Ergo- og fysioterapi for barn
og unge

Sammen om et aktivt liv
Virksomhet rehabilitering

Ergoterapi
Barn og unge med funksjonsvansker kan få hjelp av ergoterapeut.
Hjelpen kan omfatte tilrettelegging i hjemmet, barnehagen og skolen,
men også i lek, målrettet aktivitet og trening.
Ergoterapeuten foretar funksjonsvurdering og finner tiltak som hjelper
barn og unge til å fungere så godt som mulig ut fra deres
forutsetninger og behov. Målet er å fremme mestring, deltagelse og
selvstendighet hos barnet.
Ergoterapeutene bistår med:
- Veiledning i forhold til tilgjengelighet under byggetekniske
endringer av private boliger, og i offentlige
bygg som barnehage og skole.
- Tilrettelegging, rådgivning, trening,
veiledning eller formidling av tekniske
hjelpemidler.
Ergoterapeutene samarbeider bl.a med:
foresatte, lege, fysioterapeut, helsesøster, PPtjenesten, spesialpedagog,
hjelpemiddelsentralen.
Som regel er det helsepersonell eller ansatte ved barnehage/skole som
henviser til oss, men du som foresatt kan også ta direkte kontakt med
ergoterapitjenesten. Henvisningsskjema finner du på kommunens
nettsider: http://www.bamble.kommune.no/helse-og-omsorg/arbeidog-aktivitet/fysioterapi/

Fysioterapi
Fysioterapeutene undersøker og vurderer barn og unges motorikk
og funksjonsnivå, og setter inn tiltak individuelt eller i grupper. Vi
arbeider også med forebyggende tiltak i helsestasjon, barnehage og
skole. Vi møter barn på helsestasjonen / barnehage / skole, og
kommer på hjemmebesøk ved behov.
Barn med funksjonsnedsettelse kan også få
hjelp til tilrettelegging i hjem, barnehage og
skole. Vi bistår ergoterapeuten ved søknad om
hjelpemidler, samt tilpasning av disse.
Fysioterapeutene samarbeider bl.a med:
Foresatte, helsesøstre,
undervisningspersonell, miljøterapeuter, andre
fysio- og ergoterapeuter, fastleger, evt. andre som er engasjert for
barnet/ungdommen.
Som regel er det lege, helsesøster eller personell ved barnehage eller
skole som henviser til oss, men du som foresatt kan også ta direkte
kontakt med fysioterapitjenesten.
Fysioterapi for barn og unge er gratis opp til 16 år. Ungdom over 16 år må
betale egenandel til de eventuelt har nådd grensen for frikort
egenandelstak 2. H envisn ingss k jema fin n er du på k ommu n ens
n ettsider: http://www.bamble .k ommu n e.n o/h els e -ogoms org/arbeid -og -aktivit et/fys ioterapi/
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