
  

 

Døgnklokke hverdag 

 

Klokken 

 
 
Gjøremål 

 
 
Hva jeg trenger assistent til 

 
 
Merknader  

06.30 Stå opp  
Morgenrutine 
Toalett 

Åpne gardinene, vekke meg og slå på lyset slik at jeg blir 
klar for dagen. Koble av CPAP. Må ha støtte ut av 
sengen, da jeg ikke greier det selv. Trenger hjelp over i 
rullestolen, ta ut rullestolen av laderen. Trenger støtte 
over på toalettet bistand med å ta av klær, samt en hånd 
for å komme meg av det igjen. Trenger hjelp til å rydde 
opp etter meg, re sengen, finne frem tøy. 

  

06:50 Tannpuss  Jeg må så ha hjelp til å finne tannbørsten, ta på 
tannkrem og pusse tennene. Jeg greier ikke gjøre dette 
selv. 

 

07:10 Påkledning Deretter får jeg hjelp til å kle på meg truse, vaske meg 
og kle på meg resten av klær. Jeg har store 
muskelsvakheter i armene, så bidrar ikke så mye. Om det 
er kaldt tar dette lengre tid siden jeg blir stiv i 
muskulaturen. Jeg må ofte tøyes i gang om morgenen. 

 

07:25 Lunge Først bruker jeg forstøver for å løse opp slimet. Denne 
må fylles med saltvann og medisiner. Deretter bruker jeg 
cough assist. Må ha hjelp til å bruke denne og den må 
rengjøres etter bruk. Jeg klarer ikke bruke denne alene. 
Jeg bruker sug for å få ut alt slimet av munnen da det er 
vanskelig for meg å spytte. 

 

07:55 Medisin 
/frokost 

Jeg må ha hjelp til å finne frem og ta medisinene mine. 
Deretter trenger jeg å få laget og servert frokost. Jeg må 
også få laget niste og pakket den ned i sekken min. Jeg 
spiser diett som gjør at det tar lengre tid å lage maten 
min. jeg må også ha hjelp med spising og legge til rette 
for drikking gjennom sugerør. Jeg setter ofte mat i halsen 
slik at assistenten må være i nærheten for å bistå med 
dette. Jeg spiser frokost sammen med familien min og 
snakker og tuller med mamma. Assistenten hjelper meg 
med det praktiske. 

  

08: 10  Påkledning  Gjør meg klar til skolen, hjelp å pakke sekken. Finne 
frem sko og å ta de på meg. Finne frem jakken min ta 
den på, om vinteren utebukse, og samme med lue og 
hansker/votter og refleksvest. Jeg får lett sår og ubehag, 
så assistenten må glatte over tøyet flere ganger for å 
unngå rynker. 
Jeg trenger litt hjelp til å huske dagens timeplan samt det 
utstyret jeg trenger for skoledagen. Jeg har med meg 
cough assist, forstøver og sug til skolen. 

 



  

 

08.15 Komme meg ut 
døren 

Hjelp til å kjøre utestolen ut av garasjen. Jeg må få hjelp 
til å finne god sittestilling. Ta på meg setebeltet. Feste 
sekk på bagasjebrettet. 

 

08.20 Til skolen Følge meg til skolen, kjøre stolen selv men er avhengig 
av å bli fulgt (på avstand). Få hjelp inn på skolen. 

 

08.30 På 
skolen/Avstigni
ng  

Hjelp til avkledning, overgang til innestol, lading av 
utestol og parkering på skolen.  

 

08.35 Skoledagen Hjelp under skoledagen, trenger mye hjelp. Det er mest 
hensiktsmessig for meg å ha BPA på skolen. Får hjelp til 
å skrive, all praktisk hjelp i undervisningen av 1-1 
assistent. Jeg tøyes hver dag på skolen. 
Mandager har jeg terapibading istedenfor gym da trenger 
jeg med meg en dyktig BPA assistent som kjenner meg 
godt.  
Om jeg er sliten, kan jeg være inne i friminuttene 
sammen med en kompis, eller hvile meg.  
Det er viktig for meg å ha en assistent det er naturlig å 
assistere meg også når vi er I friminuttene slik at jeg kan 
være sosial med andre. 
Jeg trenger hjelp med leker, løfte bøker, finne frem 
drikke. Jeg trenger også bistand med energi 
økonomisering da jeg ikke alltid kjenner mine egne 
begrensninger, må assistenten min lese mine signaler å 
foreslå hvile eller lesing når jeg trenger det. Jeg må ikke 
under noen omstendighet presses eller utmatte meg selv 
da dette er svært farlig for personer med muskelsykdom. 
Har man ikke kunnskap om sykdommen min er det lett å 
tenke at jeg er lat eller presse meg til å ta i hardere enn 
jeg burde, For eksempel oppfordre meg til å ikke bruke 
rullestol, jeg bør bruke rullestol og hvilestol mest mulig 
på skolen. 
Ved behov må jeg også hoste/forstøve og bruke sug på 
skolen. Blir jeg veldig sliten kan jeg ta en hvil med 
CPAPen for å få ventilert godt slik at jeg har energi nok 
til læringsaktivitetene. 
Grunnet at jeg er helt utmattet etter skoledagen er at SFO 
ikke lenger forsvarlig for meg. Det er viktig at jeg etter 
skolen får dra rett hjem sammen med min assistent.  

 

13.15  Hjemme igjen 
Avkledning 
Dobesøk 

Kommer hjem fra skolen trenger hjelp av med yttertøy, 
sko og jakke. Henge på plass - eller til tørk. Ta sekken av 
rullestolen. Hjelpe meg over i inne ved hjelp av 
personløfter rullestolen. Sette utestolen til lading og på 
plass i garasjen. 
Jeg må på toalettet trenger hjelp til å flytte meg over, ta 
av buksen og få hjelp.. Etter skolen har jeg mye smerter 
og trenger hjelp med puter for å sitte behagelig.  

  



  

 

14.00/ 
15.00 
 
 

Mat/medisin 
 
 
 

Få hjelp med medisiner, samt drikke og litt mat. Jeg tar 
alltid medisin med mat. Jeg er sliten etter skoledagen må 
få hjelp over i sofaen, hjelp til å finne behagelig stilling i 
sofaen og legge på pledd/varmeflaske om jeg er kald. Jeg 
bruker forstøver for å løse opp slimet. Denne må vaskes 
etter bruk. Jeg har ofte svært vondt og må få massasje og 
tøying for å minske smertene. 

 

16.00 Skolearbeid Jeg trenger assistanse når jeg gjør lekser, assistenten må 
bistå med skriving og finne frem skolebøkene samt løfte 
iPad eller PC opp av sekken og sette alt tilrette. 
Assistenten og jeg er på kjøkkenet mens jeg gjør lekser. 
Om jeg har en god dag og greier å skrive litt selv kan 
assistenten rengjøre det respiratoriske utstyret på 
kjøkkenet mens jeg jobber med skolearbeid. 

 

15.45 Lek Jeg liker å leke med venniner enten ute eller inne. Jeg 
trenger at en assistent alltid er i nærheten. Jeg trenger 
bistand med å finne frem lekene, sette meg til rette på 
gulvet og hjelp opp av gulvet. Jeg trenger også at 
assistentene er i nærheten i fall jeg får respiratoriske 
vansker. Assistenten må være i samme rom.  

 

16.30 Middag Mamma lager middag. Jeg liker å være med på 
matlagingen. Jeg dekker på bordet ved hjelp av 
assistenten, under middagen trenger jeg hjelp med å 
skjære opp middagen og må ha hjelp til å rydde opp etter 
meg. Jeg bruker litt lengre tid på å spise og trenger 
bistand under hele måltidet. Noen ganger setter jeg 
maten akutt i halsen da må jeg ha hjelp av assistent. 

 

17.30 Aktivitet 
/sosialt 

I likhet med andre barn liker jeg besøke venner og være 
på aktiviteter. Jeg må ha assistanse med å pakke sekken 
til aktiviteten, kle på meg yttertøy komme meg over i 
utestolen og følges til venner/aktivitet. Når jeg er der 
trenger jeg hjelp til aktiviteten (som riding/svømming). 
Er jeg hos venner trenger jeg bistand i lek eller med 
praktiske gjøremål som mat, toalett og leker. Kjører vi et 
sted så må jeg ha hjelp inn og ut av bilen og til å kjøre 
bilen. Må ha hjelp til å spise matpakke. Om jeg har 
venner på besøk hjemme, trenger vi kontinuerlig tilsyn 
og bistand. For eksempel leker vi med dukker trenger jeg 
hyppig hjelp med av- og på kledning. Jeg får til en del 
finmotorisk selv, men om vi tegner og jeg mister noe på 
gulvet greier jeg ikke plukke det opp selv. Jeg kan også 
falle eller sette meg fast slik at jeg trenger hjelp. Det kan 
også hyppig oppstå akutte respiratoriske vansker som 
gjør at assistenten må bruke cough-assisten. Grunnet 
mine sammensatte behov kan jeg ikke besøke venner 
alene slik som andre barn på min alder kan.  

 

19.00 Toalett Jeg trenger hjelp på toalettet, av med klær. Jeg trenger 
hjelp med tørking og påkledning i etterkant. 

 



  

 

19.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Husoppgaver 
 
 
 
 
 
 

Jeg trenger hjelp til å lage meg kveldsmat og hjelp til å 
spise den. Jeg trenger også hjelp til å helle i drikke og 
finne frem mat. Deretter får jeg bistand til å ta medisiner 
med maten. 
 
For at jeg skal være likestilt med min søster har jeg noen 
faste oppgaver i huset for å tjene ukepenger. Jeg 
støvsuger og rydder mitt eget rom 1 gang i uken på 
kvelden. Dette må jeg ha bistand til. Jeg hjelper også 
mamma med å rydde inn ut av oppvaskmaskinen. dette 
kan jeg bidra med sammen med assistenten. Det er også 
viktig for meg å ha god tid til å slappe av da jeg blir 
veldig sliten.  

 

19.15 Tøying Jeg må trene/stå minst en halv time daglig for å holde 
kroppen i best mulig form. Jeg trenger at assistenten 
motiverer meg og finner på ting med meg. Vi kan også 
massere vond muskulatur forsiktig. Vi kan kaste ball 
eller gjøre andre treningsøvelse i rolig tempo. Det er 
viktig at assistenten begrenser meg om jeg blir for ivrig. 

- 

19:30 Kveldstell Jeg bader ofte, nesten hver kveld. Jeg trenger bistand i å 
kle av meg klærene, tappe i vannet og finne frem såper. 
Jeg må løftes over i badekaret og ha tilsyn under badet 
samt bistand i å vaske meg. Det er deilig for meg å bade 
da det er avslappende for musklene å ligge i vannet. 
Vannet kan fungere smertelindrende om jeg har mye 
vondt.   Når jeg er ferdig i badekaret trenger jeg hjelp ut 
av karet og bistand til å tørke meg. Det er ekstra viktig å 
tørke meg nøye slik at jeg ikke får sår. Det er viktig at 
dette gjøres i et rolig tempo slik at jeg blir avslappet og 
kan bli klar for en god nattesøvn. 

.  

20:15 Kveldsstell Etter at jeg er tørr trenger jeg bistand til tannpuss, få på 
meg pysjamas.  

 

20:20 Lunge 
Medisin 

Jeg bruker forstøver og cough assist hver kveld. Denne 
hjelper meg hoste og løse opp slim. Jeg trenger hjelp 
både til å bruke og vaske maskinene. 
 

 

21:00 Kveldsstell Jeg trenger hjelp fra rullestolen over i sengen, trenger 
hjelp til å legge meg godt til rette i sengen og finne stabil 
liggestilling med puter. Jeg trenger hjelp til å få på meg 
ansiktsmasken og starte opp CPAP-maskinen. Jeg har 
behov for at noen er hos meg når maskinen går. 

 

21.15 Rydding Jeg trenger mye hjelp og har en del ekstra rot på grunn 
av funksjonsnedsettelsen min jeg trenger derfor bistand 
til ekstra rydding og pakke sekken, samt legge frem tøy 

 



  

 

22.00 Natt  Innsovningsproblemer, trenger støtte og oppfølging.  

01.00 Natt Har hatt uhell i sengen med inkontinens trenger hjelp til 
å bytte sengetøy, vaske meg og finne ny pysjamas. Dette 
kan ta over 1 time.  
Trenger også bistand med CPAP masken 4-12 ganger 
per natt. Sjekke om alarmer går og rette på stillingen 
min. Jeg våkner ofte av smerter, da trenger jeg massasje 
og hjelp til å skifte stilling. Flere ganger trenger jeg også 
å bruke forstøver og cough assist på natten på grunn av 
slim. Dette blir hyppigere og hyppigere. 

. 

02.30 Natt Trenger bistand til å få på meg dynen og snu meg. Samt 
tøye litt i kneleddet. 

 

03.15 Natt Trenger bistand til å snu meg og finne en behagelig 
stilling. 

 

05.10 Natt Våkner med smerter trenger litt vann og massasje/tøying.   

05:40 Natt Trenger hjelp å fikse på masken og endre litt på 
CPAPen. 

 

 


