
LØVEMAMMAENE
En frivillig organisasjon som jobber for å opplyse om, forbedre og sikre 

syke og funksjonshemmede barn og unges rettigheter i Norge. 

Organisasjonen er politisk uavhengig, drives av foreldre som selv har 
syke/funksjonshemmede barn, og har per oktober 2021, 1940 medlemmer.



Hvem 
er jeg?

• Bettina Lindgren, en av gründerne av og 
styreleder i Løvemammaene.

• Bosatt i digitale Sola.

• Tre barn som har både felles og individuell 
kronisk, kompleks og alvorlig sykdom.

• 10 år på godt og vondt – vi har opplevd det 
beste og det verste i møte med «systemet».

• Er digitalt moden, men opplever likevel 
digitalt utenforskap.

• Hovedutfordring: manglende koordinering og 
samhandling mellom de ulike aktørene vi må 
forholde oss til – manglende digitale løsninger.





«Det er ikke barna som sliter 
oss ut, men systemet rundt».



Hovedutfordringer:

Noen eksempler: 

• Å få et sykt barn – store variasjoner i forløpet. Noen har pakkeforløp og egne team som følger 
opp, mens andre blir stående helt alene. 

• Landets sykehus har ikke felles journal- og kommunikasjonssystemer. 

• Foreldre har ikke tilgang til barna sine på NAVs nettside – svært ressurskrevende.

• Mange kommuner har ikke systemer som gjør det mulig å samhandle digitalt overhodet.

• Sikkerhetsmessig problematisk og samfunnsøkonomisk utfordrende når man selv må være 
bærer av sin egen helseinformasjon.

Det offentlige hjelpeapparatet (NAV, helsevesen og kommune) snakker ikke sammen.



Vi bruker mange 
arbeidsdager hver uke 
på den ufrivillige 
koordineringsrollen vi 
er tildelt i mangel på 
samhandling.



Digitalisering + og -

Ressursbesparende 

Effektivisering

«Alt på et sted»

Pasientsikkerhet

Samfunnsøkonomisk

• Personvern - hvem får tilgang og til hva? 
Trinnvis tilgang? Samtykke?

• Etniske minoriteter og eldre har lett for å 
havne i digitalt utenforskap.

• Universell utforming for syns- og 
hørselshemmede - får funksjonshemmede 
også være med på det digitale skiftet?

• Hvem tar regningen? Kommuneøkonomien 
er svært variabel, noe som medfører store 
variasjoner ut fra bostedsadresse.

• Grandiose planer uten økonomiske midler 
for realisering er null verdt.



Menneskesyn 

Helhetstenking

Inkludering 

Fokus



Den 
digitale 
drømmen
Et helhetlig system som 
samhandler sømløst og 
på tvers av instansene.



Takk for meg!

www.lovemammaene.no

bettina@lovemammaene.no
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