Fysio- og ergoterapitjenesten Karmøy kommune
Prioriteringsliste avdeling barn
Prioritet

Problemstilling

1.
Kommunefysio- og
ergoterapeuter

Barn i
førskolealder med
alvorlige
nevrologiske
lidelser

Tjenesten påbegynnes
innen 1 uke
1.
Kommunefysio- og
ergoterapeuter
Tjenesten
påbegynnes innen 3
uker

1.
Kommunefysioterapeuter

Barn under 2 år
som henvises
grunnet bekymring

Tjenesten
påbegynnes innen 3 uker

1.
Kommunefysioterapeuter

4.måneders
grupper
lavterskelkontroller
5-års motorisk
oppfølging
Oppfølging
overvektige barn

1.
Privatpraktiserende
fysioterapeuter

Barn med fødselsskade i muskler
eller skjelett,
revmatiske lidelser

Barn i skolealder
med alvorlige
nevrologiske
lidelser etter
evaluering overført

Eksempler på
målgrupper
Diagnoser som
f.eks. cp, tumor
cerebri, mld, muskeldystrofi, spina bifida
m.m.

Ingen diagnose(stilt av
lege)
Blir henvist av
helsesøster/foreldrene
eller barnehage

Tiltak
Tilbud om jevnlig
oppfølging av både
fysio- og
ergoterapeut.

Under 8 år: fysio-/
ergoterapi inntil 3
ganger i uken med
evaluering minst
1 gang årlig.
Gjennomgang av
hjelpemiddelbehov
hver 3. måned.
Bassengtrening ved
behov.
Evaluering minst 1x
i året.
Vurdering/veiledning
av fysioterapeut
inntil 3 måneder,
gjennomsnittlig
2 – 3 ganger.
Evaluering etter 3
måneder. Lege,
helsesøster og
foreldrene får
sluttrapport.
Får ikke rappport

Barn med følgende
Får tilbud av
legestillte
privatpraktiserende
diagnoser:Plexusskade, fysioterapeut
fotdeformiteter,
Torticollis, Juvenile
leddgikt
CF, CP m.m.

av kommunale
fysioterapeuter
Barn under 8 år
med usikker
motorikk

Ingen diagnose.
Blir henvist av
helsesøster/PPT m.m.

Får tilbud om
utredning i form av
Movement-ABC-test

Barn med
motoriske
problemer som har
stort utviklingspotensiale.

Barn i førskolealder
som oppnår en skår på
Movement ABC-test
under 15 persentil uten
kognitive problemer

Får tilbud om videre
kartlegging (Nubu,
finmotorisk
vurdering,
observasjoner, gym,
ute, adl)
Tilbud om intensiv
trening med fysio- /
ergoterapeut

Barn med moderat
2.
Kommunefysio- og
utviklingsergoterapeuter
potensiale
Tjenesten påbegynner
Innen 4 skoleuker etter
test/kartlegging

Barn i førskolealder
som oppnår en skår på
Movement ABC-test
under 15 persentil,
som har kognitive
problemer

Får tilbud om videre
kartlegging (Nubu,
finmotorisk
vurdering,
observasjoner, gym,
ute, adl)
Veiledning av
Fysioterapeut og/
eller ergoterapeut

Barn med nedsatt
funksjon og som skal
bytte skole/flytte og
har behov for
hjelpemidler

Får hjelp til å
vurdere
hjelpemiddelbehovet,
tilpasninger på ny
skole/ny bolig
Får tilbud om
utredning med
Movement-ABC.
Henviseren og
foreldrene får
rapport. Når det
oppnås en skår under
15 persentil gis det
tilbud om
gruppetrening eller
henvisning til
privatpraktiserende
fysioterapeut
Får tilbud om
gruppetrening/evt
individuelle trening

2.
Kommunefysioterapeuter
Tjenesten
påbegynnes innen 4
uker
2.
Kommunefysio- og
ergoterapeuter
Tjenesten
Innen 4 uker etter
testen

2.
Ergoterapeuter
Tjenesten påbegynner
Innen 4 uker

Planlagte
overganger

3.Kommunefysioterapi Barn med usikker
Tjenesten påbegynner motorikk i
Innen 3 måneder
skolealderen

3.
Privatpraktiserende
fysioterapeuter
Innen 3 måneder
3.
Tjenesten påbegynner
Innen 3 måneder

Barn i skolealder

Barn i skolealder
med ADLproblemer

Evt. etter testing i
kommune

Får tilbud om
utredning av
problemene samt
trening/veiledning av
ergoterapeut
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