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Bakgrunn

• «Ingen barn er for syke til å være aktive deltakere i eget liv. Det 
aller viktigste premisset for et godt samarbeid er at barn og unge 
får beskrive virkeligheten sin i trygge rom»

Forandringsfabrikken, 2019



Mål

Hovedmål:

• Øke involvering i egen behandling ved hjelp av digitalt verktøy

Delmål:

• Bli kjent med neste instans 

• Deltakelse på hjemskolen 

• Deltakelse i møter



Ønskede resultatmål og effektmål

Barnet Helsepersonell

Bli kjent i trygge omgivelser Komme i posisjon. Spørre «Hva er 

viktig for deg». Få barnets innspill for 

bedre kvalitet.  Styrke pasientrollen. 

Få forutsigbarhet Bruke mindre tid på reisevei hjem til 

barnet. Behandling nærmest mulig 

hjemmet –noen ganger –i hjemmet. 

Øke kapasitet og kontinuitet i 

behandlingsforløpet

Gjøre det enkelt, lavere terskel for 

deltagelse, mindre tidkrevende, større 

fleksibilitet

Gi likeverdig tilgang til spesialiserte 

helsetjenester

Få informasjon om fordeler og 

ulemper, valg

Gi mulighet for å gi behandling som 

ellers ikke hadde vært mulig

Delta i beslutninger Bli kjent med barnet sine interesser 



Kringsjåtunet

• Barne- og ungdomspsykiatrisk 
døgnavdeling i Sykehuset 
Innlandet HF. 

• Frivillig utrednings- og 
behandlingstilbud for ungdom 
mellom 12-18 år 

• 6 plasser
• Ofte sammensatte vansker og 

alvorlige spiseforstyrrelser 
• Familiebasert behandling (FBT)
• Skole



Prosjektorganisasjon
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Innkjøp

• 10 Ipader

• 10 head set

• 10 deksler 

• 1 AV1 robot



Hva er det tenkt ipadene skal brukes til?

• Alle ungdommer med sin familie, får en ipad de har til låns fra første 
gang vi møter dem og fram til etterarbeidet blir avsluttet, uavhengig av 
hvor lenge de skal være her

• All informasjon som er nødvendig i forbindelse med innleggelse er lagt 
inn, lett tilgjengelig

• Mulighet for videokonferanse
• Mulighet for å benytte AV1 robot i skolesammenheng
• Mulighet for å spille spill sammen
• Mulighet for å bruke den privat om ønskelig, ingen begrensninger er 

lagt



Opplæring til ansatte

• Små grupper

• Alle fikk egen Ipad under opplæring

• Praktiske øvelser

• Trygge miljøterapeuter på bruken av ipad



Erfaring ungdommen

• Positive

• Negative



Erfaring ansatte

• Positive

• Negative



FBT/Maudsley

• Familieinnleggelser

• Pad leveres før innleggelse

• Formål

• Erfaring



Ungdomsgrupper

• Hva er det? 

• Tidligere vært samlet i et rom hvor ungdommene bestemte tema 
for hver gang

• Har nå forsøk grupper hvor alle kobler seg opp på sine utdelte 
pad via helsenett

• Formål

• Erfaring



Erfaringer fra skoleavdelingen på 
Kringsjåtunet

Christian Vik



Robot – AV1 og AV2



Erfaringer - Læreren

• Hvem skal ha ansvaret?

• Blir jeg filmet i undervisningen? Vil 
andre lærere se hva jeg driver med?

• Hvordan skrur jeg på og kobler den 
opp?

• Hvor skal den stå i klasserommet –
faglig eller sosial eksponering?



Erfaringer - Ledelse

• Hvem skal ha ansvaret?

• Hva med personvern? 

• Må foreldrene på banen?



Erfaringer - Eleven

• Kan de se og høre meg?

• Syns de andre at jeg er teit som 
gjemmer meg bak roboten?

• Skolevegreren ønsker ikke å være 
annerledes

• Kanskje lettere etter korona?



Tekniske utfordringer

• Alle har hatt erfaringer med læreren 
som ikke får til det tekniske – høy 
terskel for bruk?

• Godt nett på skolen? Brannmur? 
Bruke innebygd sim-kort eller nett på 
skolen?

• Alliere seg med IT-avdeling på skolen
• Kurse lærere (og ledelse) som skal 

bruke den
• «Hands on»



Veien videre…

• Få flere erfaringer

• Være kreative

• Sluttrapport

• Publisere en fagartikkel



Takk for oss

Mail: 

Nina.Therese.Oversveen.Svamo@sykehuset-innlandet.no


