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Bergen Barnefysioterapi 

 Individuell og gruppefysioterapi 

 Intensive treningsperioder 

 Alder 0-23 år.  

 Vurdering / observasjoner 

 Veiledning /behandling / oppfølging 

 Undervisning 

 Praksis for studenter (fysio, idrett, folkehelse) 

 Fagutviklingsarbeid/forskning 

 



Diagnoser /problemstillinger 

 

  CP  og andre nevrologiske diagnoser  

 Muskel-skjelettplager 

 Forsinket utvikling 

 Smerteproblematikk med ulik årsak 

 ME/CFS 

 Psykosomatikk 

 Plexusskader /torticollis 

 Synshemming 

 Lungeproblematikk 

 Reumatiske lidelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SMERTER HOS BARN OG 

FYSIOTERAPEUTENS ROLLE 



 Smerter hos barn   

 Definerte smerter, ofte klarere årsakssammenheng 
(knær, føtter, rygg pga traumer, operasjoner, 
feil/skjevbelastning  eller overbelastning, kombinasjon 
av hypermobilitet og lett hypotoni) 

 Diffuse smerter, sjelden klar, entydig årsak (hodepine, 
muskelsmerter – ofte fluktuerende, magesmerter) 
Gjerne i kombinasjon med søvn- og spiseproblematikk, 
skole/sosiale utfordringer.  

 Mer ”voksen/stress” – smerteproblematikk hos stadig 
yngre! 

 



Smerter hos barn  

 Kroniske smerter (medfødte misdannelser) 

 Smerter som del av kompleks diagnose 

(multifunksjonshemming) Kan være mange 

faktorer som trigger smerte; spastisitet, 

kontrakturer (muskel- og leddsmerter), epilepsi, 

forsterkede sanseinntrykk (hypersensibilitet) 



Fysioterapeutens rolle 

 Min rolle er like forskjellig som dem jeg møter i 
klinikken 

 Derfor: Viktig å definere min rolle både overfor meg 
selv og i forhold til den enkelte pasient 

 Det overordnede for meg vil alltid være: 

   1)Skape trygghet gjennom god 
relasjon/kommunikasjon. Vise respekt for den enkeltes 
forskjellighet og behov. Bruke tid på 
informasjonsinnhenting både ved samtale og 
observasjon/undersøkelse. Være forberedt og ha god 
faglig forankring. 

 



Fysioterapeutens rolle 

 Definere klare, tydelige og realistiske mål både 

kortsiktige og langsiktige – satt i samråd med 

pasient/foreldre/evt. andre følgepersoner. 

Evaluere underveis. 

 





UTFORDRINGER 

 Barnet har smerter når det kommer til behandling. 
Enten som eneste symptom/problem eller som del av 
et komplekst symptombilde/diagnose 

 Behandlingen vi skal gi et barn kan til tider oppleves 
smertefull/ubehagelig 

 Kombinasjon av disse 

 Smertetolkning. Krevende! Ofte avhengig av nær 
følgeperson. r – FLACC, VAS 

 Skape trygghet og motivasjon – både hos barna og 
foreldrene. Frykt øker smerteopplevelse 

 Kommunikasjon 



Utfordringer 

  Sette realistiske mål  

 Det å kreve noe av et barn med smerter.  

 Avlede 

 Finne ”nøklene” som passer til det enkelte barn. 

   Bruke fantasi, prøve og feile. Følge barnets 

fokus/interesse.  

 





Redskaper 

 Hendene våre. Mye ”hands on”. Guiding/posisjonering. Massaje. 

 Blikket vårt, lytte 

 Kreativitet/få frem barnets ressurser ved å skape trygghet og 
mestringsopplevelser. Sang og humor. Optimisme. 

 Faglig trygghet /klinisk erfaring som gjør at vi tør å kreve noe av 
barnet/den unge tross smerter. Spesifikk behandling. Klare 
avtaler 

 Samspill / tilpasning/justering -feedback 

 Åpenhet / kommunikasjon med språk/tegn til tale/kroppsspråk 

 Avspenningsteknikker, bevisstgjøring (pust, kropp), 
ansvarliggjøring 

 Ytre miljø; tilrettelegging, hjelpemidler, leker, matter, benk, 
treningsapparater 

 



Kasuistikker 

 Laurits 5 mnd– AMC 

 Marie 4 år– multiple misdannelser (mange operasjoner) 

 Julie 2 år- kromosomfeil 

 Isak 4 år– CP 

 Anna 16 år – blæremisdannelse 

 Geir 15 år – ME/CFS 

 Amalie 17 år - prolaps 

 Marie  16 år – synshemming/mobbing/selvskading/depresjon 

 Tom 10 år – plutselige, voldsomme (muskel)smerter i 
ekstremiteter 

 Elin 13 år – hodepine, muskelspenninger i nakke, låst 
bevegelsesmønster (gange) 

 

 



Tverrfaglig samarbeid 

 Kommunikasjon og avklaring med andre fagpersoner 

som har med pasienten å gjøre. 

 Medisinering 

 Informasjon og veiledning til foreldre/barnehage/skole 

 Møter med aktuelle faggrupper som 

kommunefysioterapeuter,  leger, ortopediingeniører, 

ergoterapeut, pedagoger, deltakelse i 

ansvarsgruppemøter ved behov 

 Skriftlig rapportering / telefonmøter 



Oppsummering 

 Skape trygghet og tillit hos barn og foreldre 

 Realistiske mål (fjerne/redusere smerter eller 

leve med) 

 Faglig trygghet/tydelighet. Ofte krav til 

spesifisitet. Fleksibel rolle 

 Tilrettelegging for motivasjon og mestring 

 Lære strategier for selvstendighet/mestring i 

hverdagen 



Hvordan holde ut?? 

 Ha verdens beste kollega! 

 Faglig påfyll 

 Holde seg i form 

 Sette egne mål og finne arena for påfyll og 

avstressing! 


