
Sak til årsmøtet for Barnehabilitering 2021. 

 

Saken gjelder: 

Etablere kurslederkurs for AKKtiv KomIgang i Norge i regi de regionale helseforetakene ved 

kompetansetjenestene. Dette vil si å kunne sertifisere kursholdere i Norge. 

AKKtiv KomIgang foreldrekurs er rettet mot foreldre til barn i førskolealder som har en 

forsinket kommunikasjonsutvikling.  

På kurset går man gjennom følgende tema:  

• Kommunikasjon 

• Kommunikasjonsutvikling 

• Å være kommunikasjonspartner 

• Lekens betydning for barnets kommunikasjonsutvikling 

• Ulike ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) – kommunikasjonsløsninger 

• Å lage, tilpasse og prøve ut kommunikasjonsmateriell 

Målet med kurset: 

• Foreldre skal kjenne seg tryggere i sin rolle som forelder 

• De skal vite mer om hvordan de kan samspille med sitt barn og støtte 

kommunikasjonsutviklingen. 

• Få kunnskap og prøve ASK. 

• Møte andre foreldre. 

 

Bakgrunn: 

Kurset er utarbeidet ved DART senteret i Gøteborg ved Gunilla Thunberg og Britt Claesson. 

For å kunne holde et foreldrekurs må man ha tatt KomIgang kurslederkurs på DART i 

Gøteborg.  

Kurset tilbys i større eller mindre grad, ved flere habiliteringstjenester i Norge. I 2020 

kontaktet Marit Kristensen og Sissel Viland fra HABU Stavanger habiliteringstjenerten i Helse 

Vest, Helse Midt og Helse Nord for å få en oversikt over interesse og behov for å sertifisere 

flere kursledere.  Bergen, Ålesund, Kristiansund og Helse Nord utrykte behov for å sertifisere 

flere kursledere. 

Det har tidligere vært holdt flere kurslederkurs i Norge i regi av RHABU Sørøst, hvor Tone 

Mjøen og Ina Lill Sandmo fra HABU i Vestfold og Nav Hjelpemiddelsentalen har vært 

kursholdere. Kursene har da vært forbeholdt helsearbeider fra sørøst regionen. 



Marit Kristensen og Sissel Viland fra HABU Stavanger har tatt sertifisering i Gøteborg og har 

holdt foreldrekurs to ganger i året siden 2016. De har også deltatt på Nettverksamlinger for 

AKKtivkursleder og har hatt jevnlig kontakt med Gunilla Thunberg og Britt Claesson. 

Marit Kristensen og Sissel Viland fra HABU Stavanger har siden høsten 2019 vært i dialog 

med Dart senteret og Tone Mjøen for å etablere et samarbeid rundt sertifisering av 

kursledere i Norge på Habiliteringstjenestene fra nord til sør. Dart ønsker å gi Marit og Sissel 

kompetanse til å sertifisere kursledere i Norge, samt være kontaktpersoner for AKKtiv 

kursene i Norge. Samtidig er Tone Mjøen og Ina Lill Sandmo i dialog med DART om å fornye 

sin kompetanse i forhold til å kunne fortsette å sertifisere kursledere i Sørøst helse region.  

 

Forslag til løsning/konklusjon 

Nasjonalt ledernettverk i barnehabilitering ønsker å be om at de regionale 

kompetansetjenestene/helseforetakene etablerer en fellesløsning for sertifisering av 

kursledere for alle Habiliteringstjenester i Norge.   

Kursene bør arrangeres av RHABU, slik det har fungert i helse sørøst frem til dags dato. 

Dersom dette tilbudet skal gjelde alle habiliteringstjenestene i Norge, bør RHABU i de ulike 

regionene etablere et samarbeid om dette.  

RHABU bør stå for den organisatoriske og økonomiske organiseringen av kursene. 

Det bør også drøftes om AKKtiv KomIgang skal være et tilbud på alle Habiliteringene i Norge, 

for å kunne gi et mer likeverdig tilbud i hele landet. 

 


