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Hvem er vi? 

• Stiftelsen Nordre Aasen 

• Oslo Universitetssykehus avd. Ullevål, seksjon 
for nevrohabilitering-barn er oppdragsgiver 

• Følger opp ca 200 barn pr år 

• www.kapellveien.no         

 

 

http://www.kapellveien.no/


Ansatte 

• 17 Fagkonsulenter 

• 3 Psykologer 

• Lege 1 dag i uka 

• Sosionom hver 14 dag 

• 2 ledere 

• 1 sekretær 

 



Teoretisk plattform 

• Anvendt atferdsanalyse /læringspsykologi 

• Utviklingspsykologi 

• Nevropsykologi 

 



Målgruppa er barn med 

• Klassisk autisme 

• Høytfungerende autisme/ Asperger syndrom 

• Uspesifiserte og/eller sammensatte 
utviklingsforstyrrelser 

• Spesifikke språkvansker/utviklingsafasi 

• Psykisk utviklingshemming med omfattende 
lærevansker og/ eller problematferd 

 



Kompetanseområder 

• Lang erfaring og bred kompetanse  i forhold til barn 
innenfor autismespekteret 

• Lang erfaring og bred kompetanse i forhold til barn 
med psykisk utviklingshemming med sammensatte 
lærevansker og/ eller atferdsvansker 

• Utviklet kompetanse i forhold til barn med spesifikke 
språkvansker ved bruk av pedagogiske prosedyrer og 
strategier 

• Lang erfaring og bred kompetanse  på 
atferdsproblematikk hos barn innenfor målgruppa  



Kompetanseområder 

– Selvhjelpsferdigheter som spising, påkledning og 
renslighetstrening 

– Lek, samspill og sosiale ferdigheter 

– Språkopplæring 

– Tegn til tale og billedkommunikasjon 

– Fysiske/motoriske ferdigheter 

– Skoleferdigheter 

– Etablering av billedbaserte dags- og aktivitetsplaner 

– Kap 9, utprøving av alternative løsninger i forhold til bruk 
av tvang og makt 

 



Tilbud og tjenester 

• Pedagogisk , tiltaksretta og diagnostisk utredning og testing 
• Medisinsk utredning og oppfølging 
• Veiledning/oppfølging til foreldre, barnehage, fagsenter, 

skole, avlastning, barnebolig og andre samarbeidspartnere 
• Eibi  (tidlig intensiv trening av barn med autisme) 
• Veiledning i hjemmet 
• Foreldreveiledningskurs 
• Arenaveiledning 
• Bistå bydelene i utarbeidelse av vedtak etter Lov om 

kommunale helse- og omsorgstjenester kap 9 
• Kurs 
• Hospitering 

 



Utredningsmodell 

• 8 dagers utredning (4 -dagers i enkelte saker) 

• Tidsperiode 09.00 –11.30 

• Foreldre tilstede 

• Personell fra 
barnehage/fagsenter/skole/avlastning tilstede 
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Utredning/målsetting 

• Etablere tillit med barnet og finne pedagogisk 
arbeidsform 

• Kartlegge spesifikke arbeidsområder 

• Kartlegge læreforutsetninger 

• Utprøving av metodikk 

• Etablere tillit og samarbeid med foreldre og de 
ulike arenaer 
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Utredning/pedagogisk innhold og 
analyse 

1. Spesielle motivasjonsforhold 

2. Førspråklige interaskjonsferdigheter 

3. Non-verbale ferdigheter 

4. Verbale ferdigheter 

5. Sosialt samspill 

6. Lekeferdigheter 

7. Problemadferd 
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Utredning/testing 

• Formelle pedagogiske tester 
• PEP-3 ( PsychEducational Profile-3.edition) 

• ESCS ( The Early Social Communication Scale) 

• Reynell developmental language scales 

• VB-MAPP ( Verbal Behavior Milestones Assessment and 
Placement Program) 

• Formelle psykologiske tester 

• Diagnose 



Oppfølging av foreldre 

• Formøte med foreldre før 
oppsummeringsmøte 

• Gjennomgang av utredningsrapport med 
foreldre 

• Støttesamtaler i fht å ha et barn med 
funksjonshemning 
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Etter utredning 

• Oppsummeringsmøte med gjennomgang av 
resultater og egnet opplæringsmetodikk 
fremlegges og illustreres med film fra oppholdet 

• Tilbud om veiledning 
• Rapport fra utredning med forslag om mål og 

tiltak til den spesialpedagogiske planen og videre 
oppfølging 

• Samarbeidsavtale med bydel og arena 
• Veiledning til barnets arenaer, barnehage, skole, 

SFO, avlastningsbolig, hjemme 

 



Etter utredning, forts 

• Hands-on veiledning med kontinuerlig 
evaluering av barnets utvikling 

• Oftest halvårsevaluering med foreldre og 
aktuelle arenaer (skole/ barnehage/ 
avlastning) 

• Deltar på ansvarsgruppemøter, tverrfaglige 
møter 

 



KURS 

• Kapellveien tilbyr kurs til foreldre og 
samarbeidspartnere 

• Vi kan også holde kurs på den enkelte arena 

• Innholdet i kursene omhandler førspråklige 
ferdigheter, språk og kommunikasjon, sosiale 
ferdigheter, målrettet miljøarbeid, 
styringssystemer, problematferd samt LOST 
kap. 9- lov om bruk av tvang og makt. 

• Se egen brosjyre 

 



Foreldreveiledningkurs 

• Veiledningsprogram for foreldre til barn med 
utviklingsforstyrrelser i alderen 6-12 år 

• Programmet går over 12 uker à 2,5 timer 

• Gruppe på 8-12 deltakere 

• Formålet med veiledningen kan være å etablere 
spesifikke foreldreferdigheter som reduserer 
stress, endrer samhandling med barnet, fremmer 
sosial kompetanse og reduserer problematferd.  

• Se egen brosjyre 



Spesialisthelsetjenestens oppgaver 
i habiliteringsarbeidet 

• Utredning og diagnostisering 

• Tidsavgrensede tjenester 

• Behandling (indirekte hjelp) 

• Kompetanseoverføring, veiledning, opplæring 
til kommunale tjenester, 1. linjen 

 

 

Helsedirektoratet (2010) 

 



Lovgrunnlag 

• Lov om spesialisthelsetjenesten 

• Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester 

• Lov om helsepersonell m.v. 

• Lov om pasient- og brukerrettigheter 



Henvisningsrutiner 

• Det lokale hjelpeapparatet kan i samarbeid med 
foreldre og fastlege henvise barnet til 
spesialisthelsetjenesten 

• Det lokale hjelpeapparatet kan være helsestasjon, 
barnehage, skole, SFO, fagsenter, PPT og BUP 

• Søknad sendes til Oslo Universitetssykehus, avd 
Ullevål, seksjon for barnenevrologi og habilitering 

• Henvisningsskjema får man ved henvendelse til 
Kapellveien habiliteringssenter eller Oslo 
Universitetssykehus 

• www.kapellveien.no  
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