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Informasjon
om tjenesten

Henvendelsesskjema til fysioterapeut finnes som elektronisk skjema på
Kongsberg kommunes hjemmesider under «Helse og omsorgstjenester
– Fysioterapi – Fysioterapi for barn og unge».
www.kongsberg.kommune.no

Norges mest attraktive sted 2014
Årets barne- og ungdomskommune 2013

Fysioterapitjenesten for barn og unge i Kongsberg kommune
Fysioterapitjenesten for barn og unge er en del av helsestasjonen og
skolehelsetjenesten. Vi er organisert i Helse og Omsorg, men er samlokalisert med
helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Barn og unge som bor eller oppholder seg i
kommunen har rett til nødvendig helsehjelp, og tjenester vi tilbyr er gratis.
Tilbudet er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Formål med tjenesten:
Målet er å bevare eller fremme barn og unges funksjonsevne, aktivitet og
deltakelse. Vi ønsker å bidra til opplevelse av mestring og bevegelsesglede.

For hvem?
Barn og unge med motoriske utfordringer, funksjonsnedsettelser, kronisk sykdom
og ulike sammensatte vansker. Vi tar i mot henvendelser både på individ og
gruppenivå. Foreldre/foresatte, fastlege, helsesøster, barnehage, skole etc. kan
sende skriftlig henvendelse. Henvendelsesskjema finnes på Kongsberg kommunes
hjemmeside under «Helse og omsorgstjenester – Fysioterapi – Fysioterapi for barn
og unge».

Hvordan jobber vi?
Ved henvendelse gjør fysioterapeuten en kartlegging og en vurdering av barnets
funksjon, aktivitet og deltakelse. Dette gjøres i samarbeid med barnet selv,
foreldre og andre samarbeidspartnere.
Fysioterapeuten jobber på ulike arenaer. Du kan møte oss på helsestasjonen, i
barnehagen og på skolene. Vi er flere fysioterapeuter som jobber i team og som
rullerer på arbeidsoppgaver. Det kan derfor bli bytte av ansvarlig terapeut for de
barna som trenger langvarig oppfølging.

Tiltak kan være:
 Individuelt eller i gruppe.
 Observasjon, undersøkelse, veiledning og tilrettelegging etter
henvendelse.
 Gi helseinformasjon, råd, veiledning og undervisning.
 Oppfølging av barn og unge med funksjonsnedsettelser.
 Delta i koordinerende arbeid.
 Dersom barnet trenger jevnlig trening og behandling gjøres dette ofte i
samarbeid med selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter.
Med utgangspunkt i barnets behov, vurderingen som er gjort og motivasjon
bestemmes mengde, varighet og intensitet av tiltakene sammen med foresatte.
Varighet og mengde kan variere og er individuelt tilpasset.

Dette kan dere forvente av fysioterapeuten:
 Fysioterapeuten er underlagt helsepersonelloven som innebærer at det
skal utøves faglig forsvarlig fysioterapi.
 Fysioterapeuten er underlagt taushetsplikt og dokumenterer i
helsestasjonens journalsystem (barnets helsekort).
 Barnet/ungdommen og familien behandles med respekt og vennlighet.
 Fysioterapeuten gir informasjon om de tjenester som kan tilbys og gir
informasjon om endringer av avtaler ved ferie, sykdom eller annet fravær.

Dette forventer fysioterapeuten av foresatte og samarbeidspartnere:
 Iverksatte tiltak følges opp på ulike arenaer (barnehage, skole,
hjem, institusjon, SFO og fritid).
 Det gis beskjed dersom avtale må endres.

