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Kriterier for bassengtrening for barn med særskilte behov i form av motorisk 

funksjonsforstyrrelse. 

 

Tilbud 

Bassengtrening er en metode innen  fysioterapi som benyttes til personer for å fremme 

motorisk utvikling. Det er derfor viktig at fysioterapeut som kjenner barnet vurderer og tilrår 

denne behandlingsformen. Dersom barnet ikke har en fysioterapikontakt, skal det sendes en 

henvisning til Lillehammer helsestasjon for vurdering. 

 

 

Presisering 

Treningen defineres som medisinsk behandling og er således ikke et pedagogisk tilbud 

hjemlet i Opplæringsloven.  

 

Tilbudet vil derfor ikke omfattes av Sakkyndig vurdering fra PPT eller tildeling av 

spesialpedagogiske ressurser.  

 

 

Assistanse/ledsager 

For å kunne delta i bassenggruppe, må barnet ha med seg en person i vannet, og evt. ledsager 

under transport.   

 

Behovet for å følge barnet  til behandling  og transport i ordinær skoletid kan i noen tilfeller 

ivaretas ved at en assistent/ansatt ved skolen er ledsager. Dette vil være avhengig av den 

enkelte skoles ressurser og bemanning og at skolen har assistenter/ansatte som er trygg i vann 

og da kan være med barnet ut i bassenget. 

 

I de tilfeller hvor skolen ikke har mulighet til å følge barnet er det foreldre/foresatte ansvar å 

organisere ledsager.  

 

 

Permisjon fra skolen 

Når barnet tas ut av undervisning for medisinsk behandling skal foreldrene/foresatte søke om 

permisjon (opplæringsloven §2-11). Skjema for permisjonssøknad i forbindelse med 

bassengtrening er utviklet, dette kan man få på helsestasjon eller finne på nett Hjemmesiden 

til Lillehammer helsestasjon under fysio og ergo tjenester, se «Permisjonssøknad 

bassengtrening» 

 

 

Henvisning 

Når overstående kriterier er  oppfylt, må det foreligge en henvisning fra lege til fysioterapi i 

form av bassengtrening  

 

Fysioterapeuter som har driftstilskudd fra kommunene har forhandlet fram en avtale i forhold 

til takster for ulike behandlingsformer. Gruppetrening i basseng har retningslinjer i forhold til 

både tid og størrelse på gruppe. Maks antall i gruppe er 10. 
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Prioritering ved stor pågang 

Dersom bassengtrening er aktuelt for flere enn 10 barn må det lages en prioriteringsliste ut fra 

behov og størst effekt av denne behandlingsformen. De som ikke kommer med blant de 

prioriterte, settes på venteliste. 

Barn under 16 år er fritatt for egenandel ved fysioterapi. https://helfo.no/takster/regelverk-og-

takster-for-fysioterapeut 

 

Barn som er aktuelle for tilbudet neste skoleår, skal være meldt inn i april hvert år (se neste 

punkt angående evaluering). Barnets foreldre/ foresatte  må gi et foreløpig svar om det tar 

plassen i løpet av mai måned. Endelig svarfrist ligger en uke etter at tidspunkt for 

bassengtreningen og skolens timeplan er tilgjengelig. 

 

 

Evaluering av tilbudet. 

Bassengtreningstilbudet evalueres i november/desember og i april/mai. Organisering av 

tilbudet og det enkelte barns behov og utbytte skal evalueres og formidles foreldre/foresatte. 

Utbytte bør vurderes opp mot tapt undervisningstid. 

 

 

Drift av treningsgruppe i basseng. 

Fysioterapeut med driftstilskudd i Lillehammer Kommune drifter gruppa (2 grupper dersom 

de tas etter hverandre på samme dag). Vedkommende har også ansvar for å skaffe vikar. 

I den grad det er mulig, bør instruktør med gode kunnskaper om trening i vann bistå 

fysioterapeuten.  

 

 

Sikkerhet i bassenget 

Leder av bassengtreningen har gjennomført årlig godkjent kurs i svømming og livredning, og 

har kjennskap til alarmanlegg, alarmplan og krisehåndbok for Jorekstad fritidsbad. 

Sammen med badeanleggets badevakt har leder av treningen hovedansvar for sikkerhet og 

eventuell livberging til helsepersonell er på stedet.  

 

Det enkelte barnet har med seg egen ledsager. Ledsageren er trygg i vann og har kontinuerlig 

tilsyn med barnet. Ledsagerne er kjent med rutiner ved brann/evakuering og rømningsveiene i 

anlegget. 

 

Jorekstad AS har ansvar for teknisk drift av anlegget og følger lover og regler som gjelder for 

dette.  

 

 

Bassengleie 

Bassengleie dekkes av TO helsestasjon, Lillehammer kommune. Timene bestilles for et 

skoleår om gangen. Bestillingen gjøres i januar hvert år og i dialog med skole. 

 

 

Antall ganger pr. semester:  
15 ganger 

 

 

https://helfo.no/takster/regelverk-og-takster-for-fysioterapeut
https://helfo.no/takster/regelverk-og-takster-for-fysioterapeut
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Fysioterapeut som skal drifte gruppa:. 

Jonas Bondesson, Lillehammer fysikalske institutt, Nordsetervegen 4, 2615 Lillehammer 

Telefonnr. 61 25 13 82 

 

 

Transport 

Transport til/fra Jorekstad ordnes via pasientreiser av terapeuten som drifter gruppa. Inklusiv 

avlysninger når det gjelder hele gruppa.  

 

Opplysninger som er viktige i forbindelse med transport. 

- Barnets vekt og lengde med tanke på sikring i bil. 

- Eventuelle hjelpemidler som skal være med. 

- Antall ledsagere. 

 

Tid og sted for henting og levering. 

Dersom et barn ikke skal på trening må transporten avbestilles hos Pasientreiser så raskt som 

mulig. Telefonnr. 05515, tastevalg 1, oppgi fullt personnummer og navn på barnet det 

gjelder. 

˗ Om det er årsaker rundt barnet som gjør at det ikke skal på bassengtrening avbestilles 

reisen av de som er med barnet på morgenen, det vil si foresatte/avlastning 

˗ Om det er årsaker rundt ledsager ansatt i skolen som gjør at barnet ikke skal på 

bassengtrening avbestilles reisen av skolen 

 

 

Forsikring 

Bassengtreningen er et tilbud om fysioterapi i gruppe, vanlig forsikringsordning gjelder. 

Reiseforsikring eller tilsvarende for barnet i forhold til reisen tur/retur Jorekstad er et privat 

anliggende. 
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