Fysioterapi FOR
barn og unge

Hva er fysioterapi?
Fysioterapeuter har utdanning fra høyskole/
universitet og har inngående kunnskap og forståelse
om menneskets anatomi, bevegelse, fysiologiske
funksjoner og bevegelsesutvikling, samt om samspillet
mellom individ, miljø og sykdom. Kunnskap om
nervesystemet og muskel- og skjelettapparatet er
sentralt i fysioterapi.
Fysioterapi retter seg mot hele mennesket.
Fysioterapeuter tilnærmer seg både kroppslige
og psykiske plager og tilrettelegger sammen
med individet dets livs- og arbeidsbetingelser.
Fysioterapeuter er sentrale i forebygging og
behandling av belastningslidelser, og har som
oppgave å bevare og fremme god helse i alle aldre.
En av fysioterapeutens viktigste oppgaver er å skape
forståelse for hvordan sykdom og skader oppstår slik
at en selv kan forebygge.
Grunnutdanningen i Norge er tre år på høyskole/
universitet og ett års turnustjeneste. Mange
fysioterapeuter har i tillegg etter- og videreutdanning.
Det finnes også egne mastergradsstudier.
Fysioterapeuter har egne faggrupper i en rekke
spesialfelt.

Fysioterapeuten tilrettelegger barn og unges
omgivelser for å fremme optimal bevegelsesutvikling,
bevegelsesglede og god helse. Fysioterapeuten
medvirker til og igangsetter tiltak som fremmer
et godt fysisk og psykososialt miljø i barnehage,
skole, institusjon, SFO, fritid og hjem. Fysioterapi
for barn og unge har som mål å bevare eller bedre
barn og unges funksjonsevne, deltakelse og aktivitet.
Behandlingen skal gi velvære og livskvalitet, og
kompensere for funksjonssvikt.

Synovate 2010

Alle fysioterapeuter som arbeider med barn og
ungdom, har en grunnutdanning i fysioterapi. Mange
fysioterapeuter har i tillegg etter- og videreutdanning
innenfor barne- og ungdomsfysioterapi eller
relevante mastergrader. Det teoretiske grunnlaget
for fysioterapi bygger på de medisinske basalfagene.
Teorier om motorisk utvikling, læring, pedagogiske
og psykologiske læringsmodeller står sentralt i
barnefysioterapi.
Fysioterapeuten
har som mål å
bevare eller bedre
barn og unges
funksjonsevne

Visste du at…

Fysioterapi for barn og unge

Hele 89 prosent
av den norske
befolkningen har svært
stor eller ganske stor
tiltro til fysioterapeuter.
Dette utgjør over 3,44
millioner personer
over 15 år.

Hvordan arbeider fysioterapeuten?

Trening i basseng gir
barnet mulighet for
å bevege seg på
måter som ellers kan
være vanskelige

Ved sykdom eller skade gjør fysioterapeuten en
grundig undersøkelse som gir en kartlegging av barnets
ressurser, funksjonsnivå, utviklingsnivå og interesser.
Dette gjøres i samarbeid med foreldre, eventuelt andre
fagpersoner og barnet selv. Fysioterapeuten legger til
rette for behandling og tiltak individuelt og/eller i
grupper. Fysioterapeuten tilrettelegger derfor ofte for
trening i hjemmet, barnehagen eller i skolen, og kan
veilede og følge opp regelmessig etter behov. Alle har
krav på en individuelt tilpasset behandlingsplan.
Foresatte har en sentral rolle i barnets helse, og er
en viktig part i arbeidet med en behandlingsplan.
Det er foresattes og barnets egne behov som er
retningsgivende for hvordan tiltakene gjennomføres.
Med utgangspunkt i fagkunnskap og barnets behov og
motivasjon bestemmes mengde, varighet og intensitet
av tiltakene sammen med foresatte. I perioder kan
barnet ha behov for intensiv trening, i andre perioder
langt sjeldnere.
Noen av fysioterapeutens vanligste samarbeidspartnere
er barna og ungdommene selv, foresatte, helsesøster,
skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, ergoterapeuter,
Habiliteringstjenesten, sykehus og fastlege. Andre
samarbeidspartnere kan være rehabiliteringstjenester,
kompetansesentre og idrettslag. Politikere og teknisk
etat er også viktige for å legge samfunnsforholdene til
rette for barn og unge.
Fysioterapeuten tar del i vurdering, utprøving og
tilpasning av hjelpemidler.

Det kan være aktuelt med fysioterapi ved usikkerhet rundt barnets utvikling, ved kjente risikofaktorer,
diagnoser som tilsier behov, sen eller avvikende bevegelsesutvikling, smerte eller påfallende slapphet eller stivhet.

Aktivitetshåndboken 2008
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Når har barn behov for fysioterapi?

Det er godt
dokumentert at bruk
av fysisk aktivitet er
svært effektiv
i behandling av en
rekke sykdommer
og tilstander.

Andre indikasjoner kan være redusert blikkontakt,
nedsatt syns-, hørsels- og berøringssans eller
samspillsvansker. Barnet kan også ha trivselsproblemer,
være påfallende urolig eller ha problemer med å
suge, spise og sove. Barn med smerter i muskel- og
skjelettapparatet kan også få hjelp hos fysioterapeut.

Vanlige diagnoser og problemstillinger hos barn og
unge som kan behandles av fysioterapeut:
• Nevromuskulære sykdommer, for eksempel
cerebral parese
• Andre nevrologiske lidelser
• Muskelsykdommer
• Psykisk utviklingshemming
• Skjev nakke/torticollis
• Deformiteter, for eksempel klumpfot, dysmeli
• Hoftelidelser, for eksempel hofteleddsdysplasi,
calve legg perthes
• Andre ortopediske lidelser
• Lungesykdommer, for eksempel astma, cystisk fibrose
• Revmatiske sykdommer
• Følgetilstander etter ulykker
• Opptrening etter operasjoner
• Ulike syndromer
• Psykiske vansker
• Utviklingsforstyrrelser
• Barn med forsinket motorisk utvikling
• Barn som faller utenfor lek

Fysioterapeuten hjelper
barnet til å mestre vanlige
daglige aktiviteter

Hvor møter du fysioterapeuter som
arbeider med barn og ungdom?
n

Helsestasjon

n

Barnehage, skole og skolefritidsordningen (SFO)

n

Hjemme hos barnet

n

Private og kommunale fysioterapiinstitutter

n

Sykehus og institusjoner

n

Habiliteringstjeneste

n

Kompetansesentre

n

Hjelpemiddelsentraler

Fysioterapibehandling av alle barn under 12 år og
barn/ungdom med bestemte diagnoser opp til 18 år
er gratis. Ved behandling hos selvstendig næringsdrivende fysioterapeut med kommunal avtale er det
nødvendig med henvisning fra lege, kiropraktor eller
manuellterapeut. I utgangspunktet kan alle henvise til
kommunalt ansatte fysioterapeuter i kommunen.

Aktivitetshåndboken 2008
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Må du ha henvisning?

Undersøkelser
har vist at barn av
fysisk aktive foreldre
er mer fysisk aktive
enn barn av
inaktive foreldre.

Du kan også henvende deg direkte til fysioterapeut
uten driftsavtale og trenger da ikke henvisning, men
da bortfaller retten til trygderefusjon. For å finne ut
om fysioterapeuten har driftsavtale, kan du spørre
fysioterapeuten direkte, kontakte kommunen, eller
spørre NAV.

Spesialist i barnefysioterapi MNFF
Norsk Fysioterapeutforbund er ansvarlig for god
kjenning av spesialister innen ulike fagfelt i fysioterapi.
Omfattende praksis og videreutdanning eller mastergrad ligger til grunn for spesialistgodkjenningen.
Fysioterapeuten
vurderer menneskets
motoriske ferdigheter
og utvikling
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Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) organiserer
offentlig godkjente fysioterapeuter. Både selvstendig
næringsdrivende og ansatte fysioterapeuter er
medlemmer. NFFs medlemmer har en høy faglig
og etisk standard i sin yrkesutøvelse til beste for
brukere av fysioterapitjenester.

Faggruppe for barn og unge

Boks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo · Telefon: 22 93 30 50
barnogunge@fysio.no · www.fysio.no/barnogunge
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