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Bakgrunn 
Doman- og PTØ-metodene er alternative treningsopplegg for funksjonshemmede barn med 
hjerneskader. Treningsoppleggene er alternativer til det treningstilbudet som i dag gis av 
barnehabiliteringstjenestene i regionen. 
 
I St.prp. nr. 1 2002-2003 påpekes det at foreldre skal ha valgfrihet når det gjelder 
behandlingsopplegg. I styringsdokumentet for 2003 fra Helsedepartementet slås det fast at 
Helse Vest RHF ”må i samarbeid med kommunene vurdere og gjennomføre økonomisk og 
nødvendig praktisk støtte til foreldre med barn som behandles etter Doman-metoden.” 
 
På oppdrag fra Helsedepartementet nedsatte Sosial- og helsedirektoratet høsten 2002 en faglig 
arbeidsgruppe som skal vurdere habiliteringstilbudet til det enkelte barn når familien søker 
om økonomisk støtte fra det offentlige til trening etter Doman-metoden. 
 
Kommentarer 
Faglig vurderinger av metodene 
I 2000 framla Statens helsetilsyn en faglig vurdering av alternative treningsopplegg som 
Doman-metoden og lignende for barn med hjerneskade. Arbeidsgruppen anbefalte ikke 
Doman-metoden som et alternativt habiliteringstilbud. Det foreligger ikke dokumentert effekt 
av treningsopplegget. Samme arbeidsgruppe anbefalte PTØ-metoden for en begrenset gruppe 
barn med cerebral parese. 
 
Fagmiljøene i helseregionen deler vurderingene til arbeidsgruppen. Helse Vest RHF er likevel 
pålagt gjennom styringsdokumentet å støtte familier som ønsker å benytte Doman-metoden. 
 
Økonomisk støtte til Doman-metoden 
Retningslinjer for å innvilge tilskudd til familier i Helse Vest som trener etter Doman-
metoden, er utarbeidet i tråd med tilsvarende opplegg i Helse Øst. Tilskuddet er på inntil kr 
250.000 pr år og forutsettes å være knyttet til dokumenterte utgifter til ansatt hjelp til intensiv 
trening i hjemmet.  
 
Før Helse Vest RHF treffer vedtak om støtte, forutsettes det at tjenestetilbudet som barnet har 
mottatt/mottar fra spesialisthelsetjenesten, vurderes av arbeidsgruppen nedsatt av Sosial- og 
helsedirektoratet. I de tilfeller der arbeidsgruppen vurderer tilbudet til ikke å være 
tilfredsstillende, ytes det økonomisk støtte. 



 

 
Ved søknad skriver foreldrene bl.a. under på at treningen ikke er en del av det offentlige 
behandlingstilbudet, og at Helse Vest RHF ikke svarer for eventuelle utilsiktede virkninger 
som følge av behandlingen/treningen. Helse Vest RHF svarer heller ikke for uteblitte, 
forventede resultater eller andre erstatningsutløsende hendelser som måtte oppstå i forbindelse 
med trening/behandling etter Doman-metoden. 
 
Helse Vest RHF har så langt mottatt i alt ni søknader om økonomisk støtte, som er oversendt 
til direktoratet for vurdering i arbeidsgruppen. Fem av søknadene er vurdert, og fire av disse 
familiene er tildelt støtte for 2003 fordi habiliteringstilbudet de hadde mottatt, ble vurdert som 
mangelfullt.  
 
Vedtak om støtte og arbeidsgruppens vurderinger av tjenestetilbudet er oversendt familiene 
med kopi til helseforetak og kommune hvor de er hjemmehørende. De respektive helseforetak 
har i tillegg fått brev hvor de bes om å følge opp de konkrete sakene og vurdere 
habiliteringstilbudet i lys av vurderingene. Det understrekes at det er viktig at barn og familier 
følges opp lokalt av barnehabiliteringstjenesten selv om de benytter alternative tilbud. 
 
Økonomisk støtte til PTØ-metoden 
Fra 01.01 2003 dekker Helse Vest RHF hele kursavgiften for foreldre med barn som deltar på 
kurs på PTØ-senteret på Hamar eller lokale kurs i Stavanger eller Bergen. I 2002 ble 50 % 
avgiften for disse kursene dekket. 
 
Samarbeidet mellom Helse Vest RHF og PTØ-senteret følger samme opplegg som går fam av 
kontrakt mellom senteret og Helse Øst RHF, men det er ikke inngått kontrakt for Helse Vest 
RHF. 
 
Videreutvikling av tjenestetilbudet innen intensiv trening 
For begge støtteordninger er det tatt forbehold om at de gjelder fram til et tilfredsstillende 
tilbud innen intensiv trening for funksjonshemmede barn er bygd opp i regionen.  
 
I tråd med styringsdokument til helseforetakene for 2003 (pkt 4.1 M), er arbeidet med å 
videreutvikle tilbudet i regionen startet opp i samarbeid mellom helseforetakene og Helse 
Vest RHF. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
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