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Hjem I – Familiens hjem



Avlastning – Den første seperasjon

• Avlastning i kommunen (1997)
– 91 % i privat hjem

– 70 % i avlastningsbolig

– 37 % i institusjon (korttidsplass)

• Avlastningens manifeste funksjon
– Familien avlastes / får anledning til ”vanlige” 

aktiviteter

• Avlastningens latente funksjon
– Separasjon mellom familien og 

familiemedlemmet – Å gi slipp på omsorgen / 
beskyttelsen av familiemedlemmet



Fra søknad til svar

• Oda Maria var 14 år ved første 
henvendelse til kommunen

• Ulike samtaler med kommuners 
representanter

• Allianser med ”likepersoner” 
lokalt 

• Samtale med ”bekjente” som var 
politikere

• Desember 2013 kom svaret



Det første møte



Boligen blir kjent med Oda 
Maria



En bolig blir til…



Mål for Oda Marias hverdag

• Opprettholde fysisk gangfunksjon
– Gangtrening mm.

– Ridning

– Svømming

• En variert hverdag
– Dagsenter 

– Kognitiv stimulering

– Sosiale aktiviteter
• Naboer 

• Ungdomssenter (EKKO)

• Besøk av og i menigheten



Hverdagstrening 



Ukeplanen, og litt til…



Kontakten mellom hjem og hjem

• Hvordan vite at Oda Maria har det 
bra?

– Man vet aldri! – ad hoc / ”gerilja” besøk?

– Å finne en ny rytme – helgebesøkene

– Fellesferie, samt lage feriebøker

– Facebook – Å se Oda Maria når vi ikke er 
der.

– Ansvarsgruppemøter – ”De store linjene”



Utfordringer så langt

Foreldreperspektivet Boligens perspektiv

• Stole på at Oda Maria 
får nok trening –
introduksjon av 
skritteller

• Forbudt med overvåking 
av natt, så den ble slått av 
og vi kan følge med på 
hvor mye Oda beveger 
seg. 

• Forventninger om 
støtte – Svømmehall

• Uvant å være sammen 
med foreldre og bruker 
samtidig. Hvilket ansvar 
hadde boligen da?

• Hvor mye skal man 
varsle om på forhånd –
Redsel for kutt i 
ressurser

• Behov for forutsigbarhet


