
Intensiv motorisk 

trening 
   

Helse Sør-Øst, Vest og 

Midt-Norge RHF har 

inngått samarbeidsavtaler 

med PTØ Norge om å gi et 

økt treningstilbud til barn, 

ungdom og unge voksne 

med skader i sentral-

nervesystemet (bla. 

Cerebral Parese). 

 

De regionale 

helseforetakene mener at 

PTØ-Sentrene har et 

spesielt/unikt tilbud som 

ikke i tilstrekkelig grad kan 

dekkes av øvrig tilbud 

gjennom helseforetakene. 

Ved at PTØ-Sentrene har 

fått tildelt avtale med de 

Regionale Helseforetakene 

ønsker RHF-ene å bidra til 

et mangfoldig og 

differensiert tilbud til 

pasientene i regionene. 

 

Et tilbud om intensiv motorisk trening 

til barn, ungdom og unge voksne 

med skader i sentralnervesystemet.  

Intensiv motorisk trening ved PTØ-Sentrene 

handler om mestring i hverdagen. Sammen med 

de som trener hos oss jobber vi mot mål som er 

viktige for å mestre egen kropp sl ik at de får 

bedre forutsetninger til  å være delaktige og 

selvstendige i hverdagslige gjøremål .  

PTØ Norge (Pedagogisk 

Trening og Øving Norge) er 

en landsomfattende bruker-

organisasjon for barn, 

ungdom og unge voksne 

med Cerebral Parese og 

andre skader i sentral-

nervesystemet, samt deres 

pårørende. PTØ Norge eier 

og driver fire PTØ-Sentre 

(Hamar, Stavanger, Ski og 

Trondheim) som tilbyr blant 

annet intensiv motorisk 

trening. 

Oppholdene dekkes av de 

regionale helseforetakene. 

Vi tilbyr både intensive 

motoriske kurs og poliklinisk 

trening hele året.  

Gjennom nøye planlagte 

program jobbes det 

helhetlig for å fremme 

utvikling på flere områder. 

Vi har tilbud til barn, 

ungdom og unge voksne i 

alderen 0 til 30 år. 

PTØ Norge er den eneste 

virksomheten som tilbyr 

intensivt treningsprogram 

etter Petö-metoden.  

Barn og unge er en 

prioritert målgruppe og 

det var av betydning da 

de regionale helse-

foretakene valgte å inngå 

avtale med PTØ Norge og 

Å leve godt med den kroppen du har fått 

Intensiv motorisk trening 

ved PTØ-Sentrene handler 

om mestring i hverdagen. 



Økt kapasitet 
   

Et treningstilbud ved PTØ 

Norge sine sentra vil være 

supplement til kommune- 

og spesialisthelsetjenestens 

egne tilbud.  

PTØ Norge tilbyr også 

oppfølging av barn og 

unge i en lenger periode 

enn det de regionale 

helseforetakene tilbyr, og 

det er dette som er en av 

styrkene i organisasjonen. 

 

Konsekvensen av 

samarbeidsavtalene er at 

PTØ Norge øker 

kapasiteten ved alle sine 

sentra fra 2015, det betyr at 

flere barn, ungdommer og 

unge voksne kan få tilbud 

om treningsopphold. 

innlemme oss som en del av 

spesialist-helsetjenesten.  

Gjennom denne avtalen har 

pasientene i regionene få et 

supplerende tilbud til 

kommune- og 

spesialisthelsetjenesten. 

Det finnes noen intensive kurs 

i regi av helseforetakene selv, 

men disse dekker ikke 

etterspørselen etter 

treningstilbud til barn og unge 

med skader i sentral-

nervesystemet.  

I tillegg har vi kontinuerlig og 

regelmessig oppfølging av 

våre pasienter, noe som er 

viktig for videre utvikling. 

Dersom dere har barn, 

ungdom eller unge voksne 

med skader i sentral-

nervesystemet som dere 

ønsker skal få et opptrenings-

tilbud kan dere ta kontakt 

med oss. 

 

 

For mer informasjon 

Besøk oss eller les mer om oss.

Ta kontakt med oss for å 

få mer informasjon om 

tilbudet vårt 

Tlf: 62 58 82 04  

e-post: postmaster@pto-

senteret.no  

På vår hjemmeside, 

www.pto-norge.no, vil 

dere også finne 

informasjon om 

tilbudene vi har ved 

våre PTØ-Sentra.  

Lik oss gjerne på facebook 

og instagram (PTØ Norge). 

Mer informasjon ligger også 

på www.wikirehab.no sine 

sider. 
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