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Hva er Starthjelp? 

• Starthjelp er et lærings- og mestringstilbud for foreldre 
som nylig har fått barn (0-6 år) som har nedsatt 
funksjonsevne eller langvarig sykdom  

 

• Dette er et populært 4-dagers tilbud som har eksistert 
i flere år, men da kun for foreldre som behersker norsk 
 

Dag 1- Systemene rundt oss 

Dag 2- Familieliv 

Dag 3 - Samspill med barnet 

Dag 4 - Håp, mestring og veien videre 

 

 



Hvorfor uteblir minoritetsspråklige foreldre 
på «originalkurset»? 

 

• Liten eller ingen erfaring i kursvirksomhet 

• Begrenset norskkunnskap - deltagelse krever gode 
norskkunnskaper  

• Ingen tilbud om tolk på «originalkurset» 

• Tidspress (mange barn, lite hjelp osv.) 

 

 

 



Nyttig og viktig 

• Starthjelpkurs for minoritetsspråklige foreldre er 
etterspurt av Spesialisthelsetjenesten, for behovet er 
tilsynelatende stort 
 

• LMS-barn og unge startet et pilotprosjekt våren 2017, 
der målet har vært å tilpasse Starthjelp-kurset for 
minoritetsspråklige foreldre  
 

• Vi brukte «LMS-metode» - Planlegging, gjennomføring 
og evaluering – fagfolk og brukere sammen   



 
 
 
Planlegging 

  
  

 

• Vi har gjennomført to idèmyldringer/workshops 
 

– Minoritetsspråklige foreldre, med brukererfaring  

– Primærhelsetjeneste – Bydel Gamle Oslo 

– Barnehabilitering, Ullevål sykehus 

– Tolkesentralen 

– Prosjektleder og fagleder fra LMS-barn og unge  

 

• Tilbakemelding fra 14 minoritetsspråklige foreldre  



 Resultat fra idèmyldring 

• Forandring i programinnholdet  
– Basiskunnskap om sykdom og funksjonsnedsettelse – 

tilpasset diagnose 

– Kultur/religion og funksjonsnedsettelse  

– Skam, tabu, bekymringer 

– Kun en språkgruppe  

– Tolkens rolle  

 



Tilrettelagt program 

• Barnas alder utvidet til 0 – 18 år (opprinnelig 0 – 6) 

• To tolker tilstede – hele tiden 

• God tid til alle foredragene    

• Kortere dager, fra kl. 10 – 14 (opprinnelig fra 09 – 15) 

• Ikke kurs på fredager – for somaliske foreldre  

• Unngåelse av religiøse fastetider – tilpasset 
målgruppen  

 



Tilrettelagt program   

• Systemforståelse innen helse og velferd – detaljerte 
forklaringer og eksempler… 

– Hva er sosionomens rolle?  

– Hva har man krav på fra spesialisthelsetjenesten, 
fastlege, NAV, bydelskontor osv.?  

– Hvor finner man hjelp? 

• Brukerorganisasjoner - hva jobber de med? 

 

 



 

 Tilrettelagt program  

  
Detaljert presentasjon om 
tolkens rolle 

– Hvem er en tolk?  

– Hva er tolkens rolle? 

– Hva er forskjellen mellom en 
tolk vs. en støtteperson?  

– Taushetsplikt, hva betyr det 
egentlig? 

 

 



Rekruttering  

• «Vanlig» rekruttering 
fungerte ikke 

– OUS sin webside 

– Brukerorganisasjoner  

– Invitasjon (både på norsk 
og somalisk) 

– Påmeldingsfrist  

 



Rekruttering 

• «Kreativ» rekruttering 
fungerte 

– Jungeltelegrafen 

– Ressurspersoner 
(taxisjåfører osv.)  

– Ringe, ringe, ringe 

– SMS, MMS – bilde av 
invitasjonsbrev og bygget 
hvor kurset ble holdt   

– Påminnelse dagen før 
kursstart  

 



Gjennomføring   

 

• Ullevål sykehus 

• 10 foreldre- god størrelse  

• Interne og eksterne foredragsholdere  

• To tolker fra Tolkesentralen  

• Konsekutivtolking  

 



Gjennomføring   

 

• Grunnleggende kunnskap om hvordan kroppen og 
hjernen vår fungerer 

– Hva betyr det når barn har nedsatt funksjonsevne? 

– Foreldrene ble mer og mer aktive  

 

• Film og bilder  

• Tilrettelegging og tilpassing, fra start til slutt 

 

 

 

 

 



 
 

Gjennomføring – tolk  
 
   • Alle presentasjoner ble sendt til tolkene i forkant  

• To tolker tilstede hele tiden  

• Selv om noen kunne godt norsk, var tolking nødvendig 

• Samme tolk(er) alle dagene – dette var tydelig et stort 
fortrinn for foreldrene 

• Tolkene fikk lunsj, men spiste maten et annet sted enn 
foreldrene 

 

 

 

 

 

 



Utfordringer  

• Det å samle nok deltagere fra èn språkgruppe   

• Målgruppen har liten eller ingen kurserfaring 

• Gruppeopplæring med flere språkgrupper og over flere 
dager kan være slitsomt for deltakere  

• Oslo vs. andre byer  

• Tidskrevende – både planlegging og gjennomføring  

 



Oppsummering 

• Grundig planlegging 

•  «Masete» rekruttering  

• Tolkenes tilstedeværelse 

• Det var viktig å beholde kurset 
over 4 dager 

• Kursbevis 



Tilpasset 
evalueringsskjema  



Videre planer 

• Oppfølgingsdager for foreldre som har deltatt – 
november 2018 

• Starthjelp for urdutalende foreldre – 
oktober/november 2018 

• Pilot – 2 språkgrupper  

 



Takk til alle bidragsytere 
 

Barnehabiliteringen (Ullevål),  

Tolkesentralen,  

Bydel Gamle Oslo,  

Brukerrepresentanter og  

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)    

 



Takk for meg! 
 

Ved spørsmål, kontakt:   
 

Absera T. Koricho abskor@ous-hf.no  

Hilde Berge bhilde@ous-hf.no   

Tlf: 23 01 57 57/ 476 41 585 

LMS – barn og unge, OUS 
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