
  

 

INTENSIV TRENING ETTER PETÖ-METODEN 

- PTØ-Senteret – ser muligheter istedenfor begrensninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PTØ Norge tilbyr gruppebasert eller individuell intensiv motorisk trening 

med individuell oppfølging til barn, ungdom og unge voksne med skader i 

sentralnervesystemet.  

- Et supplement til tilbudet spesialist- og kommunehelsetjenesten har. 

 

Alle mennesker besitter mange ressurser som kan utvikles gjennom spesialisert 

og tilrettelagt opplæring, slik at den enkelte har best mulig forutsetning for å 

klare seg selv i dagliglivets mange utfordringer. 

Uansett alder og diagnose er målet at brukeren lærer strategier som kan brukes i 

hverdagen for å leve et mer selvstendig liv med flere muligheter.  



 

PTØ-Sentrene tilbyr trening til barn, ungdommer og unge voksne med skader i 

sentralnervesystemet som påvirker bevegelsen. 

Tilbudet er tilgjengelig for alle familier gjennom hele habiliteringsforløpet i 
helseregionene Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge og Helse Vest. 
 
Trening etter Petö-metoden har rot i flere fagfelt som pedagogikk, nevrologi, 
bevegelseslære og psykologi. Metoden bygger på filosofien om at alle kan lære, 
og for å få størst mulig utvikling må motoriske, kognitive, sosiale og språklige 
funksjoner vektlegges og utvikles samtidig. 

Hvem kan få tilbud om trening?  

Gjennom vår avtale med de regionale helseforetakene kan vi tilby 
treningsopphold for barn, ungdom og unge voksne i alderen fra ½ til 30 år. Det 
er en forutsetning at brukeren puster selv og har velregulert epilepsi.  

Hvordan er treningen organisert? 

Vi kan tilby intensiv motorisk trening både i grupper og individuelt. Når det 
gjelder trening i gruppe er lengden på dagen avhengig av barnets alder. 
Treningshverdagen varer fra tre timer til fem timer. De aller minste barna har 
med foreldrene inne i gruppen, etterhvert er barna alene i gruppen, men det vil 
fortsatt være et samarbeid med foreldrene for å overføre kunnskap. 
Individuell trening legges opp etter brukerens behov og ønsker. 
 
En dag er bygget opp av forskjellige programmer rettet mot flere 
utviklingsområder. Disse består av øvelser som brukerne utfører i forskjellige 
posisjoner. Brukerne vil under disse øvelsene lære å bruke og å forstå kroppen 
sin og bedre leveferdighetene. Bevegelsene de lærer vil barnet bruke i 
hverdagslige gjøremål for å løse utfordringene de møter, som å strekke armen 
for å leke med biler, bøye armen for å pusse tenne, løfte knærne så de kan 
komme ut av rullestolen etc. 
 
  



Hvilke tilbud har vi?  

Vi har en rekke tilbud tilpasset ulike grupper og er fleksible i forhold til å møte 

den enkelte brukers behov og ønsker. 

Foreldre og barn grupper: 

Dette er kurs for barn i alder ½ - 3 år hvor vi 
fokuserer på å gi foreldre og andre nærpersoner 
trygghet i sin rolle. 
Hovedaktiviteten er trening gjennom lek (motorikk, 
sosialt, tale og spiseproblematikk) hvor den 
aldersrelaterte naturlige utviklingen legges til grunn. 

Barnegrupper: 

Dette kurset er tilpasset barn i alder 2 ½ - 6 år, hvor lek 
er et viktig og nødvendig verktøy. Barna trenger 
førstehåndserfaringer, det betyr at de trenger motorikk 
for å kunne utforske, oppdage, leke og dermed utvikle 
ferdigheter. 
I denne aldersgruppen står overgangen barnehage til 
skole i fokus.  

Skolebarn grupper: 

I disse gruppene jobbes det tett med barna og nærpersoner. Målet er å få inn 
gode vaner i hverdagen heller en ekstra trening. I kursene jobbes det med 
intensjon, motivasjon, overføring og kontroll over egen hverdag. Det sosiale 
vektlegges i stor grad. 

Ungdomsgrupper: 

Ungdom har en indre motivasjon, de ønsker mer kunnskap om egen situasjon og 
hvordan de kan bedre egen kontroll og forebygger senskader. I tillegg er 
treningen også en viktig sosial arena/forum. I treningen vektlegges egne 
målsetninger, og det jobbes med overgangen ungdom til voksen. Det fokuseres 
på hvordan ungdommen kan takle praktiske utfordringer i hverdagen. Det 
sosiale vektlegges i stor grad. 

Individuell trening: 

Noen barn, ungdommer og unge voksne har behov for ytterligere skreddersydd 

trening. Dette kan vi tilby gjennom individuell trening. 

  



Tilbudet til PTØ-Sentrene: 

 Vurderinger og konsultasjoner. 

 Intensive kurs opphold og/eller individuell trening. 

 Veiledning til familie og barn. 

 Veiledning av nærpersoner tilknyttet barnet. 

 Fagkurs for assistenter. 

 Veiledning i forhold til overføring til hverdagen. 

 Fungerer som praksisplass 

 

 

 

 

 

Vi i PTØ Norge 

Vi har fire treningssentra i Norge (Hamar, Ski, Stavanger og Trondheim), og 

samlet er vi 20 ansatte. Fagpersonene er habiliteringspedagoger som har en 

spesialisert kompetanse på brukere med skader i sentralnervesystemet. Utover 

det har vi assistenter, renholdere og administrasjon. 

Henvisningsrutiner: 

Barnet henvises enten direkte fra spesialisthelsetjenesten 

(habiliteringstjenesten, sykehus) eller via fastlege og Regional Koordinerende 

Enhet (RKE). Før opphold ved sentrene kontaktes fagpersoner fra 

hjemkommunen til brukeren for å innhente mest mulig relevant informasjon om 

mål og utfordringer barnet og familien har. 

 

PTØ Norge/ PTØ-Senteret   telefon: 625 88 204    Lik oss på:        Følg oss på ptonorge og  
Hedmark Næringspark Bygg 8   faks: 625 88 206      tag oss #ptø og #ptøsenteret: 
2312 Ottestad    E-post: postmaster@pto-senteret.no 
Hjemmeside: www.pto-senteret.no  
Wikirehab: https://wikirehab.no/index.php/PT%C3%98_Norge       

2
0

1
5

-0
9 

mailto:postmaster@pto-senteret.no
http://pto-senteret.no/
https://wikirehab.no/index.php/PT%C3%98_Norge

