
 

Behold tilbudet om intensiv trening og habilitering for barn og 

unge med cerebral parese 
Regjeringen ønsker å avvikle ordningen med fritt behandlingsvalg. Det kan bety at 

tilbudet om intensiv trening og habilitering i regi av ideelle organisasjoner som 

Barnas fysioterapisenter og PTØ Norge svekkes eller legges ned. Disse er per i dag de 

eneste i landet som tilbyr intensiv trening til barn og unge med cerebral parese (CP) 

gjennom hele barndommen. 

Et godt intensivtilbud er svært viktig, ikke minst etter en lang periode med pandemi.  

Ifølge undersøkelser som FFO nylig har gjennomført, har pandemien ført til 

forverring i funksjonsnivå, fysisk og psykisk helse, og mer smerter og ubehag for 

mange med funksjonsnedsettelser og kronisk syke. Smitteverntiltakene har rammet 

mennesker med behov for behandling, terapi og trening spesielt hardt. Derfor mener 

Cerebral Parese-foreningen (CP-foreningen) at intensivtilbudet for barn og unge i dag 

burde styrkes framfor å svekkes. 

Enkelte helseregioner har i dag tilbud om intensive treningsopphold i regi av 

habiliteringstjenestene og CP-foreningen er positiv til de videre planene om å bygge 

ut det statlige intensivtilbudet. Men vi frykter at det vil ta tid å bygge opp fullverdige 

tilbud som kan følge barn gjennom hele oppveksten. Vi mener derfor at det er 

nødvendig å ivareta og beholde allerede eksisterende aktører, som Barnas 

fysioterapisenter og PTØ Norge, og ber regjeringen finne løsninger for videre drift av 

disse. 

CP-foreningen erfarer at både Barnas fysioterapisenter og PTØ Norge er 

familiesentrerte, gode tilbud med svært fornøyde brukere. Disse tilbudene er viktige 

for mange av våre medlemmer, og utgjør et viktig supplement til kommunal 

fysioterapi, hvor det ikke er ressurser til å tilby intensiv trening.  

CP-foreningen vil videre arbeide for at tilbudet om intensiv trening og habilitering 

skal være gratis og tilgjengelig for alle barn med CP, uavhengig av hvor de bor i landet 

og foreldrenes økonomi. Alle foreldre må få informasjon om muligheten til å kunne få 

intensiv trening for sine barn og henvist til slike tilbud dersom de ønsker og har 

behov for det. Vi erfarer dessverre i dag at ikke alle familier blir henvist til det 

intensivtilbudet som de selv ønsker og vi etterlyser større valgfrihet. 

CP skyldes en permanent hjerneskade. Diagnosen følger en hele livet, men det er mye 

man kan gjøre for å påvirke konsekvensene av skaden. Dette mulighetsrommet er 

aller størst hos de yngste barna, fordi det er i denne alderen hjernens plastisitet er 

størst. Det betyr at det er i småbarnsperioden barn vil ha aller størst utbytte av 



intensiv trening. Derfor kan ikke dagens generasjon barn med CP vente på at nye 

tilbud bygges opp. De må sikres et godt tilbud i dag! 

 


