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1.

Prosjektet

Barnehabiliteringstjenesten Østerlide i Helse Stavanger har i 2009 fått midler fra Helsedirektoratet til ungdomsprosjektet ”Velge sjøl – Fritidsaktiviteter og Fysioterapi for unge
med funksjonsnedsettelse”. I 2010 fikk man etter ny søknad overført resterende midler fra
2009.
Hoveddelen av prosjektet ble gjennomført i 2009. I 2010 har hovedvekten lagt på formidling;
rapportskriving, undervisning, artikkelskriving og innlegg på konferanser.
Hovedmålsettingen i prosjektet var å øke fokus på ungdom, fritidsaktiviteter og fysioterapi
i barnehabiliterings-tjenesten og i kommunene. Et sentralt perspektiv har vært å få frem hva
ungdommen selv mener.

Ungdomsprosjektet har bestått av flere ulike delprosjekter:
•

•
•
•
•
•
•
•

Informasjon om fritidsaktiviteter for ungdom med funksjonsnedsettelse
•
Nettbasert brosjyre over fritidsaktiviteter i regionen
•
Arrangere seminar om ”Fritidsaktiviteter for unge med funksjonsnedsettelse”
•
Lage film om fritidsaktiviteter for unge med funksjonsnedsettelse
Utprøving av Fysioterapitrening i gruppe for ungdom med lett cerebral parese
Utprøving av Klatrekurs for unge med funksjonsnedsettelse
Spørreundersøkelse til ungdom med cerebral parese 12-18 år om ”Fritidsaktiviteter
og fysioterapi”
Kartlegging av fysioterapitilbud for ungdom med funksjonsnedsettelse i kommunene
Seminar om fysioterapitilbud for unge med funksjonsnedsettelse
Etablering av nettverk vedrørende tilrettelagte fritidsaktiviteter
•
Utveksle informasjon
•
Samarbeid med ulike aktører på feltet om ulike arrangement
Formidle erfaringer fra prosjektet via artikler, bruk av nett og undervisning/innlegg på
konferanser
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2.

Økonomi

Midler til formidlingsprosjektet i 2010 er overførte midler fra Ungdomsprosjektet i 2009,
finansiert av Helsedirektoratet.

3.

Formidling

Prosjektrapport og erfaringer fra prosjektet
Oversikt over hele Ungdomsprosjektet som ligger på nettstedet www.fritidforalle.no
kan finnes på Oversikt Ungdomsprosjektet nettstedet Fritid for alle (vedlegg 1) ( kan også
søke ”Velge sjøl”)
Prosjektrapport ligger på hjemmesidene til barnehabiliteringstjenesten Prosjektrapport eller
Avslutningsrapport på nettstedet www.fritidforalle.no (vedlegg 2).
Prosjektet er også beskrevet på nettstedet www.fritidforalle.no på Beskrivelse av prosjektet
(vedlegg 3).
Erfaringer fra prosjektert er beskrevet på nettstedet www.fritidforalle.no i Gjesteblogg nr 16
2010 (vedlegg 4).
Artikler
Larsen EM, Skage I, Sandal K, Sørsdahl AB (2010): Ungdomsprosjektet 2009. ”Velge sjøl”Fritidsaktiviteter og Fysioterapi”, Barnestafetten nr 61, s. 24-28 (vedlegg 5).
Larsen EM, Sørsdahl AB (2010): ”Hva sier de unge sjøl om fritidsaktiviteter ?” på nettstedet
www.fritidforalle.no Tilrettelagte fritidsaktiviteter (vedlegg 6)
Larsen EM, Sørsdahl AB: Fysioterapi/fysioterapeut for ungdom - et område og en rolle i
endring? Sendes tidsskrift våren 2011
Abstracts sendt konferanser
Larsen EM, Skage I, Sandal K, Sorsdahl AB: ”Pick and choose- What`s for me?” Leisure
activities and Physiotherapy for youths with disabilities”. Nordic Physiotherapy Congress,
Oslo 2009. (Vedlegg 7)
Larsen EM, Sorsdahl AB: Physiotherapy for adolescents with cerebral palsy – in need of a
change? European Academy of Childhood Disability (EACD) konferanse, Roma juni 2011.
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Konferanseinnlegg
Larsen EM, Skage I, Sandal K, Sørsdahl AB: ”Pick and choose- What`s for me?” Leisure
activities and Physiotherapy for youths with disabilities”. Nordic Physiotherapy Congress,
Oslo, September 2009.
Larsen EM: Ungdomsprosjektets ulike innfallsvinkler - Inspirasjonsseminar for fysioterapeuter: ”Fysioterapi for unge med funksjonsnedsettelse - Ulike tilnærminger”,
Stavanger desember 2009
Larsen EM, Skage I, Sandal K: Trening i gruppe for ungdom med lett cerebral parese –
erfaringer fra Ungdomsprosjektet - Inspirasjonsseminar for fysioterapeuter: ”Fysioterapi for
unge med funksjonsnedsettelse - Ulike tilnærminger”, Stavanger desember 2009
Skage I, Larsen EM, Sandal K: Suksesskriterier- Fysioterapi gruppe for ungdom med lett
cerebral parese – Trening og musikk Inspirasjonsseminar for fysioterapeuter: ”Fysioterapi
for unge med funksjonsnedsettelse - Ulike tilnærminger”, Stavanger desember 2009
Sandal K ,Larsen EM, Skage I: Dosering og progresjon - Fysioterapi i gruppe for ungdom
med lett cerebral parese - Inspirasjonsseminar for fysioterapeuter: ”Fysioterapi for unge med
funksjonsnedsettelse - Ulike tilnærminger”, Stavanger desember 2009
Larsen EM, Skage I, Sandal K, Sørsdahl AB: Hva vil de unge sjøl? Foreløpige resultater
fra Spørreundersøkelse til ungdom med cerebral parese – Inspirasjonsseminar: Tilrettelagte
Fritidsaktiviteter for unge med funksjonsnedsettelse, Stavanger november 2009
Sandal K, Larsen EM, Skage I: Presentasjon av Brosjyre Tilrettelagte fritidsaktiviteter
Inspirasjonsseminar: Tilrettelagte Fritidsaktiviteter for unge med funksjonsnedsettelse,
Stavanger november 2009
Larsen EM, Skage I, Sandal K: Film av Tilrettelagte fritidsaktiviteter for unge i området
Helse Stavanger, Inspirasjonsseminar: Tilrettelagte Fritidsaktiviteter for unge med
funksjonsnedsettelse, Stavanger november 2009
Larsen EM: Ungdomsprosjektet - Hva nå? Implementering og refleksjoner –
Internundervisning Barnehabilitering Østerlide, August 2010
Larsen EM, Skage I, Sandal K, Sørsdahl AB: Erfaringer fra Ungdomsprosjektet – Fysioterapi
i gruppe for ungdom med lett cerebral parese Nasjonal nettverkskonferanse om ungdomsprosjekt støttet av Helsedirektoratet, Rikshospitalet, desember 2010.
Brosjyre om tilrettelagte fritidsaktiviteter
En brosjyre om tilrettelagte fritidsaktiviteter i Helse Stavanger er utarbeidet. Denne finnes
både i papirutgave og på våre hjemmesider Brosjyre tilrettelagte Fridtidsaktiviteter (revidert
november 2010) eller ”fritidforalle.no”. (vedlegg 8)
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Seminar
Erfaringer og resultater fra prosjektet er formidlet i to inspirasjonsseminar i Stavanger:
”Tilrettelagte Fritidsaktiviteter for unge med funksjonsnedsettelse”
”Fysioterapi for unge med funksjonsnedsettelse”
For program og innhold se prosjektrapport 2009.

4.

Prosjektets betydning i barnehabiliteringen Østerlide

Ved Barnehabiliteringstjenesten er det i 2010 opprettet en egen gruppe som har ansvar for
tilrettlagte fritidsaktiviteter. Gruppen er sammensatt av ulike fagpersoner som naturlig jobber
med feltet samt brukerrepresentant. Foruten å jobbe for at flere fagpersoner i habiliteringstjenesten inkluderer fokus på deltakelsesaspektet og fritidsaktiviteter ved individuelle
konsultasjoner, jobber man på ulike områder: Oppdatering og vedlikehold av brosjyren, holde
seg à jour om ulike arrangementer og videreformidle dette til brukere, ”pleie” fritidsnettverket, delta på paralympisk dag, rekruttere barn og unge til ulike arrangementer. Vi har også
fått et eget informasjonstorg på venterommet (se nedenfor) med oversikt over tilrettelagte
fritidsaktiviteter.

Vi har egne hyller med tilbud fra alle kommunene i tilleggtil mer
generell informasjon. Beitostølen, Ridning og Støttekontakter har
for eksempel egne hyller.

5.

Prosjektets betydning i Helse Stavanger

Oversikt over tilrettelagte fritidsaktiviteter
I 2010 har man ved Barnehabiliteringstjenesten tatt aktivt i bruk brosjyren over ”Tilrettlagte
Fritidsaktiviteter” i området Helse Stavanger. Den er lagt ut på vår hjemmeside Brosjyre
tilrettelagte Fridtidsaktiviteter og på nettstedet ”fritidforalle.no”. Brosjyren har blitt meget
godt mottatt av våre brukere. Vi har erfart at de fleste brukere foretrekker papir utgaven. I den
elektronisk utgaven ligger det lenker til kommunenes fritidstilbud. Brosjyren er en levende
brosjyre som ble oppdatert høsten 2010 både ved innspill fra kommunene og at vi aktivt gikk
ut og spurte. Oppdatert brosjyre ligger på nettsiden vår fra november 2010.
Tilrettelagte fritidsaktiviteter

Foto: Helene Pahr-Iversen, Solabladet.

for barn og unge med funksjonsnedsettelse

Barnehabilitering, Østerlide
Kvinne-barne klinikken
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Oppstart av Allidrettsgruppe
En gledelig nyhet som også presenteres i siste oppdatering i brosjyren, er en Allidrettsgruppe
for barn og unge med funksjonsnedsettelse som startet i september 2010 under Sandnes
Idrettslag. Deltakere er i utgangspunktet barn og unge som tidligere har deltatt på Intensiv
motorisk trening ved Barnehabiliteringstjenesten. I ettertid har de vært sammen på gruppeopphold på Beitostølen i to perioder (søkt inn fra Barnehabiliteringstjenesten). Foreldre har
tidligere bedt Barnehabiliteringstjenesten om koordineringshjelp for å finne aktiviteter som
hele gruppen kunne drive på med sammen i ettertid. Det er en utfordring å finne fritidsaktiviteter lokalt til barn i etterkant av Beitostølen opphold. Det er også første gang det organiseres
en felles fritidsaktivitet på tvers av kommunegrenser (16 barn og unge foreløpig).
Foreldre er primus motor for Allidrettsgruppen, og det er ansatt egen trener. Merete Skadal
fra Norges Idrettsforbund (NIF), har stått for koblingen til Idrettslaget og søkt midler fra
”Folkepulsen”. Folkepulsen er et prosjekt i regi av NIF, Rogaland Fylkeskommune og
Rogaland Idrettskrets som blant annet har funksjonshemmede som målgruppe. Fysioterapeuter fra Barnehabiliteringstjenesten har vært i dialog med foreldre og bidratt i oppstarten
av Allidrettslaget. Vi vil fortsette å rekruttere barn og unge til gruppen.
Paralympisk skoledag
Barnehabiliteringstjenesten bidrar også til å rekruttere barn og unge til Paralympisk skoledag
som arrangeres for andre gang i Rogaland av Norges Idrettsforbund, Rogaland Idrettskrets
i samarbeid med blant annet Nærbø IL, Folkehelsesentralen i Hå og Handicapforbundet
Sørvest. Arrangementet fant sted i nye Loen på Nærbø 23 september 2010.
Målet med dagen er å rekruttere flere funksjonshemmede barn og unge til idretten. Denne
dagen får de unge anledning til å prøve ulike idrettsgrener som er tilrettelagt for unge med
funksjonsnedsettelse. De roterer mellom ulike idretter: El- innebany, sittende volleyball,
boccia, kjelkehockey, curling, svømming, rullestolsstafett og bordtennis. I 2010 fulgte fysioterapeuter fra Barnehabiliteringstjenesten de unge som for tiden var inne til Intensiv motorisk
trening til Paralympisk skoledag. Erfaringene fra 2009 viste at de unge var svært begeistret for
å prøve mange ulike fritidsaktiviteter. For oss som skal være med å motivere og rekruttere de
unge, er det helt klart en fordel og ha vært sammen med de ved utprøving av aktiviteter. Vi har
også filmet flere av dem for å vise andre unge, slik at de lettere kan forestille seg hvordan en
slik dag er lagt opp.
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Vedlegg 1

Oversikt ”alt” som er skrevet om Ungdomsprosjektet på nettstedet
www.fritidforalle.no Oversikt Ungdomsprosjektet nettstedet Fritid for alle
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Vedlegg 2

Prosjektrapport eller på nettstedet www.fritidforalle.no Avslutningsrapport.
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Vedlegg 3

Beskrivelse av prosjektet på nettstedet Fritid for alle Beskrivelse av prosjektet
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Vedlegg 4

Gjesteblogg erfaringer fra Ungdomsprosjektet på nettstedet www.fritidforalle.no Gjesteblogg nr 16
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Vedlegg 5

Erfaringer fra Ungdomsprosjektet i ”Barnestafetten” nr 61, 2010

Ungdomsprosjektet 2009
”Velge sjøl – Fritidsaktiviteter og Fysioterapi”
Else Mari Larsen laem@sus.no Stavanger Universitetssjukehus,
Ingrid Skage Ingrid.Skage@stavanger.kommune.no,
Karianne Sandal Karianne.Sandal@stavanger.kommune.no, Anne Brit Sørsdahl abs@hib.no
Helsedirektoratet har i 2009 gitt støtte til Ungdomsprosjektet ”Velge sjøl – Fritidsaktiviteter
og Fysioterapi for unge med funksjonsnedsettelse”. Prosjektet kom i gang fordi både
forskning og erfaringer ved Barnehabiliteringstjenesten viser at unge med funksjonsnedsettelse deltar mindre i fritidsaktiviteter og er mindre fysisk aktive enn jevnaldrene. Hovedmålsettingen var derfor å øke fokus på ungdom, fritidsaktiviteter og fysioterapi i Barnehabiliteringstjenesten og i kommunene. Ungdomsprosjektet har bestått av flere ulike delprosjekter:
•
Etablering av nettverk vedrørende tilrettelagte fritidsaktiviteter
•
Utveksle informasjon
•
Samarbeid med ulike aktører på feltet om ulike arrangement
•
Informasjon om fritidsaktiviteter for ungdom med funksjonsnedsettelse
•
Lage nettsted/brosjyre over fritidsaktiviteter i regionen
•
Arrangere seminar om ”Fritidsaktiviteter for unge med funksjonsnedsettelse”
•
Lage film om fritidsaktiviteter for unge med funksjonsnedsettelse
•
Utprøving av ”Fysioterapitrening i gruppe”, en intervensjonsstudie for ungdom med
lett cerebral parese
•
Informasjon/Seminar om fysioterapitilbud for unge med funksjonsnedsettelse
•
Utprøving av klatrekurs for unge med funksjonsnedsettelse
•
Spørreundersøkelse til ungdom med cerebral parese 12-18 år om ”Fysioterapi og
Fritidsaktiviteter”
•
Kartlegging av fysioterapitilbud for ungdom med funksjonsnedsettelse i kommunene
Fokus på fritidsaktiviteter har vært på både kulturelle og fysiske aktiviteter, men med et noe
bredere fokus på fysiske fritidsaktiviteter, noe som gjenspeiles i de ulike delprosjektene.
Fritidsaktiviteter
Prosjektrapporten gir ikke noe entydig svar på hva som er det viktigste for at unge sjøl skal
kunne velge å delta i fritidsaktiviteter (jfr tittelen ”Velge sjøl)”. I de ulike delprosjektene
kommer det frem ulike faktorer som hemmer og fremmer deltakelse.
I tillegg til problemer med transport, økonomi, følgepersoner, fysisk og sosial tilrettelegging
og holdninger fra omgivelsene, viser noen av delprosjektene at vansker med egenledelse,
slitenhet og mange krav i hverdagen hos den enkelte, også kan spille inn når unge med
funksjonsnedsettelse skal velge fritidsaktiviteter.
Det å oppleve mestring, få sette egne mål og at aktiviteten ikke er så prestasjonsorientert, bli
sett, hørt og anerkjent samt treffe andre ser ut til å fremme deltakelse. Det at de som driver
med aktiviteter har kunnskap om unge med funksjonsnedsettelse, oppleves også som
vesentlig.
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Erfaringene i prosjektet viser at det er fortsatt mye å gjøre for å ivareta og forbedre tilrettelegging for å optimalisere deltakelse hos unge med funksjonsnedsettelse. Samtidig må man ta
høyde for ulike forutsetninger hos de unge som enkeltindivider, som gruppe og deres familier.
Vi erfarte for eksempel at klatring som aktivitet er en utmerket arena for samhandling og
mestring. De unge støttet og oppmuntret hverandre uten at det ble konkurransepreg. De kom
med ulike oppmuntrende tilrop og ytringer til hverandre; både når de var underveis i klatring
mot toppen og når de var slitne og trengte hvile:
”Kom igjen, du er snart oppe!” – ”Dette var kjempeskummelt, men godt skummelt!” –
”Har du prøvd denne ruten?” – ”Jeg har hvilt lenge nok, påan igjen!-” ”Klatring er den
kuleste aktiviteten jeg har drevet med!”
Men det kreves instruktører som har erfaring med ungdom med funksjonsnedsettelse for å
tilrettlegge best mulig. Det å lære opp nærpersoner; støtte/treningskontakter, lærere, foreldre
som kjenner ungdommene i å sikre under klatring, virker være en smart måte å få unge med
funksjonsnedsettelse inn i klatremiljø på sikt.
NIF og Rogaland Idrettskrets arrangerte i september 2009 sammen med Nærbø idrettslag en
Paralympisk  skoledag . Funksjonsfriske barn og unge fikk sammen med 20 skolebarn med
funksjonsnedsettelse prøve ut ulike aktiviteter som for eksempel el- innbandy, sittende
volleyball, bordtennis, kjelkehockey, rullestolsstafett på bane mm. Dette var et fantastisk flott
arrangement som nå vil bli årlig i Loen på Nærbø. Det bidrar til å vise frem ulike muligheter
samt rekruttere barn og ungdom. Habiliteringstjenesten rekrutterer barn og unge både direkte
og via vårt ”Fritids nettverk” til arrangementet, og vi deltar med representanter fra fysio og
ergoterapigruppen.
I løpet av prosjektåret lagde vi en brosjyre over ”Tilrettlagte Fritidsaktiviteter”
i området Helse Stavanger. Den er lagt ut på vår hjemmeside og kan også lastes ned fra nettstedet ”fritidforalle.no”. Brosjyren har blitt meget godt mottatt av våre brukere. Vi har erfart
at de fleste brukere foretrekker papir utgaven. I den elektronisk utgaven ligger det lenker til
kommunenes fritidstilbud. Brosjyren er en levende brosjyre som oppdateres 2 g årlig; både
ved innspill fra kommunene og at vi aktivt går ut og spør.
Tilrettelagte fritidsaktiviteter

Foto: Helene Pahr-Iversen, Solabladet.
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Foreløpige resultater fra Spørreundersøkelsen til unge med cerebral parese 12- 18 år i området Helse Stavanger om fritidsaktiviteter og fysioterapi, viser at 80% av de som svarer
deltar i noen form for fritidsaktivitet. Det er de med best grovmotorisk funksjon som deltar på
flest aktiviteter. Deltakelse på fritidsarenaen er synkende med økende alder med unntak med
et oppsving for 17 åringene.
På spørsmål om de hadde vært på opphold på Beitostølen, svarte 25% positivt. 70% av de
som svarte positivt var de med best grovmotorisk funksjon (GMFCS nivå I og II). De
hyppigst nevnte fysiske aktivitetene de unge deltar på er ridning, svømming, ski og sykling.
Fritidsklubb topper listen over kulturelle aktiviteter.
Fysioterapi
Deltakelse er et sammensatt begrep og krever derfor flere ulike tilnærminger. Deltakelse i
aktiviteter og sosiale sammenhenger i hjem/skole og på fritid, er i mange studier og i Habiliteringsplanen for barn og unge, omtalt som det egentlige målet for habiliteringstiltak.
Fysioterapeuter bør også fokusere på intervensjon på deltakelsesnivå, da bedring i funksjoner
på kropps og aktivitetsnivå ikke nødvendigvis fører til mer aktiv deltakelse.
Unge med funksjonsnedsettelse er ikke en prioritert gruppe av kommunenes fysioterapitjeneste, noe som er uheldig med tanke på at unge med funksjonsnedsettelse er mye mindre
fysisk aktive enn jevnaldrene.
Innhold og organisering av fysioterapi for unge med cerebral parese er ulikt i de ulike kommuner. Foreløpige resultater fra vår Spørreundersøkelse til unge med cerebral parese, viser at
ungdommene ønsker seg variasjon i sitt fysioterapitilbud: De vil gjerne trene alene med sin
fysioterapeut fordi de har vansker med konsentrasjon /eller har behov for å snakke med
fysioterapeuten alene. Noen ønsker gruppe tilbud, andre nevner individuell behandling av
muskel skjelett smerter. Enkelte ønsker seg både individuell behandling og gruppetilbud.
Noen ungdommer ønsker seg mer oppfølging i treningssalen og at evt en fysioterapeut kan
følge dem på treningsstudio.
”Jeg har lyst å trene på treningsstudio, men trenger spesiell veiledning og en person til å
følge meg rundt”.
De fleste beskriver fysioterapeuten som en viktig person for dem, som de stiller visse krav til
både når det gjelder personlige og faglige egenskaper. De ytrer ønske om en relasjon til fysioterapeuten som er preget av gjensidighet:
Jeg vil at hun skal være grei å snakke med, at hun kan motivere meg og at jeg kan få være med
å bestemme.
Fysioterapi i grupper for ungdom er lite utbredt i Helse Stavangers region.
Åtte ukers fysioterapitrening i gruppe for unge med lett cerebral parese basert på valg av
egne mål, førte til fremgang på styrke, grovmotorisk funksjon i dagliglivet og på egne valgte
mål. Ungdommenes opplevelse av deltakelse i gruppen, rapporteres svært positivt. Nærmere
beskrivelse av denne gruppetreningen finnes i Prosjektrapporten.
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Veien videre
Som beskrevet ovenfor er det vesentlig at helsearbeidere medvirker til at unge med
funksjonsnedsettelse kan delta i fritidsaktiviteter og fysiske aktiviteter som de opplever som
kjekke og meningsfulle, og at de blir sett og hørt. Erfaringene fra Ungdomsprosjektet har vist
at det å bli kjent, danne nettverk med andre aktører på fritidsfeltet (fritidskonsulenter, ansatte
og frivilllige i tilrettlagte idretter, brukere og andre på tvers av sektorer og tjeneste nivå) har
vært vesentlig for å opprettholde trykket med å informere, inspirere og rekruttere barn og
unge til å delta i fritidsaktiviteter.
I løpet av prosjektåret ble dette ivaretatt både via uformelle kontakter ved mail, telefoner og
direkte møter, samt hospitering på arenaer der man hadde fritidsaktiviteter som hovedfokus
eller som en integrert del av tiltaksfokus (Beitostølen, ulike fysikalske institutter, ulike
tilrettlagte aktiviteter). Samtidig var Ungdomsprosjektets oppstartsmøte, program komitè
møte, seminarer om tilrettlagte fritidsaktiviteter og fysioterapi for unge med funksjonsnedsettelse, viktige arenaer for å danne slike nettverk og knytte kontakter. Dette skapte grunnlag
for videre arbeid etter prosjektslutt.
Ved Barnehabilitering er det nå opprettet en egen gruppe som har ansvar for tilrettlagte
fritidsaktiviteter. Gruppen er sammensatt av ulike fagpersoner som naturlig jobber med feltet
(sosionom, fysioterapeuter og ergoterapeuter, ledelsen og en bruker). Vi vil også invitere med
en representant fra Lærings og mestringssenteret. Foruten å bidra til at flere fagpersoner i
habiliteringstjenesten inkluderer fokus på deltakelsesaspektet ved individuelle konsultasjoner,
jobber man på ulike områder: Oppdatering og vedlikehold av brosjyren, holde seg à jour om
ulike arrangementer og videreformidle dette til brukere, ”pleie” nettverket, delta på paralympisk dag, rekruttere barn og unge til ulike arrangementer, lage og oppdatere et informasjonstorg
på venterommet (se nedenfor). Sosionom Tiril Magnussen har hovedansvar for
gruppen nå i 2010.

Vi har også egne hyller med tilbud fra alle kommunene i
tillegg til mer generell informasjon. Beitostølen, Ridning
og ”Støtte personer” har for eksempel egne hyller.
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Til slutt en historie om viktigheten av nettverksbygging:
Høsten 2010 starter en Allidrettsgruppe for barn og unge med funksjonsnedsettelse i Sandnes
Idrettslag. Dette er i utgangspunktet barn som tidligere har deltatt på Intensiv motorisk
trening ved Barnehabiliteringstjenesten. I ettertid har de vært sammen på Gruppeopphold på
Beitostølen i to perioder (søkt inn fra Barnehabiliteringstjenesten). Foreldre har tidligere bedt
Barnehabiliteringstjenesten om koordineringshjelp for å finne aktiviteter som hele gruppen
kunne drive på med sammen i ettertid. Det er en utfordring å finne fritidsaktiviteter lokalt til
barn i etterkant av Beitostølen opphold. Det er også første gang en hel gruppe barn og unge
ønsker en felles aktivitet på tvers av kommunegrenser (16 stk i alt).
På Fritidsseminaret i regi av Ungdomsprosjektet i november 2009 foreleste Anne Ottestad om
”Opptur”, en allidrettsgruppe i regi av Fossum idrettslag.
Denne forelesningen inspirerte en forelder til et barn som hadde deltatt i nevnte gruppeopphold på Beitostølen. Hun ble koblet til representant fra Rogaland Idrettskrets og så videre
til NIFs representant Merete Skadal. Hun tok initiativ til å kontakte et idrettslag i en sentralt
beliggende kommune; Sandnes kommune.
Det er også søkt midler fra ”Folkepulsen”, et prosjekt i regi av NIF, Rogaland Fylkeskommune og Rogaland Idrettskrets som blant annet har funksjonshemmede som målgruppe.
Representanter fra Barnehabiliteringstjenesten har vært i dialog med foreldre og vil rekruttere
barn og unge til gruppen, søke etter trenere via sitt nettverk, samt bidra i oppstarten av Allidrettslaget.
Prosjektrapporten ”Velge sjøl” Fritidsaktiviteter og Fysioterapi for unge med funksjonsnedsettelse er lagt ut i sin helhet på Stavanger Universitetssjukehus` hjemmesider:
sus.no/ Kvinne - Barneklinikken/Barnehabilitering Østerlide /Publikasjoner.
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Vedlegg 6

Abstract Nordic Physiotherapy Congress

“Pick and choose – What`s for me?”

Leisure activities and Physiotherapy for youths with disabilities

Larsen, Else Mari laem@sus.no, Skage Ingrid igds@sus.no, Sandal Karianne
knnl@sus.no, Stavanger University Hospital, Sørsdahl  Anne Brit, Bergen University
College abs@hib.no
Purpose: Adolescents with cerebral palsy are far less active in daily life than their peers.
Youths with disabilities are often tired of traditional physiotherapy. They are in need of a
variety of activities in their free time. Physical activities and participation in sport are
important for future health promotion. An important theme for adolescents with cerebral palsy
regarding quality of life involves an interaction between personal interests and preferences
and opportunities to participate in age appropriate activities and leisure activities.
Description: This is a one year pilot project focusing on youths with disabilities and their
activities in their free time, their participation in physical activities and in group physiotherapy. The project has an explorative objective with varied methods for widely assessing
the above themes. There will also be two intervention models connected with the above, one
with focus on group physiotherapy for adolescents with mild cerebral palsy and the other will
focus on varied free time activities for youths with disabilities. An important purpose of the
project, is to enhance the adolescents own choices. The start of the project and the introduction to the involved network will be in February 2009.
Evaluation: The following methods will be conducted: Structured interview of central multidisciplinary staff and physiotherapists in the region of Helse Stavanger, questionnaires to
youths with cerebral palsy in the region, focus group interview of the participants in the intervention physiotherapy group and the free time activity group. Standardized measures before
and after the 8 week group physiotherapy for adolescents with mild cerebral palsy will also be
carried out.
Conclusion: A brochure and a website giving an overview of free time activities in the
region of Helse Stavanger will be developed. There will be arranged an inspiration conference
and seminary regarding group physiotherapy and activities in free time for youths with
disabilities. The results of the intervention models and the questionnaires/interviews will also
be presented at the above conference and seminary and in a written report.
Perspective: There is a need for a change in perspective for physiotherapists to encourage
participation in leisure activity for adolescents with disability. It is vital to develop physical
fitness interventions, and to implement community exercise and sports program into their
leisure activities. This will create the opportunity of a wider choice.
Funding acknowledge: The project is funded by Helsedirektoratet, Norway.
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Vedlegg 7

Spørreundersøkelse – Hva synes de unge søl om Fritidsaktiviteter?
Fagartikkel nettstedet www.fritidforalle.no artikkel publisert
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Vedlegg 8

Oppdatert Brosjyre Tilrettelagte Fritidsaktiviteter

Tilrettelagte fritidsaktiviteter

Foto: Helene Pahr-Iversen, Solabladet.

for barn og unge med funksjonsnedsettelse

Barnehabilitering, Østerlide
Kvinne-barne klinikken
1
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Fritidstilbud
for barn og unge med funksjonsnedsettelse
Brukere, foreldre, frivillige og fagpersoner i kommunene har lenge etterspurt en oversikt over tilrettelagte fritidsaktiviteter i de
kommuner som Helse Stavanger dekker.
Denne brosjyren er ment å gi en slik oversikt. Den er ikke fullstendig. Vi ber aktører som er nevnt i brosjyren, samt de vi ikke har
nevnt, om å gi jevnlige tilbakemeldinger på kontaktpersoner og aktiviteter. På denne måten har vi mulighet til å holde brosjyren
oppdatert.
Brosjyren kan lastes ned fra www.sus.no/barnehabilitering.
Stavanger, 24.11. 2009
Revidert 01.09.2010

Randi Schiøtz,
avdelingssjef

Tiril Magnussen
mati@sus.no

Else Mari Larsen
laem@sus.no
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Positiv fritid

Leserveiledning

Begreper brukt i
brosjyren

Fritid blir gjerne definert som den
tiden en fritt disponerer selv. I
fritiden har en mulighet for å være
seg selv, utvikle egne ferdigheter
og ressurser ved å delta i selvvalgte
aktiviteter. Positiv fritid innebærer
at en selv skal kunne styre valg av
aktivitet og at aktiviteten skal være
lystbetont.

Brosjyrens oppbygging:

Noen tilbud er tilrettelagt for unge
med alle typer funksjonsnedsettelse,
mens andre er for undergrupper:

•
•

Funksjonshemmet/
funksjonsnedsettelse

Fritidsaktivitetene kan være svært
ulike og kan innebære både fysisk
aktivitet og kulturelle aktiviteter,
som drama- og musikkgrupper.
Barn og unge som ikke har erfaring
med å delta i fritidsaktiviteter,
kan møte ulike utfordringer når
de ønsker å finne et tilbud; både
av praktisk og mer personlig
karakter. Det kan være vanskelig
å finne et passende tilbud, egnet
transport og ledsager. Personens
egen motivasjon, mulighet til å
organisere det praktiske rundt
deltakelsen i en aktivitet og andre
gjøremål i hverdagen kan også være
av betydning.
Deltagelse i en aktivitet vil kunne
virke positivt på mange områder.
Det gir mulighet for å få et sosialt
nettverk, oppleve gruppetilhørighet
som igjen kan styrke selvfølelse og
identitet. Det å delta på arenaer
som oppleves som meningsfulle, vil
i seg selv bidra til en opplevelse av
bedre helse.

•
•

Tilbud i den enkelte kommune
Treningssentre, friluftsliv, Leirog ferietilbud
Generell informasjon
Nyttige adresser, publikasjoner
og kontakter

Brosjyren omtaler primært tilbud
i regi av kommunen. I tillegg til
det kommunale tilbud har noen
kommuner tilbud gjennom privat
sektor og frivillige organisasjoner.
Flere kommuner har tilbud som er åpne
for personer fra andre kommuner.
Noen kommuner har
aktivitetskalender, og disse ligger
på kommunens hjemmeside. Vi
har laget hyperlenker til disse i
den elektroniske versjonen av
brosjyren. I de kommuner som
ikke har aktivitetskalender er
aktivitetene nevnt.

Omfatter personer med
både psykisk og fysisk
funksjonshemming.

Utviklingshemmet

Omfatter personer med en psykisk
utviklingshemming.

Fysisk funksjonshemmet/
funksjonsnedsettelse
Omfatter personer som har
bevegelsesvansker.

E-post- og nettadresser samt flere
ulike tilbud, publikasjoner og
brukerorganisasjoner er aktiverbare
i den elektroniske versjonen av
denne brosjyren.
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