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for mennesker med

CEREBRAL PARESE 

MULTIPPEL SKLEROSE 

PARKINSONS SYKDOM 

SLAG 

og andre tilstander som påvirker bevegelse
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PTØ-Senteret Stavanger tilbyr mestringskurs for 

mennesker med multippel sklerose (MS). MS er 

en sykdom som fører med seg mye usikkerhet i 

forhold til hvordan sykdomsbildet kan forandre 

seg. Over tid vil sykdomsbildet som regel være 

en blanding av MS og vaner man har lagt seg 

til på grunn av sykdommen. Vi på PTØ-Senteret 

har lang erfaring med MS. Vi kan derfor arbeide 

i forkant, for å introdusere strategier du kan 

trekke frem når du trenger det mest. Våre 

kursholdere er habiliteringspedagoger som 

sitter med en detaljert forståelse for hvordan 

MS påvirker hverdagen. Vi kan hjelpe deg 

med å finne måter å takle de utfordringene du 

møter, som er mest relevant til din personlige 

situasjon. Dette gjelder enten du nettopp har 

fått en diagnose og er usikker på hva fremtiden 

vil bringe, eller du har hatt sykdommen i lengre 

tid og har merket en endring i ferdighetene 

dine som du ønsker å gjøre noe med. Med 

kunnskap og teknikk, kan du få økt kontroll 

over sykdommen. Vi veileder slik at du kan 

utvikle evnen og motivasjonen som trengs for 

å kontrollere bevegelser og løse hverdagslige 

utfordringer. Med bevegelseslære som 

utgangspunkt, kan du lære om igjen ferdigheter 

du har mistet, eller finne nye måter å utføre 

aktiviteter på. 

Selv om programmet er individualisert,  

er det noen felles elementer innen arbeidet som 

tar tak i de mest karakteristiske symptomene  

på MS, nemlig: balanseproblemer, 

spasmer/stivhet, lammelser, fin-motorikk,  

endret følsomhet, tretthet, pusteteknikk  

og vannlatingsforstyrrelser. 

Gjennom treningen blir du oppfordret til å finne 

nye og andre måter å bruke kroppen på for 

at bevegelser skal bli mer effektive, noe som 

resulterer i mer energi og redusert tretthet. 

Nye måter å takle utfordringer på fører til økt 

kontroll, økt selvfølelse og økt livskvalitet.  

Vi har en rekke ulike kurs å tilby, fra temakurs  

til ukentlige treningsgrupper.

MULTIPPEL SKLEROSE

Fysisk aktivitet er viktig for å ta vare på helsen 

generelt. Som voksen med cerebral parese, kan 

det være vanskelig å bruke kroppen på samme 

måte som man gjorde som barn. I tillegg har 

man ofte nye prioriteringer som kan involvere 

nye ferdigheter. På PTØ-Senteret har vi en 

detaljert forståelse for hvilken innvirkning CP  

kan ha på hverdagen. Uansett alder kan vi lære 

deg å utnytte de ferdighetene og bevegelsene 

du har, og bygge videre på dem slik at du holder 

deg så aktiv som mulig og samtidig reduserer 

mulige senskader. Vi tilbyr spesifikke temakurs  

i tillegg til ukentlige treningsgrupper. Vi gir også 

råd om hvordan du best kan bruke hjelpemidler 

på en måte som gjør at du bedre utnytter  

og effektiviserer dine bevegelser.

CEREBRAL 
PARESE

PTØ-Senteret er spesialister på Parkinsons 

sykdom. Senteret har detaljert kunnskap om 

hvordan sykdommen arter seg, og hvilke 

konsekvenser dette kan ha i hverdagen. 

Gjennom våre kurs kan du få økt forståelse for 

sykdommen, og dermed økt kontroll over din 

egen situasjon, enten du er nydiagnostisert, eller 

du har hatt sykdommen i mange år. Vi kan tilby 

følgende kurs: 

Diagnosen Parkinsons sykdom - hva nå? 

Et kurs for nydiagnostiserte som ønsker å vite 

mer om sykdommen. Passer også for familien 

rundt den nydiagnostiserte. 

Introduksjonskurs i Petö-metoden som 

habilitering for mennesker med Parkinsons 

sykdom. Introduksjonskurset gir en innføring  

i hvordan Petö-metoden kan brukes for å bedre 

mestre hverdagen med Parkinsons sykdom. 

Ukentlig gruppe - Parkinsons sykdom medfører 

ofte en varierende dagsform og et sykdomsbilde 

som forandrer seg over tid. Av den grunn er 

det nyttig å få regelmessige tilbakemeldinger 

og strategier som man kan ta i bruk når man 

trenger dem mest. 

Praktiske løsninger på hverdagslige problemer. 

Disse kursene gir strategier for å løse praktiske 

problemstillinger som for eksempel:   

Hvordan reise seg fra en dyp sofa?  

Hva gjør man hvis volum og klarhet  

på tale forandrer seg?  

Har håndskriften blitt mindre tydelig?  

Har tempoet på bevegelser gått ned? 

Vi har kurs for folk i alle aldre og tilbyr  

også støtte og veiledning til nærpersoner.

PARKINSONS SYKDOMSLAG

PTØ-Senteret Stavanger tilbyr mestringskurs for 

mennesker med slag. Kursene kan hjelpe med 

å utvikle evnen og motivasjonen som trengs for 

å kontrollere bevegelser og løse hverdagslige 

utfordringer. Vi har som grunnprinsipp at alle 

kan lære og at det å lære er en livslang prosess. 

Med bevegelsestrening som utgangspunkt, kan 

du lære om igjen ferdigheter du har mistet, 

eller finne nye måter å utføre aktiviteter på. 

Våre kursholdere er habiliteringspedagoger som 

sitter med en detaljert forståelse for hvordan 

slag påvirker din og dine nærpersoners hverdag. 

Vi kan hjelpe deg å finne måter å takle de 

utfordringene du møter som er mest relevant til 

din personlige situasjon. Gjennom strukturert 

gruppetrening vil du arbeide for å gjenvinne  

så mye bevegelse som mulig, og vi vil vise deg 

hvordan du kan bruke bevegelsene i hverdagen. 

Alle med slag er forskjellige og det er også deres 

daglige liv. Av den grunn legges kurset opp slik 

at det tilpasses behovene til hver enkelt  

i gruppen. Metoden passer for folk i alle aldre,  

uavhengig av hvor lenge det er siden du fikk 

slag. Selv om programmet er individualisert, er 

det noen felles elementer innen arbeidet som 

tar tak i de mest karakteristiske symptomene 

etter slag, nemlig: usymmetriske bevegelser, 

balansevansker, stivhet, lammelser og feilaktig 

bilde av sin egen kropp.

“En positiv og nyttig tilnærming 
i en utfordrende hverdag” 

Else, 54



Våre kurs drives etter Petö-metoden, en 

spesialisert pedagogisk habiliteringsmetode for 

barn med cerebral parese. For å få maksimal 

utvikling må motoriske, kognitive, sosiale 

og språklige funksjoner tas i betraktning og 

utvikles samtidig. Målet er at barnet skal lære 

seg strategier og måter å løse problemer 

på, som han/hun kan bruke i hverdagen 

for å leve et mer selvstendig liv med flere 

muligheter. Alle barn er forskjellige. Av den 

grunn er metoden sentralisert rundt barnet og 

ikke diagnosen deres. Diagnosen gir oss kun 

noen retningslinjer. Metoden tar utgangspunkt 

i barnets ferdigheter, og bygger videre på dem. 

Det meste av arbeidet foregår i gruppe, noe som 

fremmer motivasjon til å lære nye ferdigheter 

hos barna. Senteret gir også støtte og veiledning 

til barnets nærpersoner. Vi samarbeider med 

andre fagfolk tilknyttet barnet for at barnet 

skal ha best mulig forutsetninger for å utvikle 

seg. Vi tilbyr både intensiv trening, samt mer 

regelmessig oppfølging.

Alle våre kurstilbud til barn og ungdom 

er dekket av det offentlige gjennom de 

regionale helseforetakene. 

Ta kontakt for ytterligere informasjon.

 

 

 

Vi kan tilby følgende kurs:  

 

Foreldre og barn-kurs (barn under 4 år) 

Målet med foreldre og barn-kurs er å gi foreldre 

og andre rundt barnet en dypere forståelse for 

hvordan cerebral parese påvirker barnet og for 

å veilede dem slik at de kan hjelpe barnet til å 

utvikle seg og bli mer selvstendig.  

Vi har intensive kurs for foreldre og barn  

flere ganger i året. 

Førskole og skolebarn 

Vi tilbyr intensive kurs av ulike oppsett og 

varighet, hvor barna lærer å utvikle bevegelser, 

tale og kommunikasjon, kognitive og sosiale 

ferdigheter. I Stavanger har vi i tillegg grupper 

som kommer regelmessig, en eller to ganger       

i uken. 

I spesielle situasjoner er det mulig å avtale 

individuelle timer dersom gruppearbeid er 

vanskelig. Behovene for barnet og familien 

vil forandre seg ettersom barnet vokser og 

utvikler seg. Petö-metoden tilpasser seg disse 

forandringene, og habiliteringen legges  

opp deretter.  

 

Ungdom 

Når man har cerebral parese og vokser,  

er det mulig at det blir vanskelig å bruke 

kroppen på samme måte som man gjorde som 

barn. I tillegg har man ofte nye prioriteringer 

som kan involvere nye ferdigheter. Vi kan lære 

deg å utnytte de ferdighetene og bevegelsene 

du har, og bygge videre på dem slik at du holder 

deg så aktiv som mulig og samtidig reduserer 

mulige senskader. Vi gir også råd om hvordan  

du kan bruke hjelpemidler mest hensiktsmessig.  

 

Kurs og tema dager for assistenter,  

fagfolk og andre interesserte arrangeres 

etter behov.

CEREBRAL PARESE
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“Alle barn har en gnist i seg. 
Alt vi trenger er å tenne den.” 

Roald Dahl

For kurs på Hamar, Ski eller Trondheim,  

ta kontakt med: 

PTØ-Senteret Hamar 

Hedmark Næringspark Bygg 8 

2312 Ottestad  

Telefon 62 58 82 04 / 62 58 82 05 

 

For ytterligere informasjon om kurs for voksne, 

samt barn i Stavanger og omegn,  

ta kontakt med: 

PTØ-Senteret Stavanger 

Gamleveien 5, 3. etg. 

4018 Stavanger 

Telefon 52 10 99 10 / 454 15 101

postmaster@pto-senteret.no 

www.pto-norge.no
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