
IKT- BASERTE HJELPEMIDLER 
TIL DE SOM TRENGER DET MEST 

Ululas er en bedrift som sitter på unik kom-
petanse innen velferdsteknologi og IKT- 
baserte hjelpemidler for sterkt funksjons-
hemmede og kan gi råd, veiledning og opp-
læring til kommunene i bruk av dette. 

En god start til et selvstendig liv
– Ululas jobber for at alle skal kunne være
aktive i sine egne liv og ikke være passive
tilskuere. Det er mye som kan gjøres for å
øke livskvaliteten til mange mennesker ved
at kommunene får utnyttet potensialet i
flere IKT-baserte hjelpemidler, sier Eva
Kirkeberg, daglig leder i Ululas.

– Nøkkelen til suksess ligger ofte i kvali-
teten i arbeidet som gjøres i implemente-
ringsfasen og valg av rett løsning til rett
miljø. En god startfase er avgjørende for
en persons motivasjon og fremdrift. Dette
er valg som påvirker livet til innbyggeren

24/7 på alle arenaer: hjem, skole, arbeids-
liv, fritid. Med et godt tilpasset IKT- basert 
hjelpemiddel kan et barn uten talespråk og 
med store funksjonsvansker fullføre et sko-
leløp like godt som sine medelever, forteller 
Kirkeberg. 

– Teknologien er der, men den tverrfaglige
spisskompetansen som må til for å lykkes
er fraværende i kommune- Norge. Ansatte i
kommunen blir satt i et dilemma hvor man
enten kan hjelpe mange og få ned ventelis-
tene med den kompetansen man har, eller
bruke uforholdsmessig mye tid og ressurser
på å hjelpe en relativt lav- frekvent gruppe,
forteller Kirkeberg.

Kommunen sliter, men alle har rett på 
hjelp
– Her i Norge har vi rett på hjelpemidler
og får låne den nødvendige teknologien via
NAV sine Hjelpemiddelsentraler uten at
det følger med nødvendig implementering.
Det blir derimot sløsing av NAVs budsjetter
og kommunens knappe ressurser når man
ikke ser helheten som må til for å komme
i mål. Det hjelper for eksempel lite å låne
en talemaskin når man kun får utnyttet en
brøkdel av mulighetene som ligger i tekno-
logien, sier Kirkeberg.

– Vi ser at kommunene binder opp mye
ressurser på møtevirksomhet, prøving
og feiling. Dette kan virke frustrerende
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både for bruker og ansatte. Tanken bak  
tjenestene som Ululas tilbyr er at man fri-
gjør disse ressursene. Når løsningen er vel-
fungerende og implementert, vil den videre 
oppfølgingen være mulig å gjøres av ansatte 
i kommunen, sier Kirkeberg. 

– Kommunen taper også penger på å ikke
utnytte velferdsteknologien optimalt. Hvis
hjelpemidlene blir brukt etter hensikten,
kan for eksempel en person med kognitive
funksjonsnedsettelser være hjemmeboende
betraktelig lenger, noe som kommunen
sparer mye på, avslutter Kirkeberg.

Målet med velferdsteknologi og 
moderne IKT-baserte hjelpe-
midler er økt selvstendighet til 
brukere. Kommunene mangler 
ofte spisskompetansen som 
skal til for å tilrettelegge  
teknologien til enkeltpersoner.

Eva Kirkeberg, daglig leder i Ululas.




