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Domanmetoden

Bakgrunn
Domanmetoden er et alternativt treningsopplegg for funksjonshemmede barn med
hjerneskade. Treningsopplegget er et alternativ til det intensive habiliteringstilbudet til
funksjonshemmede barn som i dag gis av habiliteringstjenestene i regionen.
I det medisinske fagmiljøet er det ulike syn på metoden, og det foreligger ikke dokumentert
effekt av treningsopplegget.
I behandlingen av statsbudsjettet for 2002 understreket Stortinget viktigheten av at foreldre
har valgfrihet i forhold til ulike behandlingsopplegg, og at det arbeides for å forenkle
problemstillinger foreldre møter når de vil ta i bruk alternative metoder som domanmetoden.

Kommentarer
Styringssignaler
I styringsdokumentet fra Helsedepartementet til Helse Vest slås det fast at ”for de foreldre
som ønsker å benytte spesielle treningsmetoder framfor det som tilbys i samarbeid mellom
habiliteringstjenesten og kommunene, må det legges til rette for at foreldre kan gjøre slike
valg” (kap. 3 Rehabilitering/habilitering).
I brev av 08.03.02 skriver Helsedepartementet at dette innebærer at foreldrene må gis
økonomisk mulighet for valg. ”Det forutsettes av de regionale helseforetakene/foretakene
vurderer støtte til den delen av opplegget (dvs. trening etter bl.a. domanmetoden) som kan
anses som spesialisthelsetjeneste.” Styringsdokumentet skal følges opp i tråd med dette.
Departementet arbeider med et opplegg for å kunne ivareta denne valgfriheten innenfor det
helsepersonell finner faglig forsvarlig. I St.prp. nr. 59 (2001-2002) slås det fast at de midler
som stilles til rådighet for de regionale helseforetakene forutsettes også å dekke utgifter til å
ivareta denne valgfriheten.

Praksis i helseregionene
Det har så langt vært ulik praksis i helseregionene med hensyn til å yte økonomisk støtte til
foreldre som velger domanmetoden. Helse Vest har ønsket å avvente avklaringer fra
Helsedepartementet. På bakgrunn av ulikhetene i praksis i helseregionene, har det imidlertid
oppstått behov for å gi søkere i regionen en foreløpig støtte inntil avklaringene fra
departementet er på plass. Støtten er gitt i form av et engangsbeløp og er ikke knyttet opp til
finansiering av konkrete deler av opplegget.
Helseregionene har hatt kontakt og vil i nærmeste framtid forsøke å samordne praksis på
området.

Forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

