
 

Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo • legeforeningen@legeforeningen.no •  Besøksadresse: Akersgt. 2 
www.legeforeningen.no • Telefon: +47 23 10 90 00 •  Faks: +47 23 10 90 10 • Org.nr. NO 960 474 341 MVA • Bankgiro 5005.06.23189  
 

Høring - Velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne  

 

 
 
Til 
Alle yrkesforeninger 
Norsk forening for allmennmedisin 
Norsk samfunnsmedisinsk forening 
Norsk barnelegeforening 
 

Deres ref.:         Vår ref.: HSAK202000109    Dato: 19-11-2020 

 

Høring - Velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne  
 
Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring om velferdsteknologi til barn og 
unge med nedsatt funksjonsevne. Helsedirektoratet skrivet at velferdsteknologi til barn og 
unge med nedsatt funksjonsevne gir stor nytteverdi for bruker selv, for pårørende og for 
tjenesten, når det brukes riktig og barnet settes i sentrum. Opplevde gevinster er i form av 
økt selvstendighet, mestring og deltagelse for barna, samt at teknologien kan bidra til 
trygghet og avlastning for foreldrene. 
 
Nasjonale faglige råd blir gitt på områder med lite faglig uenighet, men der det likevel er 
behov for å gi nasjonale råd og praktiske eksempler relatert til pasienter og befolkning. 
 
Formålet med å gi ut nasjonale faglige råd på dette området er å spre ny kunnskap og 
tilrettelegge for kunnskapsbasert praksis om velferdsteknologi i tjenester til barn og unge 
med nedsatt funksjonsevne. 
 
Det gis tre råd: 

• Råd 1: Kommunen bør etablere ett eller flere tverrsektorielle tjenesteforløp for 
tildeling og oppfølging av velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt 
funksjonsevne 

 

• Råd 2: Kommunen bør tilby velferdsteknologi i tjenester til barn og unge med nedsatt 
funksjonsevne for å fremme økt mestring av eget liv og deltagelse med andre 

 

• Råd 3: Kommunen skal involvere barnet og familien i prosessen med kartlegging, 
tildeling og oppfølging av velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt 
funksjonsevne 

 
Denne høringen skal behandles av Sentralstyre.  
 
Les mer på siden til Helsedirektoratet her. 
 
Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 3. januar 
2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  
 
Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/velferdsteknologi-til-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelser/sammendrag
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/velferdsteknologi-til-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelser/sammendrag
https://www.helsedirektoratet.no/horinger/velferdsteknologi-til-barn-og-unge-med-nedsatt-funksjonsevne
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer
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Med hilsen 
Den norske legeforening 
 
Marthe Helene Sandli 
Rådgiver helsepolitikk   
 

  
 
  

 


