brukeren i stedet 
for å behandle vedkommende på en såkalt 
byråkratisk måte.“

BAKGRUNN

“NAV må (...) behandle 
brukeren respektfullt og ikke 
minst se brukeren i stedet for 
å behandle vedkommende på 
en såkalt byråkratisk måte”  [6]

6 av 10 opplever at kom-
munen ikke fatter ved-
tak iht deres situasjon. 
Brukermedvirkning er 
en lovfestet rett, men 
dessverre manglende i 
praksis.[2]

7 av 10 pårørende til syke 
eller pleietrengende barn 
og unge føler seg utnyttet 
av kommunen de bor i. 
Hele 85% av alle pårøren-
de får ikke noe som helst 
økonomisk kompensasjon 
for den innsatsen de gjør. 
Foreldre til funksjonsh-
emmede barn møter ofte 
argumenter som “forel-
dreplikt” og “omsorgsp-
likt” som begrunnelse for 
avslag på ytelser. [3]

Hele 63% av pårørende opplever at egen 
helse påvirkes negativt som følge av å 
være pårørende. “Det er ikke barna som 
sliter meg ut, men kampen mot syste-
met!”
Byråkrati, tungrodd system, motvilje, 
lange søknadsprosesser, avslag og klager 
kan ta motet fra de fleste. [3]

Den generelle arbeidsle-
digheten er på 4%, mens 
blant funksjonshemmede 
er det 56%. (ssb) Dette 
handler ikke om at funks-
jonshemmede ikke vil 
eller kan. Det handler om 
samfunnets manglende 
evne til inkludering og 
likestilling. [2]

INTRODUKSJON
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INNSIKT2

INNSIKT

LITTERATURSTUDIE

I min artikkel “Staging for empathy - How 
service design can change todays public 
services towards a more empathic version” 
[8] peker jeg på de underliggende sosiale 
strukturene som finnes i offentlige tjenester. 
Det er kultur og “måte å gjøre ting på” som 
må belyses for å klargjøre hvor det trengs 
endring. 

Jeg peker på at policy design og tjenestede-
sign kan kombineres på en måte som gjør at 
det allerede fra starten av byggingen av en 
tjeneste taes hensyn til brukere. 

Jeg viser til hvordan tjenestedesign blant 
annet fører med seg en del metoder og 
verktøy som kan brukes til å skaffe empati 
med brukere før og under utviklingen av en 
tjeneste.

 Undersøkelsene mine har gitt meg innsikt i 
kompleksiteten til offentlige tjenester samt 
mulige fokusområder underveis i prosessen. 
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Sosiale strukturer er normer, regler, roller 
og oppfatninger som er deltav flere og varig. 
Det er noe usynlig, men definitivt noe som 
påvirker måten vi gjør ting på. I offentlig 
tjeneste kan disse sosiale strukturer bli til av 
retningslinjer som personalet må følge, og 
kan det utvikle seg til normer og “hvordan vi 
gjør ting”. Det kan også komme
fra personalet selv via deres tidligere
opplevelser og deres interaksjoner med 
hverandre og brukerne av tjenestene de 
leverer. Vink [9] foreslår at disse underlig-
gende sosiale strukturer er det designere 
trenger å fokusere på når de håper å endre 
et system eller tjeneste. 

Vink [9] mener at en antagelse vi har, er at
aktørene i systemet er forskjellige fra sys-
temet de opererer i. Hun argumenterer for 
at vi er en del av systemet, og vi er systemet 
som må utformes på nytt. Hun hevder vi må 
se på vår egen atferd som er med på å op-
prettholde de sosiale strukturene som gjør 
at offentlige tjenester er i “siloer”. Videre, 
hvis vi ikke vurderer den usynlige strukturen, 
vil forsøkene på endring resultere i det 
samme om og om igjen. Det man kan forstå 
fra dette er at i stedet for bare undersøke 

“touchpoints“ i en tjeneste eller rammen 
rundt tjenesten som opprettes med policy
design, må man også se på underliggende 
sosiale strukturer. 

Til venstre ser du et isberg.  Tjenesten med 
“touchpoints” og interessenter, og kontek-
sten fra retningslinjene er toppen av isfjel-
let som vi kan se. Å endre og designe disse 
er absolutt ikke feil.  Allikevel, hvis vi ikke 
tar hensyn til hva som er under overflaten 
og se på hvordan underliggende vaner og 
strukturer kan endres, endres kanskje ikke 
prosessene og de sosiale strukturene, og 
folk kan det fortsette med det de er vant til 
å gjøre [8].

På bakgrunn av dette, ville jeg ikke “bare“ 
gå rett på de første problemene jeg fant i 
innsiktsfasen min. Jeg ønsket å utforske de 
underliggende stukturene og forså hvorfor 
tjenestene fungere slik de gjør. Dette fikk 
jeg god bruk for gjennom hele prosessen, 
og spesielt da jeg gikk tilbake til research 
arbeid etter idegenerering som vist senere i 
rapporten. 

ISBERGMODELLEN LITTERATURSTUDIE

Policy

Tjenestens touchpoints

Underliggende sosiale strukturer
og kultur

Inspirert av Josina Vink 

INNSIKT



11 12

Skrivebordsresearch er en effektiv 
og kostnadsfri metode for å sam-
le innsikt. Da temaet for prosjektet 
er veldig relevant i tiden finnes det 
mye i media, samt at det offentlige 
gjerne har beskrivelser av tjenester 
og annet tilgjengelig på nett.  Me-
steparten av innsikten er samlet på 
denne måten.

Offentlig sektor

Den offentlige sektoren kan defineres å være 
statlige, regionale eller lokale myndigheter, 
offentligrettslige organer og sammenslut-
ninger dannet av én eller flere slike myn-
digheter eller offentligrettslige organer. [10]

Tjenester innenfor disse er de som er for-
valtet av myndighetene, for eksempel helse 
og omsorg og utdanning.

Når offentlige tjenester skal utvikles eller 
vurderes, er det flere nivå som skal taes 
hensyn til. Regjeringen kommer med retn-
ingslinjer og bestemmelser som må følges. 
Departementene setter vedtakene ut i livet 
og har ansvar for sine respektive tjenester. 
Diverse tilsyn er underlagt departementene, 
og hvert fylke har en fylkesmann. I fylkene 
er det kommuner som samarbeider med for 
eksempel spesialisthelsetjenesten. 

SKRIVEBORDSRESEARCH

INNSIKT

NAV
NAV består av den statlige 
Arbeids- og velferdsetaten og de 
delene av kommunenes sosialtje-
nester som inngår i de felles lokale 
kontorene.

Spesialisthelsetjenesten

De fire regionale helseforetakene 
har ansvaret for å sikre befolknin-
gen i regionen tilgang til nødven-
dige spesialisthelsetjenester.

Departementer
Departementene setter vedtakene 
ut i liv, og har ansvar for offent-
ligetjenester

Regjering og Storting

Fatter vedtak, lover og forskrifter

Det er kommunen som har ansvar 
for at innbyggerne i kommunen får 
grunnleggende velferdsgoder som 
skolegang, barnehage, sosialhjelp, 
barnevern, legehjelp og sykehjem.

Kommunen har både en politisk og 
en administrativ ledelse. Ordføre-
ren er øverste politisk valgte leder, 
og rådmannen er administrasjons-
sjef. Under seg har rådmannen en 
rekke kommunale etater, for 
eksempel sosialkontor, skolekontor 
og brannvesen.

Kommune
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Samhandlingsreformen [6] sier noe om 
hva slags mål regjeringen har for helse og 
omsorgstjenesten i norge, og ble brukt i 
prosjektet for å få en oversikt over kjente 
utfordringer i tjenestene og hvilke grep som 
ble foreslått. 

Samhandlingsreformen ble innført i 2009 og 
var et tiltak for å gjøre helse- og omsorgst-
jenesten i Norge bedre. Samhandling er “et 
uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes 
evne til oppgavefordeling seg imellom for å  
nå et felles, omforent mål, samt evnen til å 
gjennomføre oppgavene på en koordinert og 
rasjonell måte”.
 
Hovedutfordringene var at pasientenes 
behov ikke ble godt nok ivaretatt av frag-
menterte tjenester, tjenestene var preget av 
for liten innsats for å begrense og forebygge 
sykdom, og at den demografiske utviklingen 
og endringen i sykdomsbildet gav utfor-
dringer som truet samfunnets økonomiske 
bæreevne. Hovedgrepene i reformen var 
å endre den strukturelle oppbyggingen av 
tjenesten som skal møte framtidas behov og 
å etablere rammebetingelser som gir de en-
kelte virksomhetene motivasjon til å samar-
beide og til å levere tjenester i samsvar med 
målene i helse og omsorgspolitikken. For å 
gjøre dette la regjeringen frem 5 hovedgrep: 

Klarere pasientrolle 

Videreutvikling av pasientmedvirkning i 
tjenestene og helhetlige pasientforløp. 
Pasienter med koordineringsbehov har en 
lovpålagt rett til én kontaktperson i tjenes-
tene. Dette skal tilrettelegge for at folk selv 
kan ta ansvar for egen helse. 

Ny framtidig kommunerolle

Kommunene skal sørge for en helhetlig ten-
kning med forebygging, tidlig intervensjon, 

tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging 
slik at helhetlige pasientforløp i størst mulig 
grad kan ivaretas innenfor beste effektive 
omsorgsnivå

Etablering av økonomiske insentiver

Kommunal medfinansiering av spesialisth-
elsetjenesten og kommunalt økonomisk 
ansvar for utskrivningsklare pasienter er de 
viktigste virkemidlene på dette området. 
Kjernen i begrunnelsen er at kommunen 
også gjennom de økonomiske ordningene 
kan stimuleres til å vurdere om det kan 
oppnås bedre helseeffekter gjennom annen 
bruk av ressursene, herunder riktigere bruk 
av sykehusene. 

Spesialisthelsetjenesten skal utvikles slik at 
den i større grad kan bruke sin spesialiserte 
kompetanse:

Kommunal medfinansiering av spesialisth-
elsetjenesten og kommunalt økonomisk 
ansvar for utskrivningsklare pasienter er de 
viktigste virkemidlene på dette området. 
Kjernen i begrunnelsen er at kommunen 
også gjennom de økonomiske ordningene 
kan stimuleres til å vurdere om det kan 
oppnås bedre helseeffekter gjennom annen 
bruk av ressursene, herunder riktigere bruk 
av sykehusene. 

Tilrettelegge for tydeligere prioriteringer

Problemet med manglende helhet under-
strekes også ved at heller ikke myndighe-
tene har et tilstrekkelig koordinert beslut-
ningssystem for helse og omsorgstjenestene. 
Det må unngås at prioriteringsbeslutningene 
knyttes til deltjenester av det samlede 
forløpet, med risiko for at disse er dårlig 
tilpasset hverandre.

SAMHANDLINGSREFORMEN
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FORSKNINGSFROKOST

Samarbeid i omsorgstjenestene er et tema 
ved Forskningsrådets “Forskningsfrokost” 
som ble sendt live på YouTube. På oppdrag 
fra Forskningsrådet har forskere ved Folke-
helseinstituttet sett på 796 vitenskapelige 
artikler fra omsorgstjenesteforskningen i 
Norge og laget et kunnskapsnotat. [5]

Formålet med kunnskapsnotatene er å få 
en god oversikt over status for forskningen 
på feltet, med ønske om at de blir til nytte 
både for forskningsmiljøer, forvaltningen, 
ansatte i tjenestene, brukerne, politikkut-
viklerne og allmennheten mer generelt. 

Følgende hovedfunn ble gjort:

Forskning viser til manglende samhandling 
mellom tjenester og nivå, samt at behovet 
for samhandling påpeker. 

Sammensatte livssituasjoner krever helhetlig 
bistand, men samtidig trengs kategorier for 
å bistå folk på grunn av politikk og forvalt-
ning. 

Lineær vs sirkulær behandling: Diagnoses-
pesifikk oppfølging er ikke funksjonelt eller 
bærekraftig.

Samhandlingsreformen er utfordrende - mer 
kompetanse kreves av kommunene

Skreddersying vs standardisering:
De er motsigende og lar seg ikke lett kombi-
nere slik lovverket er i dag. 

Teknologi forenkler og kompliserer samtidig, 
verktøyene er gode, men passer ikke inn i 
strukturen som er der fra før.

De ansatte blir tvunget til å velge mellom 
lovpålagte oppgaver og oppgaver som kan 
gjøres, og det går ofte utover forebyggende 
og helsefremmende oppgaver.

Samhandling utfordres av forvaltningens og 
tjenesteområdene sektoriserte og hierark-
iske karakter

Brukerstemmer og brukerperspektiv:  
brukerne i forskningen er personer med 
sammensatte tjenestebehov. 

Jo mer sammensatte problemer, jo mer 
ustabilt oppleves behandlingstilbudet.

“Jo mer sammensatte 
problemer, jo mer ust-
abilt oppleves behan-
dlingstilbudet.”
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Dette er et noen av  ytelsene som er mest vanlig å 
søke på hos NAV når det kommer til familier med 
sammensatte behov. Dette gir et innblikk i hvor 
mye mental energi som muligens må brukes på å 
sette seg inn i hva som trengs når man skal søke 
på diverse stønader, og som vi skal se senere er 
det å søke på stønader veldig krevende. Kilder 
til dette er NAVs egne nettsider, men også infor-
masjon fra Løvemamma - snapchat kanalen er 
samlet inn for å si litt om hvordan ytelsene op-
pleves av brukere.

Hjelpestønad

For å ha rett på hjelpestønad må man ha et behov for 
tilsyn og pleie pga medisinsk tilstand. Gjelder også hvis 
man trenger stimulering, opplæring og trening. Det gjelder 
både fysisk og psykisk sykdom/funksjonshemming.  Pleien 
utføres av privatpersoner. Behovet må vare minst 2-3 år, og 
må ikke være alvorlig. [11]

YTELSER FRA NAV

INNSIKT

Fra Løvemamma-kanalen

Hjelpestønad skal kompensere for all ekstra 
tid man bruker på barnets pleie og tilsyn-
sbehov som anses for å være utover det 
normale for barnets alder. For eksempel 
hjelpe et barn på 5 med å knytte skolisser 
er vanlig. Det er normalt at de ikke skal klare 
det selv. Hjelpe et barn på 5 år med å ta på 
ortroser og spesialsko, det er ikke normalt 
for friske barn og man kan ikke forvente at 
de skal klare det selv.  Pleien må utføres av 
foreldre, besteforeldre, naboer, venner eller 
lignende.  Hjelpestønaden skal inn på bar-
nets konto - nav krever at barnet har egen 
konto, og skal være betaling til den som ut-
fører pleien. Man kan IKKE spare stønaden. 
Det er barnets penger som det skal ha nytte 
av i hverdagen, og den som utfører pleien 
skal ha pengene. Hvis barnet får pleie av det 
offentlige får man ikke hjelpestønad.
 
Hjelpestønaden vurderes altså utfra tidsbruk 
på pleie og tilsyn, og hvordan dette står i 
forhold til alderen på barnet. Selv om et 
barn på 1 år og er barn på 12 år har nøyaktig 
samme pleiebehov, vil det innvilges ulike 
satser. Dette er fordi en frisk ettåring må ha 
hjelp til mat, dusj, forflytning, søvn, av-og 
påkledning mens en frisk 12 åring kan klare 
dette selv.  Pleiebehovet til 12 åringen er 
dermed større enn 1 -åringen sitt selv om 
det i praksis er det samme.
 

“NAV har en tendens til å la være å vurdere 
alle variablene innenfor et behov, så det 
kan være verdt å merke seg følgende: ja, 
en 1-åring trenger hjelp til måltider. Likevel 
trenger ikke en frisk 1-åring hjelp til å hente 
fram, koble opp/måle opp og vaske medis-
insk utstyr og ernæring ifbm. måltidene. En 
frisk 1-åring trenger ikke hjelp til å ta medis-
iner, forebygge/vaske oppkast. Selv tidsbruk 
på å motivere til spising eller trøsting etter 
oppkast avviker fra “normalen” og er et 
ekstra pleiebehov. All ekstra tid på pleie og 
tilsyn er relevant. Eksempel: Barnet skal ha 
inhalasjon. Selve inhalasjonen tar 5 min. Her 
er det viktig å få med tidslinjen utover dette. 
Man bruker tid på å finne frem og gjøre klart 
utstyr og medisin. Man bruker gjerne tid på 
å motivere/trøste barnet, samt vaske, tørke 
og pakke bort utstyr.”
 
I tillegg bruker man som foreldre mye tid på 
administrasjon. Man ringer/mottar samtaler 
angående barnet, man skriver mail, sms, 
kommunikasjonsbok og lignende.  Man skriv-
er søknader, klager og fyller ut skjemaer. 
Man går i møter, er på kontroller og andre 
avtaler ang barnet. Man reiser til og fra.
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YTELSER FRA NAV

Grunnstønad

Du kan ha rett til grunnstønad hvis du har 
nødvendige ekstrautgifter friske personer 
ikke har. Med ekstrautgifter menes løpende 
utgifter som er kommet etter inntrådt syk-
dom eller skade, og som du ikke hadde tid-
ligere. Hvis det ikke er mulig å sammenlikne 
med hvilke utgifter du hadde tidligere, må 
det sammenliknes med hvilke utgifter friske 
personer har til samme formål.
Ekstrautgiftene må som hovedregel vare i 
2-3 år eller mer på grunn av den medisinske 
tilstanden. Utgifter til medisiner dekkes ikke 
av grunnstønad.

Grunnstønad skal kompensere for ekstra ut-
gifter man har pga sykdom/skade/funksjon-
shemming som friske personer ikke har.  Det 
kan være pga kosthold/diett, slitasje på tøy, 
drift av tekniske hjelpemidler, servicehuns, 
proteser/støttebandasje og lignende, og noe 
transport. [12]

Kontantstøtte

Gjelder hvis du har barn mellom 1-2 som 
ikke går i barnehage med offentlig støtte. 
Man må også ha hatt medlemskap i folket-
rygden i minst 5 år. [13]

Pleiepenger

Omsorg for barn under 18 som er sykt, 
skadet, o.l. Behovet er stort, barnet kan ikke 
være alene. Fastsettes etter hvor mange 
timer barnet kan være i barnehage eller 
skole. Unntakene for dette er hvis du må 
være i beredskap hele tiden, eller hvis du 
er våken om natta for å ta vare på barnet.  
Søknadsfrist for pleiepenger er 3 mnd etter 
perioden du søker for. [14]

INNSIKT

Fra Løvemamma-kanalen

Det er vanskeligere å søke grunnstønad på grunn av 
dokumentasjonskrav og mange orker dessverre ikke 
å søke.  For å søke grunnstønad må man dokumen-
tere ekstrautgifter med kvitteringer for 3 måneder. 
Man kan også lage en tabell eller et skjema hvor 
man sannsynliggjør ekstrautgiftene hvis man ikke 
har kvitteringer. Både punktene transport og slitas-
je på tøy krever egne tilleggsskjema.

NAV tar utgangspunkt i sifos [15] referansebudsjett. 
De har en kalkulator man kan plotte inn barnets 
alder og utgifter og se om differansen er stor nok 
til å motta grunnstønad. Det er beløpet utover nor-
malt man får dekket. 
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I MEDIA

I media males det ofte et negativt bilde av 
det offentlige, da det som oftest er de som 
er misfornøyde som går ut i mediene, og det 
er det som lager spennende overskrifter. 
Mediene, både sosiale og tradisjonelle, er 
et kraftig virkemiddel for de som føler seg 
urettferdig behandlet, og for å skaffe en 
oversikt over dagens situasjon har det vært 
nyttig å følge medieoppslag rundt Løvemam-
maene. Spesielt har “pleiepengekampen” 
vært mye omtalt, men også mammaenes 
personlige historier.

 I oktober 2017 kom det en endring i loven 
om pleiepenger. Det ble lagt inn en tids-
begrensning på hvor lenge man kan motta 
pleiepenger, man fikk kun 100% pleiepenger 
i fem år (2,5 år hvis begge foreldrene had-
de behov for å være sammen med barnet) 
og regjeringen fjernet retten til 100% plei-
epenger dersom man måtte hvile på dagtid/
være nattevakt for barnet, dersom man 

måtte være i akutt beredskap, eller barnet 
var palliativt. 
 
Samtidig som at dette gjorde livet uholdbart 
for de med aller sykeste barna, fikk mange 
tusen flere foreldre med syke barn tilgang til 
pleiepengeordningen. 
 
De nye reglene førte med seg store endring-
er, og en gjeng damer startet en kamp for 
å få politikerne til å lytte. Det endte med at 
tidsbegrensningen ble fjernet og gradering 
ble endret tilbake, men at nå kunne man få 
gradert pleiepenger ned til 20% (ned til inntil 
50% før endringen i 2017) Denne revers-
eringen ble et faktum kun 1 år etter at disse 
begrensningene hadde blitt vedtatt. 
 

 

INNSIKT
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En barnenevrolog skriver i en artikkel på tv2.
no [16]:

De fleste av disse barna har foreldre som 
fremviser en formidabel styrke. De gjør 
om barnerommene til avanserte sykehus-
rom, løfter, steller, gir medisiner, håndterer 
hjelpemidler, tøyer, stimulerer, klarerer 
akutte livstruende situasjoner, trøster og 
vugger. De deltar på utallige møter med 
hjelpeapparatet. De er der når drosjen til 
skolen ikke kommer eller nattevakten er syk. 
De pleier barnet sitt døgnet rundt i helger 
og ferier, og tilbringer uker og måneder på 
sykehus med barnet sitt. De vil gjerne også 
delta i arbeidslivet, men de er lite attraktive 
arbeidstakere. De har høyt fravær fra jobb, 
og trenger en fleksibilitet de færreste arbe-
idsgivere kan tilby.

Foreldrene til mine pasienter er, som andre 
foreldre, opptatt av livskvalitet og verdighet 
for sine barn. Disse barna er svært skjøre og 
sårbare. Stabile nære omsorgspersoner er 
livsviktig for dem. Foreldrene gir trygghet, 
forutsigbarhet og kontinuitet i omsorgen. 
Foreldrene bærer barnas stemmer i møtet 
med helsevesenet. Vi er helt avhengige av 
dem for å kunne yte den beste helsehjelpen 
til barna deres.
 
Når foreldrene ikke gis mulighet til å pleie 
barna sine, må det offentlige ta over. Selv 
om det finnes eksempler på godt fungeren-
de løsninger, vet vi at barn som pleies av det 
offentlige oftere opplever akutte forverrin-
ger og forblir lengre på sykehus enn barn 

som pleies av sine foreldre. Disse særlig 
sårbare barna møter et stort antall pleieper-
soner på institusjon, og de utsettes oftere 
enn andre for ulike typer krenkelser. Kom-
munene er heller ikke på noen måte rustet 
til å ta over den enorme pleieoppgaven som 
disse foreldrene gjør i dag.

Grunnlovens § 104 sier: Barn har krav på re-
spekt for sitt menneskeverd. De har rett til 
å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, 
og deres mening skal tillegges vekt i samsvar 
med alder og utvikling. Ved avgjørelser som 
berører barn, skal barnets beste være et 
grunnleggende hensyn. Barn har rett til vern 
om sin personlige integritet. Det påligger 
statens myndigheter å legge forholdene til 
rette for barnets utvikling, herunder sikre 
at barnet får den nødvendige økonomiske, 
sosiale og helsemessige trygghet, fortrinns-
vis i egen familie.

Barns særskilte rettigheter er også nedfelt 
i FNs barnekonvensjon. Staten har plikt til 
å sørge for at ingen barn diskrimineres, at 
barnet ikke adskilles fra sine foreldre mot 
sin vilje unntatt når dette er nødvendig av 
hensyn til barnets beste, og at barnet har 
rett til vern om sitt og familiens privatliv. 
Konvensjonens § 23 omhandler spesi-
elt funksjonshemmede barns rettigheter: 
Psykisk og fysisk funksjonshemmede barn 
har rett til å leve et fullverdig og anstendig 
liv under forhold som sikrer dets verdighet, 
fremmer selvtillit, og letter barnets aktive 
deltakelse i samfunnet. Et funksjonshemmet 
barn har rett til særskilt omsorg (…).

I MEDIA
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“Kampen med systemet er verre enn 
det å bli skadet

INNSIKT

DOKUMENTAR

Brennpunkt dokumentaren “Fallet“handler 
om en kvinne som etter et fall har blitt lam 
og sitter i rullestol. [17] Hun klarer seg ikke 
selv i hverdagen og er avhengig av hjelp 
for å komme seg ut av døra. Hun har søkt 
om BPA, som står for Brukerstyrt Personlig 
Assistent. Formålet med BPA er å gi per-
soner med stort hjelpebehov større frihet 
til å styre tjenestene og hverdagen selv. For 
personer i denne situasjonen betyr BPA mye 
for muligheten til yrkesdeltakelse, utdanning 
og et aktivt og selvstendig liv. Rettighets-
festingen av BPA er begrunnet i et ønske 
om å sikre mennesker med stort behov for 
praktisk bistand en større mulighet til å ta 
ansvar for eget liv og egen velferd. (helse-
norge.no

Uten BPA må kvinnen i denne dokumentaren 
bo på institusjon. I et møte med kommunen 
diskuterer de hun kan få BPA og hvor mange 
timer hun får det. Sånne møter er livsvik-
tige, livskvaliteten hennes står på spill, hele 
fremtiden skal avgjøres i løpet av et møte. 
Hun har opplevd at det lønner seg å være 
medgjørlig og positiv - selv om det oppleves 
som om livet går i stykker.

 Mye skjønn må brukes, siden kom-
muneøkonomien må taes hensyn til. Kvinnen 
mener at BPA er billig i forhold til det å ikke 
kunne bidra til samfunnet. BPA gir mulighet 
til likeverd med ikke-funksjonshemmede, til 
å kunne gi tilbake til samfunnet. 

Hun opplever at ingen har full oversikt over 
hennes sak, og har fått ny saksbehandler 
fire ganger på 9 måneder. Hun opplever det 
som at det ikke spiller noen rolle hva hun 
sier, når beslutninger taes av NAV er det 
ingen tegn til at hennes fortelling har hatt 
noe som helst påvirkning på avgjørelsen. I 
avslagsbrevet er teksten byråkratisk, uten 
følelse, og det oppleves ikke som det er et 
menneske som har behandlet saken hennes. 
Hun opplever det som hardt å bli utsatt for 
dette. Kvinnen avslutter med at kampen 
med systemet er verre enn det å bli skadet.  

 “Saksbehandler vurderer hva 
som er forsvarlig HELT an-
nerledes enn brukeren”.
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SELVRAPPORTERING

En måte å samle innsikt på er å un-
dersøke hva brukerne av tjenester selv 
sier om sin situasjon. Dette gir selvføl-
gelig ikke et helhetlig bilde på situas-
jonen, men fra et brukerperspektiv. 
Innsikten her er samlet inn via sosiale 
medier, der foreldre med syke/funks-
jonshemmede barn beskriver hverda-
gen sin og opplevelser i møte med det 
offentlige.

Familiene har svært hektiske dager, og det 
kan raskt oppstå akutte situasjoner. Bar-
na må ofte overvåkes hele tiden, og det er 
foreldrene som må gjøre det for at barna 
skal føle seg trygge da de er svært sårbare. 

Når de i tillegg må “kjempe” med det offen-
tlige for å få ressurser til å overleve mens de 
tar seg av barna sine, legger det til et veldig 
stort stressmoment som ikke burde være 
nødvendig. Utfordringer rundt det offentlige 
er ofte uttrykt, men også de positive møtene 
med mennesker i helsetjenester formidles. 

“(...) og akkurat de ordene var så viktige for meg. 
De var viktige da, og de er viktige nå. Det viser at 
mennesker evner å se krisen som andre menne-
sker står i. (...) Men de ordene skulle jeg ønske 
at flere rundt oss hadde spurt om. Jeg savnet 
et “vern” rundt oss foreldre som sto i krise. Jeg 
skulle ønske det var et team som kunne fanget 
oss opp, og fulgt oss et stykke på veien. Ikke bare 
oss, men alle som har kommet før oss, og som 
kommer etter oss i samme stien..Det er så viktig 
at foreldre og søsken også blir godt ivaretatt.

Hovedfunn 

 En mor om hvordan det opplevdes når en fysioterapeut for sønnen 
hennes spurte hvordan hun hadde det:

INNSIKT

Om selvrapportering

Mor til en liten jente skriver følgende i et 
innlegg på nettet:

“Jeg sitter fortsatt igjen med følelsen av å 
måtte finne ut av alt selv. Rettigheter, veiled-
ning, stønader og hjelpemidler kom ikke av 
seg selv. Det sikkerhetsnettet jeg trodde 
skulle være der for å ta oss imot var ikke 
der. Jeg ringte rundt til instanser selv, skrev 
søknader selv, leste meg opp på alt av øvels-
er, tips og triks.

Selv om jeg setter veldig pris på den hjelpen 
vi faktisk har fått, føler jeg fortsatt at det er 
noe som går igjen over hele helse- og kom-
mune-fjøla; underbemanning, lang ventetid 
og tungrodd byråkrati. Ingen har kapasitet 
eller mulighet til å sette seg ned og virkelig se 
hvordan de kan gjøre hverdagen lettere for 
deg. Og det er ikke alltid deres feil, for de kan 
dessverre ikke være to steder samtidig. Jeg 
har spurt flere av de som jobber i helsevesen-
et og i kommunen om akkurat dette. Jeg har 
aldri møtt noen som ikke føler at de har for 
mye arbeid til å kunne gi optimal oppfølging 
av hver enkelt sak.

På disse tre årene har jeg lært utrolig mye. 
Jeg har lært at jeg ikke bare er en pårørende. 
Jeg bytter på å være sykepleier, fysioter-
apeut, ergoterapeut, ernæringsfysiolog, 
sosionom, koordinator, spesialpedagog og 
ikke minst, mamma. I tillegg til alt dette må 
jeg også være en advokat. I møte med Nav og 

kommune må jeg kjempe kamper som ingen 
hadde fortalt meg om på forhånd. Jeg må 
bruke krefter på å argumentere for at vi som 
familie skal få den hjelpen og anerkjennelsen 
vi fortjener. Avslaget på omsorgsstønad er 
nok det tøffeste avslaget jeg har fått så langt. 
Ikke på grunn av den summen med penger vi 
kunne ha fått, men på grunn av en håpløs og 
iskald begrunnelse. Jeg får høre at “du har 
omsorgsplikt for barnet ditt”, “du utfører 
ikke tyngende omsorgsarbeid”, “søk igjen 
når barnet har blitt eldre”. Saksbehandlere i 
kommunen kan blankt overse alle vedlegg og 
legeerklæringer, som du har brukt flere uker 
på å sette sammen. (...) Man begynner å grue 
seg til å hente posten. Hvert avslag er som et 
hardt slag i magen. Man føler seg mistenke-
liggjort og begynner å tvile på om man gjorde 
rett i å søke i det hele tatt. 

Hvis kommunen skulle ha satt inn folk til å ta 
over alle omsorgsoppgavene og treningen vi 
utfører hver dag, da hadde det blitt virkelig 
dyrt. Hvis vi ikke hadde lagt ned all denne 
treningen hadde Ine kostet kommunen be-
traktelig mye mer i fremtiden også. På grunn 
av vår innsats kommer hun kanskje til å lære 
seg å gå en dag, og for det synes jeg at vi 
fortjener å bli sett og anerkjent av samfunnet 
vårt. Istedenfor får jeg beskjed om at jobben 
jeg gjør for datteren min ikke anses som tyn-
gende. For det vet jo kommunen mye bedre 
enn meg.”

“Man begynner å grue seg til å hente 
posten. Hvert avslag er som et hardt slag 
i magen. Man føler seg mistenkeliggjort og 
begynner å tvile på om man gjorde rett i å 
søke i det hele tatt.”
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En mor har beskrevet et døgn med syke barn i en ustabil periode, 
her illustrert av meg. Dette viser hvor utrolig hektiske dagene kan 
være og hvor livsviktig pleien barna får av foreldrene er. [2]

07.00-07.30 7.30 -9.30 10.30-11.30 11.30-12.30 13.30-15.30 16.30-17.30 19.30 - 07.00

 Gjøre klart utstyr til barna: 
mat, medisiner, kremer, 
vaske med antibac og evt 
vaske skittent sengetøy. 

 Behandle barna med 
medisin, fysioterapi, 
smøring. Individuell 
behandling i tillegg - mye 
tid på kommunikasjon. 
Smertestillende ved 
behov. Stadig vurdering 
av allmenntilstand: Puls, 
respirasjon, oksygen, 
hudfarge) vaske og 
sterilisere utstyr for dag 
og natt

 Gjøre klart CPAP og inhalas-
jonsutstyr til alle. To barn får 
CPAP med saltvann + adren-
alin, deretter fysio. Barna får 
evt smertestillende. Skifter 
bleie, evt tømmer tarmen en 
gang hver dag på et barn. Det 
barnet får også inhalasjon med 
saltvann og adrenalin, deretter 
fysio. Mye tid brukes på 
kommunikasjon i disse situas-
jonene. Regulering av oksygen 
og statig vurdering av allmenn-
tilstand og ekstra behov. 

Gjøre klart inhalasjon-
sutstyr. Barna får 
inhalasjon med 
saltvann + adrenalin. 
Vaske og sterilisere 
utstyr

 Gjøre klart utstyr til gastrostomi 
og sondemat. Et barn får 
sondemat på knapp, mat, evt 
næringsdrikk til de andre.  Skylle 
og vaske utstyr.

Gjøre klart utstyr for inhalasjon til alle, 
sondemat, medisiner, nesespray og 
kremer. Alle får saltvannsinhalasjon og 
adrenalin, deretter fysio.
To barn smøres med kremer mot 
psoriasis og eksem. Medisiner og 
smertestillende til et barn. Et annet 
barn vaskes og smøres rundt 
gastrostomi og gis sondemat. Gjøre 
klart CPAP med fukter. Regulering av 
oksygen og stadig vurdering av allmen-
ntilstand. 

 Kontinuerlig overvåkning med måler av 
puls og oksygenmetning. Inhalasjoner og 
adrenalin 
annenhver time gjennom hele natten, 
Sover med CPAP enten nesemaske eller 
helmaske, Opti-Flow, oksygen på nesekat-
eter eller oksygen via CPAP. Stimul-
erer/tiltak ved pustestopp/slimprop-
p/hosteanfall.
Regulering av oksygen og stadig vurdering 
av allmenntilstand. Trøste/lindre ved 
magesmerter. 

17.30-19.30

DØGNHJUL

Gjøre klart inhalasjon-
sutstyr. Barna får 
inhalasjon med 
saltvann + adrenalin. 
Vaske og sterilisere 
utstyr

INNSIKT
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INTERVJU

To semistrukturerte intervju ble utført med ansatte i Trondheim kom-
mune. 

Hovedfunnene utgjør en forståelse for at det er når det kommer til 
brukerne med sammensatte behov kommunen har de største utfor-
dringene med å tilby gode tjenester. Har man behov innenfor en seks-
jon eller “silo” i kommunen, er tjenestetilbudet relativt godt og det kan 
kvalitetssikres. Med en gang man har behov for tjenester fra flere ulike 
seksjoner er kommunen ikke ilike god stand til å tilby like gjennomarbei-
det gode tjenester siden de har utfordringer med samkjøring av disse. 
Dette skyldes blant annet dårlige verktøy internt, personvernhensyn, økt 
ansvar lagt på kommunen etter samhandlingsreformen. Når det er mange 
sektorer involvert, blir det naturlig nok veldig mange aktører i en enkelt 
sak som gjør det vanskelig å “holde styr”, og tjenesten oppleves som 
ukoordinert og vanskelig å forstå for brukeren. 

Når det kommer til kommunikasjon og empati i tjenestene erkjenner 
kommunen at det mangler en mellommenneskelig tone i skriftlig kom-
munikasjon. Dette skyldes at enkelte ting er lovfestet innhold i brev som 
ikke kan redigeres av saksbehandlere, og lovtekst er ofte stivt i språket. 
I tillegg kan det skyldes at ansatte i emosjonelt belastende jobber over 
tid blir kalde og upersonlige i kommunikasjon med brukere som beskyt-
telsesmekanisme. Det jobbes med klarspråk for at skriftlig kommunikas-
jon skal være lett å forstå for brukere. Kommunen utformer maler selv på 
brev som sendes ut, og de prøver å motvirke det stive språket med per-
sonlig tone og klarspråk.  

INNSIKT

NAV

NAV er satt sammen av både stat og kom-
mune, noe som er forvirrende både for 
ansatte og ikke minst brukerne.

Det forskes en del på “NAV området” til 
enhver tid, mye settes i gang av statlige my-
ndigheter, og kommunen prøver å være en 
samarbeidende part. Det må ofte forskning 
til, rene evalueringer er vanskelige, det må 
brukes mye tid og krefter for å få noen gode 
svar.

Samhandling mellom tjenester 

Det er verst for de som trenger tjenester fra 
mange, som f.eks familier med funksjonsh-
emmede barn. Her er man med en gang mye 
mer usikker på om tilbudet og opplevelsen 
er god nok
I slike tilfeller blir antall aktører stort og de 
som er ansatte må gå i egne møter for å 
koordinere koordineringa. 

De har ikke tilgang til hverandres system i de 
forskjellige tjenestene, slik at for brukeren 
oppleves de rotete, ukoordinert og gir ikke 
alltid mening.

Det er ikke mulig å innhente generelt 
samtykke slik at det må søkes om spesifikt 
samtykke hver gang som tar tid.

Hjemmesidene til kommunen internt er i dag 
ikke tilfredsstillende med tanke på samhan-
dling.

Kommunikasjon

Det jobbes med å få en standard på klar-
språket, men noen ting er lovtekst som må 

inn og da må språket i loven endres.

Når en søknad vurderes, bruker saksbehan-
dler en sjekkliste.

Empati i tjenester

Etisk refleksjon har vært et tema i opplærin-
gen av ledere i kommunen, men det er usik-
kert hvordan det foregår per dags dato.

Ansatte i emosjonelt belastende jobber ut-
vikler etterhvert en overlevelsesmekanisme 
som er å bli kald og upersonlig.

Brukerinvolvering

Brukerråd - bruker brukerråd for å utrede 
ting når de jobber med politiske saker

Ansatte i Helse-og Velferd holder intervju og 
samtale med brukere for å tilrettelegge for 
dem.
Det holdes møter for alle ivloverte aktører 
og de drar på hjemmebesøk til brukerne.

Ønsker kommunen å snakke med NAVs 
brukere bruker de brukerrådet. Men det 
er dårlig representert, bruker arbeidet på 
sosialhjelp sida er vrient, brukerne vil gjerne 
fort ut igjen så de vil gjerne ikke vil binde 
seg til å være med på omfattende
 undersøkelser.

“Hvis man kan gjøre noe selv så bør 
man gjøre det” - kommunen ønsker at 
brukere skal gjøre så mye som mulig selv for 
å ta styring og kontroll på egne liv.
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INTERVJU

Tre semistrukturerte intervju ble utført med mødre til syke/funksjonsh-
emmede barn. Underveis i intervjuene ble det tegnet opp en tidslinje slik 
at mødrene hadde oversikt over hva som ble notert og kunne korrigere 
eller legge til ting ettersom det ofte er vanskelig å huske i kronologisk 
rekkefølge. 

Hovedfunn:
Mødrene ønsker seg tettere oppfølging, mulighet til å få rask og enkelt 
tilgang til hjelp når de har kommet hjem, samt bli introdusert for nettverk  
støtte seg på. Det virker som det er et tydelig skille mellom barn med en 
medisinsk tilstand og en diagnose, og de uten. Dette kommer til uttrykk 
i veldig forskjellige opplevelser rundt oppfølging. Det ble uttrykt en viss 
misnøye rundt det å søke på økonomisk støtte og hjelpemidler, da det 
ofte ikke var lett å forstå hvorfor man fikk avslag, eller at avslagsgrunnlag-
et oppleves som feil. I tillegg gir brevene som blir sendt ut et inntrykk av å 
være standardbrev som bare har blitt fylt ut med enkelte opplysninger.  

INNSIKT

Støtte og oppfølging

Supert med hjelp og støtte på sykehus, også fra 
sosionom

Savner støtteapparat ved hjemreise - noen å snak-
ke med, opplæring

En har fått hjelp og besøk hjem til seg for op-
plæring

En opplever god kommunikasjon med sykehuset, 
gjøres enkelt via mail.

Det er viktig å være inne tidlig med oppfølging og 
hjelp

Mye bekymringer i barseltiden, føler seg ensom 
når mannen går ut i arbeid. Kan ikke delta på 
barselgruppe, gå på kafe etc pga barnets helsetil-
stand. 

En savner tettere oppfølging fra sykehuset. 

Opplevelse av å ikke bli tatt på alvor av helseper-
sonell

Habiliteringssenteret har for lite med ressurser, 
som resulterer i mye ventetid.

En forteller om opplevelse av på bli set på som en 
“hysterisk mor”

Dårlige opplevelser før diagnose blir satt

Etter diagnose blir satt fungerer systemet bedre og 
blir tatt vare på

Erfaringer med NAV

Vonde opplevelser med NAV - de tok ikke ansvar 
for feilinformasjon som ble gitt

Innvilget hjelpestønad, god opplevelse rundt dette 
da det ble gitt hjelp av sosionom ved sykehuset.

Føler seg mistenkeliggjort, tvunget til å føle seg 
liten og til å gi opp

Mye ventetid

NAV bytter saksbehandler ofte, og har veldig lite 
skjønn.

Kommunen har én fast saksbehandler som viser 
empati og er støttende i møter, men det oppleves 
ikke at denne har noe å si når det kommer til 
utslag av søknaden. Kommunen har mye skjønn og 
lite regler. En føler seg usikker på hvordan man kan 
vite at riktige vedtak blir truffet.

Kommunikasjon

Ønsker seg mer personlig tone i brev fra kom-
munen.

Trenger ikke hele sykdomshistorie eller full diag-
nose i hvert brev. Oppleves som overflødig.

Kalde, harde avslagsbrev uten en opplevelse av at 
det har blitt gjort en grundig, individuell vurdering.

Argumenter i søknadsbrev som ikke blir besvart, 
oppleves å bli avfeid. 

Alder brukt som avslagsgrunnlag, oppleves som lite 
subjektivt.
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RESULTAT AV INNSIKT

Brukerreise

På bakgrunn av skrivebordsresearch og intervju har 
jeg utformet en brukerreise som utgangspunkt for 
videre arbeid.

 Denne viser en familie på tre der barnet er sykt og 
må bli værende på sykehus noen måneder før familien 
kan reise hjem. Barnet har medisinske behov og det 
er mye nytt å lære for foreldrene i tillegg til at det å få 
et barn i seg selv er nytt og skummelt.

De får opplæring på sykehuset og hjelp av en sosion-
om, et hjemmebesøk av sykepleier og oppfølging på 
sykehus i etterkant. Videre er et eksempel på proses-
sen om å søke på økonomisk støtte fra kommunen, da 
spesialisthelsetjenesten har vurdert det til at minst en 
av foreldrene må være hjemme med barnet til enhver 
tid. 

Dette beskriver selvfølgelig ikke hvordan det er for 
alle foreldre med syke/funksjonshemmede barn, men 
et tilfelle der barnet ikke har en ren medisinsk tilstand 
som gjør at systemet står klart til å hjelpe.

Søknader
Oppfølging

Hjemreise

Hjelp fra sosionom

Opplæring
Fødsel

Svar på søknad

Klager

Ventetid

Pe
rm

isj
on

Gir opp eller får endelig avslag

Permisjon over
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Sykehus
Fødsel

NAV
Sosionom Hjemreise Oppfølging Søknader Habilitering

Avslag
Søknader

Videre 
støtte

Får avslag på 
søknad om 
omsorgsstønad. 
Må igjen 
undersøke selv 
sine rettigher og 
muligheter for å 
klage.

Permisjon

God opplevelse av 
oppfølging på 
sykehus tatt i 
betrakning den 
følelsesmessige 
påkjenningen

Ved opphold på 
sykehuset får de 
god hjelp av 
sosionom til å søke 
på støtte fra NAV.

Kun medisinsk/fy-
sisk oppfølging 
hver 6 måned på 
sykehus. Savner et 
støtteapparat 
utover dette.

Etter at diagnose 
er satt fungerer 
systemet bedre, 
og de får hjelp av 
sosionom på et 
habiliteringssenter.

Får etterhvert 
kjennskap til 
støttegrupper, 
men da har de 
allerede funnet ut 
mye av den infor-
masjonen som gies 
der selv.

Mye bekymring for 
barn. Etterspør 
hjelp fra NAV og 
blir feilinformert, 
uten å ha noen å 
dobbeltsjekke 
med.

Mye redd for 
barnet, og over-
gangen til å klare 
seg selv uten 
mulighet for å 
stille spørsmål rask 
og enkelt er 
slitsom.Kan ikke 
delta på 
barselgrupper 
eller gå på kafe på 
grunn av barnets 
helse.

INNSIKT

RESULTAT AV INNSIKTEmotional journey 
En illustrasjon med mer informasjon på 
punktene i tillegg til en indikasjon på 
hvordan moren føler seg i situasjonen.
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Fødsel Hjemreise Oppfølging Søknader Habilitering Søknader
Videre 
støtte

Sykehusansatte Sykehusansatte

Sosionom Sosionom

Aktør

Fysisk
touchpoint

Tjenestenivå

Politisk nivå

Saksbehandler Sykepleier Ergonom

Kommune

Forslag

IverksetterBrukerråd

NAV

Retningslinjer 

Bruker-
undersøkelser

Policy

 Budsjett

Policy

 Budsjett
Departementer

Regjering/Storting

Behandling av søknadBehandling av søknad

Fylkesmannen
Samarbeid mellom
 mindre avdelinger

Møte

Brev

Barsels-
opphold

Saksbehandler Saksbehandler

Bruker med sammensatte 
behov

Tlf.samt

Interaksjonslinja

Brev

Tlf.samt Tlf.samtTlf.samt

Møte Møte Møte

Brev

Behandling av søknad

Møte

Blueprint av systemet med brukerreise er utarbeidet på bakgrunn 
av innsamlet informasjon. Dette for å illustrere kompleksiteten i 
offentlige tjenester i kontekst av en familie med sykt barn
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Påvirkning

En forenklet versjon som illus-
trerer hvordan en enkeltperson 
kan påvirke politikken. I dagens 
system må en gjennomsnittlig 
bruker gjennom flere nivå for å 
ha noen mulighet til å påvirke 
beslutningstakere høyt opp i sys-
temet. Bygger på isbergmodellen 
vist tidligere i rapporten.

RESULTAT AV INNSIKT

Ansatte i offentlige 
tjenester

Offentlige 
tjenester

Politikk

PolicyDepartementer

Bruker med 
sammensatte 
behov
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SYNTESE3

SYNTESE

Jeg skrev ned hovedinnsikten  på post-its og sort-
erte for å finne områder for å få oversikt  over hva 
jeg kunne fokusere på. Se appendix for liste.

Disse ble så gjort om til følgende spørsmål:

Hvordan kan vi…?
• Øke opplevd empati for brukere
• Personliggjøre brukere for ansatte
• Gi brukere en oversikt over kontakter i systemet
• Forbedre kommunikasjon mellom siloer 
• Påvirke policy-makers

To runder idegenerering ble gjennomført, en der “alt er lov” 
og en mer konservativ. Ideene ble sortert på en skala fra en-
kel til kompleks, og abstrakt til konkret for å vurdere hvilke 
som kunne være aktuelle. Se appendix.

AFFINITYDIAGRAMMING
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Hvordan kan vi..

Øke opplevd empati for brukere?

• Eget brukerombud i som kjemper for brukeren innenfra kommunen/NAV
• Kommunen tar kontakt med deg istedet for at du må vente på svar
• Personlig saksbehandler i både kommune og NAV
• Oppfølging med sosionom til alle
• NAV pålagt å personifisere avslagsbrev
• Konkrete argument for avslag
• Nettside/app for å spørre om hjelp i barsel/permisjonstid
• Transparens rundt systemets kompleksitet

Personliggjøre brukere for ansatte?
• Personliggjøre søknader med bilder, personlig tone
• Hjemmebesøk mer enn én gang
• Storytelling for empati
• Pålagt å ha møte før avslag

Gi brukere en oversikt over aktuelle aktører i systemet?
• Digital plattform som samler all info 
• Nettverk for familier i lignende situasjoner - introdusert av det offentlige

Forbedre kommunikasjon mellom “siloer”
• Forbedre nettsidene internt
• Utvikle verktøy for bedre samhandling
• Ansette designer/bruker designmetoder for å forstå hverandre
• Bevisstgjøring av kultur i kommunen/NAV

Påvirke beslutningstakere
• Program som involverer brukere i policy-making

IDÈGENERERING

SYNTESE

Fire ideer ble valgt ut som aktuelle og disse ble vurdert mot hverandre i forhold til den korte tiden 
og hva jeg har av kunnskap og informasjon.  

Fortelle historien om livet til en løvemamma, 
for å øke empati og kunnskap 

Forholdsvis enkel, men abstrakt i den for-
stand at det er uvisst i hvilken sammenheng 
historien skal fortelles, og hvordan det blir 
annerledes enn det som finnes på sosiale 
medier. 

Digital plattform for oversikt både for bruker og 
for ansatte

Komplekst, men ganske konkret. Har erfaring 
med å lage slike plattformer, men personvern er 
et stort hinder, og det er tidkrevende

Involvere brukere i policymaking
hvordan kan mottakere av tjenester påvirke helt i 
starten av bestemmelsesprosessen? 

Komplekst og forholdsvis abstrakt, har lite infor-
masjon om hva som er mulig og lite kunnskap om 
hvordan brukerinvolvering foregår i dag annet enn 
i media.

Kommunikasjon og empati i ut mot bruker - 
personliggjøring av avslagsbrev

Ganske enkelt i teorien, og også forholdsvis 
konkret. I første omgang kan det innebære en 
overhaling av malene til kommunen/NAV, som 
de står for selv. Det finnes dog begrensninger 
i form av lovpålagt informasjon som må være 
med. Det er også usikkert hvor omfattende det 
er å lære opp alle saksbehandlere og bytte ut 
alle malene. 

Konkret

Abstrakt

Komplekst Enkelt
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VALG AV RETNING

For å kunne velge en av temaene gjennomførte jeg 
en enkel analyse der jeg så på fordeler og ulemper 
ved hver retning, i kontekst av hva som ville gi et 
akseptabelt resultat for prosjektet. 

Jeg vurderte det slik at kommunikasjonen fra tje-
nestene ut mot brukerne er en viktig del av opplev-
elsen for brukerne, og et område som kommunen 
allerede har fokus på er klarspråk og empati i skrift-
lig kommunikasjon. Brukerne selv har flere ganger 
påpekt hvordan spesielt avslagsbrev oppleves som 
meget kalde og upersonlige, og valget falt på dette. 
Fokuset heretter var å finne ut hva som er mulig å 
endre på i brevene og formulere et eksempel på et 
brev som kunne sendes til brukere for tilbakemeld-
ing.

Fortelle historien om livet til en Løvemamma, for å øke empati 
og kunnskap

Fordeler

Har mye informasjon om dette

Behovskartlegging kan lettere utføres

Ulemper

Tidkrevende

Trenger kontekst

Personvern

Kommunikasjon og empati i ut mot bruker
 - personliggjøring av avslagsbrev

Fordeler

Kommunen er allerede obs på dette 

Stor del av hverdagen til brukere

Potensielt stor ringvirkning

Konkret nok å jobbe med

Ulemper

Uvisst omfang i en implementering

Lovfestede formuleringer i teksten

Vanskelig å gi gode argumenter for 
avslag, lite kunnskap

SYNTESE

Involvere brukere i policymaking

Fordeler

Veldig relevant for Løvemammaene

Innsikt og kontakter fra litteratur-
studie

Co-design prosjekter med kom-
munen

Ulemper

Lite info

Mulig dårlig unyttelse av innsikt

Veldig komplekst

Digital plattform for oversikt både for bruker og for ansatte

Fordeler

Kan hjelpe mange, og skreddersys

Har erfaring med å lage digitale plat-
tformer

Ulemper

Tidkrevende

Personvern i tjenestene er et hinder
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Etter å ha gått for en retning, gikk jeg tilbake til skrivebordet for 
å skaffe meg mer kunnskap om søknader og avslagsbrev fra NAV 
og kommunen. Jeg så på hvordan disse ble utformet og hvilke 
retningslinjer som måtte følges, utover den innsikten jeg hadde 
skaffet tidligere. 

Hvor fleksibelt er det i kommunen?

Ansatte svarer: “Vi har en del føringer i klarspråk-malene, og vi skal følge 
regler for universell utforming så langt det lar seg gjøre. Vi må både være 
presise mtp lovgrunnlag  - det gir raskt et nokså stivt språk, men vi prøver 
å jobbe oss rundt det med å være gode på klarspråk og personlig tone i de 
malene vi har liggende - de utformer vi selv. Så som du sier blir tekstene våre 
likevel ofte litt for formelle.”

SKRIVEBORDSRESEARCH

SYNTESE: SKRIVEBORDSRESEARCH

(MER)

Klarspråk 

Offentlige føringer sier tydelig at klart språk er viktig i offentlige tjenester. [17] 
Se mer om klarspråk i appendix.

Med klarspråk menes korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster fra det 
offentlige. En tekst er skrevet i klarspråk dersom mottakerne

• finner det de trenger
• forstår det de finner
• kan bruke det de finner, til å gjøre det de skal

Den internasjonale definisjonen av klarspråk: «Klarspråk er kommunikasjon 
med så tydelig ordlyd, struktur og visuell utforming at leserne i målgruppen 
finner informasjonen de trenger, forstår den og kan bruke den.»

Informasjon fra det offentlige skal være forståelig for alle. Da er det spesielt 
viktig at språket er klart og brukertilpasset. Det er ikke alltid mulig å uttryk-
ke seg krystallklart. Myndighetene må ofte håndtere komplekse saker, og 
det kan være mange grunner til at de må ta forbehold og bruke omtrentlige 
uttrykksmåter. Men i de aller fleste tilfeller har myndighetene alt å vinne på å 
uttrykke seg klart og begripelig. Klarspråk hjelper budskapet fram. 
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NAVs begrunnelser av enkeltvedtak
Aina A. Kane [7] skriver i sin artikkel “Grunnlag for enkeltvedtak hos NAV” om in-
tervju utført med 6 saksbehandlere i NAV. Hun har også studert 28 anonymiserte 
enkeltvedtak fra to Nav-kontorer i Nord-Norge, både innvilgelser og avslag. I 
artikkelen poengterer hun at rettssikkerheten til brukere av NAV ivaretas av blant 
annet tilstrekkelig begrunnede vedtak. I intervjuene med saksbehandlerne gjør 
artikkelforfatteren flere viktige funn om hvordan saksbehandlerne faktisk jobber.  
Kort oppsummert sier artikkelen at: 

Jo viktigere resultatet av en søknad er for den som søker, jo viktigere er det 
at begrunnelsen blir riktig.  Saksbehandlere i NAV innrømmer å være “fanget” 
i praksis, at de “får en måte å jobbe på” som er vanskelig å komme bort fra.

Videre innrømmer noen av dem å bestemme seg for et vedtak før de finner 
begrunnelse, noe som utgjør en risiko for beslutninger blir tatt på feil grunn-
lag. 

Flere av saksbehandlerne uttrykker et ønske om å snakke mer med brukerne 
for å treffe riktig beslutning, men blir ofte hindret av for stor arbeidsmengde 
samt standarder i NAVs systemer.

 NAVs datasystem dikterer ofte måten saksbehandlere jobber på, og stan-
dardisering av tekster kan både bidra til likebehandling men også forårsake 
ukorrekt anvending av lovverket. 

“Jeg gjør meg ofte opp en mening i tidlig samtale i en arbeidsevne-
vurdering. Har jeg fått inn en søknad og ser på legeerklæring og CV, 
danner jeg et bilde og tenker at brukeren må jo bare finne seg jobb 
med en gang og ikke gå her. Men når jeg treffer han så er det fort 
slik at mine forhåndsantakelser var feil.

SKRIVEBORDSRESEARCHSYNTESE:

Direkte utdrag fra artikkelen:

Viktigheten av begrunnelse
Navs enkeltvedtak skal være skriftlige og 
begrunnede, og begrunnelsen skal fremvise 
vedtakets rettslige og faktiske grunnlag, 
samt sentrale skjønnsvurderinger (fvl §§ 23 
– 25). Navs saksbehandlingsrundskriv (Arbe-
ids- og velferdsdirektoratet 2016) beskriver 
(til fvl § 25) at «kravene til begrunnelsen må 
tilpasses etter hvor viktig og inngripende 
avgjørelsen er for vedkommende, sakens 
viktighet i alminnelighet og hvilke praktiske 
vanskeligheter organet har med å gi en mer 
utførlig begrunnelse». En kan legge til grunn 
at enkeltvedtak om ytelser til forsørgelse 
er viktige og inngripende avgjørelser for 
personer uten inntekt, grunnet arbeidsle-
dighet, sykdom eller sosiale problemer, og 
at Nav ikke har praktiske vanskeligheter med 
å synliggjøre sine vurderinger.

Begrunnelsen skal vise til de regler vedtaket 
bygger på (fvl § 25, 1. ledd), dvs. presen-
tere og forklare de bestemmelser fra lover, 
forskrifter, rundskriv etc. som er lagt til 
grunn for det konkrete vedtaket. Eckhoff 
og Smith (2014:286) påpeker at det ofte vil 
være «mer opplysende å gjengi regelen eller 
dens problemstilling med egne ord enn å 
sitere en komplisert tekst». Bestemmelsen 
åpner for å unnlate slike forklaringer dersom 
parten kjenner reglene, men en kan legge til 
grunn at begrunnelse er en såpass sentral 
del av Navs informasjonsplikt (fvl § 17, Navl 

§ 15) overfor personer i sårbare situasjoner, 
at unntaksregelen ikke skal benyttes i særlig 
grad.
Dess større betydning vedtaket har for den 
det gjelder, dess større er dermed kravet til 
begrunnelsens utforming.

Kultur i etaten
Angående utformingen av faktadelen i be-
grunnelsene fremholdt en informant at «For 
fakta er det jo ingen auto-tekster, det vil si; 
det forrige vedtak blir lagret, og man kan gå 
inn og se det, videreføre et vedtak og da kan 
man bruke det som mal», mens en annen 
fortalte: «Vi er jo noe fanget av praksis, en 
måte å gjøre det på: ‘Det er slik og slik’».
“Vi bør være obs på at vi her på Nav er her 
av en grunn, vi skal ikke bare synse. Jeg 
synes dette intervjuet er en oppvekker for 
meg. Man får jo sin måte å jobbe på her, og 
er ikke bevisst på å skille på hva er fakta, hva 
er mitt skjønn, hva er andre sitt skjønn?”

Brukerinvolvering - samle info fra søker
“Jeg tenker at jeg ideelt sett skulle hatt et 
møte med deg, gjennomgått og forklart, slik 
at du kunne få stilt spørsmål. Det er ikke 
alle brukere som vet sine rettigheter, og 
mange ganger tenker jeg vi burde brukt tid 
på akkurat dette, å informere og forklare om 
hva slags lover som gjelder. Det er jo deres 
rettigheter og Navs ansvar”
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En informant fremholdt at: Når vi sier 
‘dine utgifter’ og så skal vi ta hensyn til hva 
brukeren har opplyst, men her glemmes 
nok en del. For brukeren er jo x og y utgift-
er, men for Nav teller det ikke. Det skal ikke 
regnes med. Disse informantuttalelsene 
peker på nødvendigheten av brukeren selv 
som kilde for faktaopplysninger om seg selv, 
men antyder også en praksis hvor individu-
elle faktaopplysninger må vike plass for ulike 
standarder innenfor Navs systemer.
Hvis man egentlig har bestemt seg for et 
avslag, så kan jeg ringe og få en dialog på 
det. Jeg ønsker å forklare hva vi tenker og 
hva vi vurderer. Så da er det jo egentlig en 
kartlegging, men det avhenger av relasjonen. 
Min erfaring er at å snakke med brukeren, 
når jeg er usikker, gjør det lettere å skrive 
vedtaket.

Når i saksbehandlingsprosessen fattes ved-
taket?
På mitt konkrete oppfølgingsspørsmål «Når 
i prosessen skjer avgjørelsen? Finner du be-
grunnelse for en avgjørelse du allerede har 
fattet eller blir avgjørelsen resultat av dine 
begrunnelser?» svarte sistnevnte: (..) jeg 
gjør meg ofte opp en mening i tidlig samtale 
i en arbeidsevnevurdering. Har jeg fått inn 
en søknad og ser på legeerklæring og CV, 
danner jeg et bilde og tenker at brukeren må 
jo bare finne seg jobb med en gang og ikke 
gå her. Men når jeg treffer han så er det fort 
slik at mine forhåndsantakelser var feil.
Når flere informanter beskriver at de ofte 

tenker konklusjon på et tidlig tidspunkt og at 
begrunnelsens innhold dannes ut fra «bok-
ser» og standardtekster som etterspørres 
i dataprogram, synliggjøres en risiko for at 
vedtak kan bli fattet uten tilstrekkelige op-
plysninger, søkerens egne oppfatninger eller 
vurderinger av lovgrunnlaget som regulerer 
det omsøkte. I tillegg oppstår risiko for at 
begrunnelser i realiteten får en forsvarende 
form for konklusjoner som allerede er fattet, 
heller enn å være reelle beskrivelser av de 
vurderinger som har skjedd i forkant.

Standardisering
Standardtekster kan bidra til likebehandling, 
ved at Navs brukere mottar like lovhen-
visninger og -fortolkninger i sine vedtak, og 
ved at påkrevde temaer i begrunnelser blir 
dekket. Men standardisering utgjør også en 
risiko for at Nav-veilederne ikke vier tilstrek-
kelig oppmerksomhet til hvorfor og hvordan 
de skal begrunne sine vedtak, samtidig som 
brukerne legger til grunn at vedtaksfatteren 
selv besitter de kunnskaper som fremvis-
es. En instrumentell bruk av standardfor-
muleringer i Navs datasystemer medfører 
videre risiko for at den enkelte veileder ikke 
opparbeider seg tilstrekkelig forståelse av 
gjeldende lovverk, og derfor heller ikke an-
vender lovverket korrekt i enkeltsaker. Stan-
dardisering kan også medføre at Nav-kon-
torene ikke vier tilstrekkelig oppmerksomhet 
til nødvendigheten av juridisk kompetanse 
hos sine veileder.

NAVs begrunnelser av enkeltvedtak

SKRIVEBORDSRESEARCHSYNTESE:

“Jeg tenker at jeg ideelt sett skulle hatt et 
møte med deg, gjennomgått og forklart, slik 
at du kunne få stilt spørsmål. Det er ikke alle 
brukere som vet sine rettigheter, og mange 
ganger tenker jeg vi burde brukt tid på akkurat 
dette, å informere og forklare om hva slags 
lover som gjelder. Det er jo deres rettigheter 
og Navs ansvar

“Når vi sier ‘dine utgifter’ og så skal vi ta 
hensyn til hva brukeren har opplyst, men 
her glemmes nok en del. For brukeren er jo 
x og y utgifter, men for Nav teller det ikke. 
Det skal ikke regnes med.
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RESULTAT4

RESULTAT

For å finne mulige forbedringer på måten offentlige brev blir 
formulert, har jeg undersøkt både klarspråk og hva andre har 
skrevet om temaet. Det finnes en del eksempler på hvordan slike 
brev kan skrives slik at det er lettere å forstå og kanskje godta et 
eventuelt avslag, samt forstå hvilke rettigheter man har og hva 
man kan gjøre. Samtidig som jeg har sett på hvordan brukere op-
plever et slikt brev, har jeg sett litt på hva de ansatte i NAV sier 
om systemet de jobber i. Kommunen lager malene til brevene 
selv, og det burde derfor være fullt mulig for dem å gjøre en-
dringer. For å komme med helt konkrete forslag til hva som skal 
stå i brevene, måtte jeg ha hatt en lengre, samskapende prosess 
med kommunen og brukere.

OPPSUMMERING
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Søknader
Oppfølging

Hjemreise

Hjelp fra sosionom

Opplæring
Fødsel

Svar på søknad

Klager

Ventetid

Pe
rm

isj
on

Gir opp eller får endelig avslag

Permisjon over

FORSLAG TIL ENDRINGER

Er det søkt om noe på 
grunnlag av en spesialists 
anbefalinger, bør dette 
adresseres i begrunnelsen.

NAV’s saksbehandlere er pålagt 
å være nøye med begrunnelser, 
og en grundig argumentering gjør 
også at et avslag i større grad blir 
godtatt av søker.

Bruk overskrifter som ligner 
på spørsmål brukeren kan ha. 
Eksempel:
 Hva sier loven?
Hvordan klager jeg? 
Hvilket nummer skal jeg ringe? 
Hvor skal jeg møte opp?

Andre forslag:

Klarspråk og å formulere 
lovtekst med egne ord 
er hensiktsmessig for at 
søker lettere kan forstå 
grunnlag og egne ret-
tigheter.

En forholdsvis personlig 
tone er ok å bruke, spesi-
elt hvis man saksbehandler 
og søker har møttes.

Det er viktig å relatere sakens 
faktaopplysninger til lovop-
plysninger samt vedtaksgrunnlag.

• Å møte eller i det minste snakke med søkeren om søknaden 
burde være sterkt anbefalt som en del av saksbehandlingspro-
sessen.

• Etisk refleksjon eller andre øvelser bør tilbys ansatte som har 
potensielt belastende jobber for å hindre tap av empati som 
overlevelsesmekanisme

• Å bruke noe objektivt som f.eks alder som avslagsgrunnlag 
når det søkes om noe på personlig, subjektivt grunnlag bør 
unngåes.

• Se på muligheten for ytterligere personliggjøring av søknader 
for å oppnå mer empati mellom søker og saksbehandler. For 
eksempel bilder o.l.

Gi leseren en opplevelse av at 
søknaden deres er vurdert skikkelig. 
Adresser alt søknaden beskriver, og 
er det en klage, må det være tydelig 
forskjell fra det orginale avslaget.

RESULTAT
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5REFLEKSJON

REFLEKSJON

Dette prosjektet startet med et personlig 
engasjement fra min side, og jeg visste at 
offentlige tjenester var et komplisert tema. 
Jeg ønsket å lære mer om tjenestedesign 
og hvilke områder det kunne brukes. Pros-
jektet har i stor grad gått ut på å samle 
og bearbeide innsikt, og jeg har fått en 
forståelse for hvor overveldende innviklet 
og komplisert de offentlige tjenestene er. 
Samtidig som jeg har prøvd å vise hvor 
komplisert offentlige tjenester er, har jeg 
prøvd å vise hvor kompleks hverdagen til 
Løvemammaene og andre foreldre er.  Jeg 
har fått forståelse for hvor stor jobb det er 
for foreldre med syke barn å sette seg inn i 
prosesser, lover, regler og måter å gjøre ting 
på. Dette gjør de fordi de må, de har ikke 
noe valg. Når det da oppleves som at syste-
met “kjemper imot”, må det være ekstremt 
utmattende.

Verdi for bruker

Hvis kommunikasjonen og prosessen med å 
søke på hjelp fra det offentlige blir forbed-
ret og forenklet, vil de ha stor verdi for fam-
ilier og barn med sammensatte behov. Det 
vil lette arbeidsmengden til foreldrene og 
dermed vil presset på hele familien kunne 
lettes. En bedre saksbehandlingsprosess vil 
også lette hverdagen til de ansatte i NAV og 
kommunen, og forbedret samhandling tje-
nestene imellom vil være av nytte for både 
ansatte og brukere.

Utfordringen med å skrive et avslagsbrev 
som skal gi brukerne mer opplevd empati, 
er jo at det ikke er noen som søker på slike 
ting uten at de har et behov for det. Man blir 
misfornøyd med et avslag uansett, og det 
har veldig stor påvirkning på livskvaliteten 
hos brukeren. I tillegg er det jo vidt forskjel-
lig hvilke argumenter som ligger til grunn for 
forskjellige søknader og avslag.
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For å gjøre en endring i komplekse store 
systemer må man gå i dybden, og se på alt 
det som ligger under. Selv om jeg tidligere i 
prosessen kunne valgt å finne anbefalinger til 
et konkret punkt i tjenestene, har jeg søkt å 
skaffe dypere innsikt i systemet. Det nytter 
ikke å komme inn som designer å forbed-
re et kontaktpunkt i en tjeneste for å så å 
overlate resten til de som bruker tjenestene 
og de ansatte, men man må se på strukturen 
rundt det for at det skal feste seg. Som 
veilederne på NAV selv sier, så “får man en 
måte å jobbe på”, noe som er forståelig da 
det er veldig store mengder søknader de skal 
igjennom i løpet av en periode. Det er dette, 
i tillegg til hvordan systemet som støtter opp 
under dette man må belyse for å oppnå en 
bedre effekt av design i en pågående pros-
ess. 

Dette har vært et utfordrende semester 
da jeg for første gang skulle jobbe alene på 
et større designprosjekt, og i tillegg med 
tjenestedesign som jeg ikke har mye erfaring 
med. Hvis jeg hadde hatt mer tid, ville jeg 
brukt mer samskaping i prosessen min, for 
eksempel en workshop. Dette viste seg van-
skelig å få til, både på grunn av tid og fordi 
Løvemammaene er så spredt utover landet, 
i tillegg til at de ikke kan dra fra barna sine. 
Jeg ville nok også ha sendt ut anbefalingene 
til involverte i prosessen for å få tilbake-
melding, men det ble det ikke tid til. Andre 
utfordringer har vært å jobbe rundt person-

vern, lang ventetid på svar fra kontakter og 
selvfølgelig den store mengden informasjon 
som skulle samles og prosesseres. 

Videre arbeid
Det bør gjøres et videre designarbeid i form 
av å samskape søknadsprosessen med kom-
munen, saksbehandlere og brukere. Skulle 
jeg ha kommet med konkrete formuleringer 
i mine anbefalinger, hadde jeg trengt hjelp 
av i det minste en jurist, og helst hatt en 
slik prosess som nevnt over. Samskapning er 
noe kommunen allerede har som et mål å 
utforske.

REFLEKSJON
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APPENDIX

Klarspråk 

1 Klarspråk fremmer demokratiet og rettstryggheten
Styresmaktene gir informasjon om blant annet retter og plikter. Derfor bør 
forvaltningsspråket være klart og lettfattelig. Tungt og uklart språk i tekster 
fra det offentlige kan gjøre at mange ikke får mulighet til å delta i saker som 
vedkommer de.

2 Klarspråk skaper tillit
Tungt og uklart språk kan skape avstand mellom senderen og mottakeren. En 
mottaker som får et uforståelig brev, kan lett komme til å tro at avsenderen 
skjuler noe. Klarspråk gjør avstanden mindre og skaper tillit til avsenderen.

3 Med klarspråk sparer styresmaktene tid og penger
Klart og brukertilpasset språk minsker faren for misforståelser. Færre 
spørsmål frå mottakarane gir kortere saksbehandlingstid. Styresmaktene 
sparer med andre ord tid og penger dersom de skriver klart og forståelig.

4 Klarspråk fremmer kommunikasjonen
Tungt og uklart språk skaper forviklinger i kommunikasjonen. Klarspråk gjør 
at mottakeren lettere oppfatter budskapet fra avsenderen.  

5 Det offentlige skal være et forbilde
Styresmaktene skal gå foran med et godt eksempel, også språklig. Skrive-
feil ødelegger teksten og gir et dårlig inntrykk av den som har skrevet den. 
Oppstylta og uklart språk kan få folk til å tro at skribenten har noe å skjule. 
Klarspråk bør derfor være et ideal for språkbruk i det offentlige.
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Utgangspunkt for prosjektet - illustrasjon fra aug -19

DIverse

Illustrasjon etter intervju sept-19

Sykehus
Fødsel

NAV
Sosionom

Hjemreise

Permisjon

Oppfølging

Søknader

Habilitering

Avslag
Søknader

Videre
støtte

Emotional journey med forslag til tiltak

Bli satt i kontakt med andre i 
samme situasjon

Bli introdusert til støtte-
gruppe

Videre oppfølging av sosionom

Enkle måter å spørre om hjelp
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AffinityDiagramming
Oppfølging/Støtte

Hvordan argumentere mot kommunen?
Føler seg tvunget til å droppe søknader
Kommunikasjon via email, med raske svar, er bra
Setter pris på stor hjelp på sykehuset, med sosionom for hjelp med søknad
Søsken tatt godt vare på som pårørende
Ønsker seg oppfølging av sosionom etter hjemreise
Vanskelig å reise hjem uten å ha enkle tilgang til hjelp
Helsepersonell skriver søknad - når barnet har medisinsk tilstand
Hvordan vet man om kommunen eller NAV har rett?
Veldig viktig med oppfølging helt i starten som følger med
Kommunen tar kontakt med deg
Lave ressurser hos div institusjoner, lang ventetid på svar
Blir ikke hørt om bekymringer, føler seg som “hysterisk mor”
Føler seg mistenkeliggjort når man søker om penger
Ønsker mer oppfølging, selv om barnet ikke har diagnose
Ønsker sosionom hjelp etter endt permisjon 
Helsepersonell som setter av tid til lange samtaler (mindre kommune)

Brukerinvolvering
Når brukerne blir hørt, blir tjenesteutøverne i bedre stand til å justere innsatsen
Ansatte i kommunen går hjem til brukere, intervjuer for å tilpasse
Brukere ofteikke villig til å delta i undersøkelser når de bare bruker tjenester en kort stund
Samler info om brukeropplevelser kvantitativt
Forskning er bedre enn brukerundersøkelser

Koordinering og struktur

Stor forskjell på liten og stor kommune
Systemet funker bedre når barnet har en medisinsk tilstand
Avhengig av struktur rundt fagkrav og verktøy
Forskning viser manglende koordinger og samhandling i helsesektor
Ansatte går i møter for å koordinere koordineringen
Nav er både kommune og stat
Innebygd i systemet er en spenning mellom kommune og stat
underliggende strukturer og  kultur må belyse og endres

Arbeidsmetoder

Alder som avslagsgrunnlag - ikke bra nok
Ønsker å standardisere dokumentasjon for å lette arbeidsbyrde

Intern organisering i kommune som ikke vises utenfra
Kommunen har tro på digitale verktøy som kan bryte ned siloene
Sjekklister for vurdering av søknader
policy design + service design = <3
Konflikt, forhandling og diskusjon fører til gjensidig kunnskap
Excel-ark i saksbehandling gjør arbeidet verre
Skreddersøm vs standardisering

Samhandling mellom tjenester

Hvorfor ser ikke kommunen at NAV har godkjent et hjelpebehov hos barnet?
Slippe å måtte søke på småting, har et team som vet behovene (mindre kommune)
Mangler tilgang til hverandres system (innad i kommunen)
Kommune: det er verst for de med sammensatte behov. Usikre om tilbudet er godt nok
Må søke om spesifikt samtykke hver for hver bit informasjon
Kommunen ønsker at folk skal ha mest mulig styring og kontroll selv

Kommunikasjon

Kommunen har samme saksbehandler hele veien, bruker mye skjønn
Nav bytter saksbehandler oftere og bruker mindre skjønn
NAV har ikke fulgt prosedyren, men tar ikke ansvar for det
Kalde, upersonlige brev
Brukere ønsker seg mer personlig tone i brev
Formelle krav gjør at den mellommenneskelige tonen fjernes
Kommunen jobber med å lære ansatte å bruke klarspråk, og etisk refleksjon
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Idégenerering Brevmal fra NAV


