PTØ Gardermoen
– et habiliteringssenter
Intensiv trening til barn og
unge med cerebral parese
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Velkommen til oss!

Velkommen til PTØ
Gardermoen
PTØ Norge er en ideell organisasjon startet
av foreldre på 1990-tallet. Vi driver i dag
to habiliteringssentre, på Gardermoen
og i Stavanger. Vår sentre tilbyr intensiv
trening og habilitering til barn og unge med
cerebral parese (CP) og liknende nevrologiske
tilstander.

Nasjonalt hovedsenter på
Gardermoen
I 2018 flyttet vi inn i nybygde lokaler på
Gardermoen Campus, Jessheim. I denne
brosjyren ønsker vi å presentere senteret
vårt på Gardermoen, og det intensive
treningsstilbudet som vi gir på vårt n
 ye 	
flotte hovedsenter.
PTØ Norges tilbud er en del av spesialist
helsetjenesten, gjennom avtaler med helseforetakene. Det betyr at det er kostnadsfritt å
være på opphold hos oss, men man trenger
henvisning.
PTØ Gardermoen tar imot brukere fra hele
landet.

Intensiv trening er viktig 		
og nyttig

GoZee-appen gjør brosjyren levende
GoZee: Hvordan komme i gang i
løpet av 30 sekunder
1. Skriv «GoZee» i søkefeltet i App Store eller
Google Play, og last ned appen til smarttelefon
eller nettbrett.
2. Åpne appen og bruk den på sidene med
GoZee-ikonet.
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Cinemagraph

Webikon

Stadig mer forskning viser at intensiv trening
er viktig for barn med cerebral parese.
Hjernen er plastisk, og den har kapasitet til
å kompensere for skader, men dette krever
trening og stimulering. Tilbudet på PTØ Gardermoen er lagt opp i tråd med anbefalinger
for intensiv trening. Vi ønsker å bidra til en
bedre hverdag og økt selvstendighet for barn
og unge. Ta gjerne kontakt med oss for mer
informasjon.

Velkommen til oss!
Vibeke Johnsen
Direktør

Annonse
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Vårt tilbud

Tilbudet ved PTØ
PTØ Gardermoen gir et intensivt trenings
tilbud til barn og unge i alderen 0-30 år med
CP og andre nevrologiske tilstander.

for de fleste best når den foregår over flere
uker. Ofte kommer brukerne på opphold
to-tre ganger per år.

Vi har tilbud til brukere med CP innenfor alle
GMFCS nivåer.

Vi tilbyr også brukere i vårt nærmiljø
regelmessig trening. Taxi via Pasient-		
reiser kan da benyttes.

Intensiv trening
PTØ Gardermoen tilbyr intensiv trening og
habilitering. Målet med treningen er å bidra
til økt mestring av dagliglivets aktiviteter.
Vi tar utgangspunkt i den enkelte brukers
livssituasjon og egne mål. Dette skjer i tett
samarbeid med brukeren og foreldrene.
Intensiv trening hos oss skal bidra til å gi
brukeren best mulig funksjons- og mestringsevne og selvstendighet, og dermed økt
deltakelse i eget liv. Barn og ungdommer er
forskjellige, og treningen er derfor tilpasset
hver enkelt.
Vi tilbyr intensive treningsopphold av én til
tre ukers varighet. Effekten av treningen er

Treningen foregår hovedsakelig i grupper.
Vi ser at dette har en positiv effekt på
brukerens treningsglede og utbytte, men vi
tilbyr også individuell trening dersom dette er
mest hensiktsmessig. Sammen finner vi det
opplegget som passer best.

Hvordan vi trener på PTØ
På PTØ jobber brukerne aktivt og intensivt.
Forskning viser at motivasjon og aktiv deltakelse er av stor betydning for effekten av
treningen. Utgangspunktet for trening på
PTØ er motorikk og bevegelse.

Godt planlagte grov- og finmotoriske øvelser,
balansetrening og koordinasjon inngår i
treningen. Kommunikasjon, språk og kognitiv
stimulering er også sentrale elementer. Alt
skjer ut fra brukerens individuelle behov.
Grupper settes sammen ut fra alder og funksjonsnivå.
Trening skal være lystbetont, og på PTØ
er det mye humor og god stemning på
treningsrommene. Våre ansatte har viktig
kompetanse på hvordan treningen kan gjøres
lystbetont for den enkelte.

Familiesentrert
Foreldre kjenner barna sine best, og er derfor
viktige samarbeidspartnere for oss.
De følger barna under opphold på PTØ, og
får opplæring og informasjon. Forskning
på PTØ Norge sitt tilbud viser at foreldrene
opplever å få god informasjon, at de blir
møtt på en respektfull måte og opplever godt
samarbeid med de ansatte (Myrhaug, 2015).
Både foreldre og brukere opplever PTØ som
en viktig møteplass. Vennskap etableres, og
brukerne og foreldrene får et fellesskap som
oppleves verdifullt over lengre tid.

Annonse

VI ER SPESIALISTER PÅ BARN MED SIKLE-, SPISE OG
TALEUTFORDRINGER
Kompetansesenter for logopedisk utredning, behandling og veiledning
Talk Tools-kurs året rundt
Spesialkurs med gjesteforelesere

Les mer på www.barnasspraaksenter.no
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Vårt tilbud
Våre ansatte
Våre fagpersoner er habiliteringspedagoger
og ergoterapeuter.
Habiliteringspedagogene har spiss
kompetanse på trening og habilitering
innenfor nevrologiske skader og sykdommer
som påvirker bevegelse. De har en bachelor
eller mastergrad i habilitering rettet spesifikt
mot denne gruppen. Utdannelsen er tverrfaglig, og omfatter flere fagfelt som nevrologi,
bevegelseslære, pedagogikk og psykologi.
Utdannelsen tilbys i England, USA og Ungarn.
Ergoterapeutene har en viktig kompetanse
som forsterker læring gjennom hverdagsmestring og daglige gjøremål.

Forskning
Nyere forskning viser at hjernens plastisitet
er størst i de første leveårene. Ny kunnskap
viser også at hjernens evne til å forandre seg
ved læring er livslang.
PTØ Norges tilbud er blitt forsket på som et
norsk intensivt treningstilbud. Hilde Myrhaug
gjennomførte en doktorgrad i 2015 på barn
som trente på PTØ. Mer informasjon om
hennes forskning på PTØ ligger på våre
nettsider.
Studien viste at trening på PTØ er like effektiv
som annen intensiv trening for førskolebarn
med cerebral parese. Foreldrene opplevde å
få god informasjon, og at tilbudet var svært
familiesentrert.

PTØ er opptatt av å dokumentere og måle
effekten av treningen. Treningseffekten hver
enkelt bruker oppnår evalueres ved bruk av
GAS (Goal Attainment Scaling). Gjennom
gående viser disse målingene at brukerne i
stor grad oppnår sine individuelle mål.

Samarbeid med andre
Trening på PTØ foregår i intensive perioder.
Mellom disse periodene har mange av våre
brukere treningstilbud i sine hjemkommuner.
Vi samarbeider tett med andre instanser som
er involvert i brukeren, og har gjerne kontakt
med disse både i forkant og etterkant av
oppholdet på PTØ. Etter endt opphold skrives
en rapport med videre tiltaksplan. Det gis
også anbefalinger for hvordan treningen kan
overføres til dagliglivet.
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Hvordan komme seg hit

Norge

Her er PTØ Gardermoen
PTØ Gardermoen holder til i Helsehuset ved Gardermoen Campus.
Adressen er Ragnar Strøms veg 4, 2067 Jessheim.

Kartdata ©2019 Goo

Ankomst med bil

Ankomst med fly

Med bil tar du av fra E6 ved avkjøringen
til Jessheim Nord. Når du kjører i retning
Jessheim ser du straks LHL-sykehuset Gardermoen på venstre hånd. Helsehuset er
den bronsefargede bygningen som henger
sammen med LHL-bygningen. Kjør rett inn på
den første parkeringsplassen, hvor du finner
mange HC-plasser.

PTØ Gardermoen holder til fem minutter
unna Oslo lufthavn med buss eller taxi.

Inngangsdøren vår er lengst til venstre når du
står utenfor Helsehuset. Det er et skilt med
“Gardermoen Campus - PTØ Norge” utenfor.
Vi holder til i 3. etasje.

Ankomst med tog og buss
Tog til Oslo lufthavn Gardermoen. (R10, R11
og L12).
Buss 420 mot Jessheim stasjon eller 		
buss 450 mot Årnes.
Bussholdeplassen «Lokevegen» er nærmeste
holdeplass. Derfra ser man LHL-bygget fra
andre siden av veien. Gå man gjennom
undergangen, kommer man direkte til
LHL-sykehuset Gardermoen.

ogle

Pasienthotellet
Brukere og foreldre som har opphold på PTØ
Gardermoen kan bo på LHLs pasienthotell,
vegg i vegg med våre lokaler.
Ved LHLs hovedinngang finner man resepsjonen, som er bemannet 24 timer i døgnet.
Her vil man få utdelt nøkler til hotellrom og
all informasjon man trenger om rommene og
andre fasiliteter på hotellet.
LHL har kaffebar og kiosk ved resepsjonen. I
første etasje finner man også buffetområdet,
hvor det er mulig å kjøpe fire måltider hver
dag.
Det er sosiale soner med sittegrupper flere
steder i hotellet. De som bor på pasient
hotellet har tilgang til blant annet varmtvannsbasseng, treningsrom og yogarom.
Utenfor bygget fins grøntarealer med et
lekeområde for barn.

Foto: Agurtxane Concellon

Det er 50 meter gangvei mellom hotellet og
PTØ, og denne er snø- og isfri om vinteren.
I Helsehuset er det apotek og legevakt.
Fra LHL og Helsehuset fins en rullestolvennlig
gangvei ned til Nordbytjernet som er et
populært turområde. Turveien rundt tjernet
er også tilrettelagt for rullestol.

1 km

Foto: Agurtxane Concellon
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Praktisk informasjon

Henvisning
Våre avtaler med helseforetakene gjør
opphold på PTØ kostnadsfritt, men forut
setter henvisning fra spesialisthelsetjenesten.
I noen tilfeller kan også fastlegen skrive
henvisning. Ta kontakt med oss eller les 	
mer om dette på våre hjemmesider.
PTØ Gardermoen kan ta imot brukere fra
hele landet. Vi har avtaler med alle helseforetak bortsett fra Helse Nord. Brukere fra
Helse Nord kan benytte seg av ordningen
«fritt behandlingsvalg». Du finner oss da
ved å skrive “PTØ” i søkefeltet her: 		
https://helsenorge.no/velg-behandlingssted

PTØ Gardermoen har dagtilbud. Brukere kan
overnatte på LHLs pasienthotell som ligger
vegg i vegg med våre lokaler. Opphold og
reisekostnader dekkes gjennom Pasientreiser
etter nærmere regler.
Foreldre kan få dekket tapt arbeidsinntekt
ved å søke opplæringspenger fra NAV.
Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Annonse
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Foto: Anders Bergersen

Foto: Agurtxane Concellon

Foto: Agurtxane Concellon

Overnatt på et helsevennlig hotell
Vårt pasienthotell er åpent for alle som ønsker
å overnatte i et allergivennlig og moderne
miljø med en rolig og lun atmosfære.
Rolige, grønne omgivelser
Med naturen rett utenfor døren og nærhet til
Oslo lufthavn er vårt hotell det naturlige valget
for pasienter, pårørende og andre reisende.
Hotellet er parfyme- og teppefritt, og all mat
er sunn og hjertevennlig, tydelig merket med
allergener.

Livsstil og trening
Hotellets gjester har tilgang til topp moderne
treningsfasiliteter som styrkerom, kondisjonssal, gymsal, yogarom, spinningsal og varmtvannsbasseng.
Kurs- og møtefasiliteter
Vi tilbyr skreddersydde løsninger tilpasset
bedrifter, lag og foreninger.

Velkommen til oss!

Kontakt oss for bestilling
eller mer informasjon:

67 02 30 00
gard.hotellbooking@lhl.no
LHL-sykehuset Gardermoen
Ragnar Strøms veg 10, 2067 Jessheim
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Praktisk informasjon om oppholdet

PTØ sine lokaler

PTØ sine lokaler

Overnatting

PTØ Gardermoen sine lokaler

Den enkelte må selv bestille overnatting på
LHLs pasienthotell. De har store rom som er
tilrettelagt for rullestolbrukere.

PTØs lokaler ligger i Helsehusets 3. etasje.
Det er tre store og lyse treningslokaler i
tillegg til treningskjøkken, garderober og
oppholdsrom/stue. Vi har ladestasjoner for
rullestoler.

Ta kontakt med booking-ansvarlig på hotellet,
telefonnummer 67 02 30 00 eller 		
gard.hotellbooking@lhl.no

Parkering
PTØs brukere kan parkere på HC-plassene
på gjesteparkeringen. Dette er den første
parkeringsplassen dere kommer til etter
innkjøringen til oss.

Annonse

Klær for rullestolbrukere
– for barn og voksne
Øytex lager ytterklær for rullestolbrukere – utviklet i tett samarbeid med brukerne.
Vår kolleksjon er kroppstilpasset og funksjonelle. Klærne er designet med et
attraktivt snitt og smarte detaljer.
Vi fokuserer på ytterklær og regntøy av god kvalitet – og rask levering.

6905 Florø • Telefon: 57 74 55 20
www.oytex.no • post@oytex.no

Foreldrene får faglig veiledning			
mens barna deres trener.
Annonse
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• Vi har konsesjon eller rammeavtale
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i kommuner rundt om i landet.
• Vi skreddersyr/utformer assistanse
tjenesten
etter deg/familiens
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Vi svarer raskt på mail:
post@optimalassistanse.no
Besøk vår hjemmeside:
www.optimalassistanse.no

Besøk vår hjemmeside:
www.optimalassistanse.no
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• Vi er der når du trenger oss!

- en del av Ecura AS

- en del av Ecura AS
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Skole og fritid

Skoletilbud under oppholdet
Skoleelever som er på intensive opphold på
PTØ Gardermoen får tilbud om undervisning,
uavhengig av hjemfylke.
Undervisningen er på fire timer, fordelt på
to dager per uke. En fast spesialpedagog fra
Jessheim videregående skoles grunnskole
avdeling gir undervisning i våre lokaler.

Undervisningen blir tilpasset den enkelte
elevs behov, i samarbeid med hjemskolen.
Dette samarbeidet starter allerede før
oppholdet, slik at alt er tilrettelagt ved
ankomst.

Fritidsaktiviteter
Jessheim by ligger en kort kjøretur unna PTØ
Gardermoen. Jessheim storsenter byr på
shoppingmuligheter og et stort utvalg restauranter og serveringssteder.
Rett ved storsenteret finner du Ullensaker
kulturhus med kino, teater og bibliotek.
PTØ Gardermoens lokaler er åpne for
brukere på kveldstid under oppholdet. Her
samles barn, ungdommer og foreldre på
kveldstid for lek og sosialt samvær.

Et lite stykke unna fins en bowlinghall som
tilrettelegger bowling for rullestolbrukere.
Det er kort vei inn til Oslo sentrum (30
minutter med tog eller bil), med muligheter
for shopping, kultur og aktiviteter. Se mer på
www.visitoslo.com
Vi ønsker at våre brukere skal ha et trivelig
opphold. Våre ansatte bidrar gjerne med tips
til fritidsaktiviteter.
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Se hvem du kan møte hos oss

Dette er våre ansatte ved PTØ Gardermoen.

Åpen dag

Omvisning og besøk

Med jevne mellomrom arrangerer vi åpen
dag på PTØ Gardermoen. Ved å åpne dørene
til vårt hovedsenter ønsker vi å informere og

Vi gir omvisning og tar imot besøk av grupper
og enkeltpersoner som ønsker å høre mer
om tilbudet vårt.

vise fram tilbudet vårt.
Arrangementet annonseres på vår facebookside www.facebook.com/PTONorge.

Ta gjerne kontakt med oss for å gjøre en
avtale.

Annonse

DEN TØFFESTE GUTTEN I GATA!

Marius (12) har benyttet Kettwiesel liggesykkel i
1 år og synes sykkelen er det fineste hjelpemiddelet
han har. «Jeg så sykkelen for første gang da jeg var
på Beitostølen helsesportsenter sammen med andre
barn/ungdom med Cerebral Parese.
Det var en større gutt som syklet rundt med
kjempetø
Kettwiesel og jeg synes den var kjempetøff.
Jeg har egentlig bare ventet på å bli stor nok for
å få en slik sykkel.»
Mammaen til Marius forteller at en av utfordringene hans er energiøkonomisering.
“Han kan til tider bruke 3 ganger så mye energi enn det jeg og du gjør. På sykkelen
så slipper han å bruke så mye energi for å komme seg dit han skal. Han kan gjøre
ting i sitt eget tempo og det synes jeg er utrolig fint å se.”
Noen av fordelene med Kettwiesel liggesykkel er at man sitter i et godt sete med lavt
tyngdepunkt. Tyngden til brukeren ligger mellom de to bakhjulene og balansen på
sykkelen er veldig god. Det skal mye til å velte en slik sykkel da den har så lavt
tyngdepunkt. En annen fordel med sykkelen er at brukeren ikke behøver å bruke
krefter til å holde seg fast i et standard sykkelstyre. Armer, skuldre og hender
plasseres i en avslappet og naturlig posisjon
Les mer om Marius og andre brukere
av våre sykler på bloggen vår:
https://qualitycareas.wordpress.com
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Dette sier brukerne våre

“Markus hadde ikke hatt gangfunksjonen han har i dag dersom det ikke hadde
vært for PTØ. Han har også fått oppleve langvarige relasjoner og vennskap. PTØ
har gitt ham tid og rom for å utvikle empati og omsorg. Treningen er lekbasert,
lystbetont og pedagogisk. Det kjennes ålreit å sette ungen sin i det, og det er en
stor investering for framtiden”.
Lena Krane, mamma til Markus

“Vi er superfornøyde. PTØ tilrettelegger og bygger oppunder det Olivia kan. Hun
kommer styrket ut av det, opplever mestring, og blir myk i kroppen. Nå har vi en
veldig blid og fornøyd unge. Og vi blir trygget på at vi som foreldre gjør ting riktig.
Det er godt å komme til PTØ. De ansatte er blide, og vi blir møtt med omsorg,
forståelse og respekt”.
Camilla Sagstuen, mamma til Olivia

Kontakt oss								
PTØ Gardermoen
Postadresse: Postboks 372, 2051 Jessheim ӏ Besøksadresse: Ragnar Strøms veg 4, 2067 Jessheim
Telefon: 976 93 966 ӏ E-post: post@ptonorge.no

Følg oss
Følg oss gjerne på våre nettsider www.ptø.no og vår facebookside 			
www.facebook.com/PTONorge hvor vi presenterer hverdagsglimt fra våre sentre.
Her kan du også lese flere brukerhistorier. Vi har mange fornøyde brukere som
gjerne deler av sin erfaring med PTØ.
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Hva er BPA – brukerstyrt
personlig assistanse?

• Avlastning og hjelp fra assistenter som du velger selv.
• Bestem selv hva du ønsker hjelp til.
• Bestem selv når du ønsker hjelp.

Hvorfor velge BPA fra
HjemmeBest?

• Du får èn fast kontaktperson
• Enkelt system for planlegging
• Vi er fleksible og starter ordningen snarest mulig

Få hjelp med din søknad!

Vi har erfaring i å skrive gode søknader og kan hjelpe deg. Du
får en mal for å huske alle viktige detaljer.

Det er enkelt å bytte!

Vi heter HjemmeBest fordi det er best å bo
hjemme! Vi tilbyr tilpasset omsorg og assistanse slik du som funksjonshemmet ønsker.

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt på telefon 4005 4007 eller send en e-post
til post@hjemmebest.no.

HjemmeBest Personlig Assistanse
Gotaasallèen 9, 2050 Jessheim
post@hjemmebest.no - telefon 4005 4007

• 108759 • www.jsnorge.no

Om HjemmeBest

Har du en BPA-ordning allerede? Få med dine assistenter til
HjemmeBest hvis du ønsker. Eller vi hjelper deg å finne de
assistentene du ønsker.

