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Hvem er jeg? 

Hvilken erfaring har jeg som 

manuellterapeut innen paraidretten?
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Disposisjon

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

• Hva er paraidrett, klassifisering 

og utøverpopulasjonen

• Medisinske utfordringer

• Daglig arbeid med parautøvere 

på Olympiatoppen

• Paraidrett og overføringsverdi 

til «vanlig» klinisk praksis
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• Fellesbetegnelse for idrett for 
mennesker med 
funksjonsnedsettelse

• Klassifisering og klasseinndeling 
brukes for å gjøre 
konkurransene så rettferdige 
som mulig. 

Hva er paraidrett
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Klassifisering

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

• Klassifiseringen er idrettsspesifikk og kan 

inkludere fysisk, psykisk og teknisk vurdering, 

samt observasjon i konkurranse og på trening.

• 10 kvalifiserte funksjonsnedsettelser: 

synshemming, nedsatt muskelkraft, nedsatt 

leddbevegelse, manglende lemmer, 

beinlengdeforskjell, hypertoni, kortvoksthet, 

atetose, ataxi og intellektuell nedsatt funksjon.
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Ortopediske hjelpemidler



Aktivitetshjelpemidler



Norge har vært representert i følgende idretter de 

siste fire Paralympics:

Sommer (2012 + 2016) Vinter (2014 + 2018)

Svømming Langrenn

Sykkel Skiskyting

Roing Kjelkehockey

Boccia Rullestolcurling

Bordtennis Alpint

Friidrett Snowboard

Bueskyting

Dressurridning

Skyting

Seiling



MedfødtCerebral 
parese

Ryggmargs-
brokk

Mikrokefali Anomalier

Anomalier 
+ 

organskade

Syns-
hemming

Den norske utøverpopulasjonen i PL 2012-2018



ErvervetRyggmargs-
skade

Revmatisk 
sykdom

Amputasjoner

Hodeskade

Degenerativ
muskelsykdom

Den norske utøverpopulasjonen i PL 2012-2018



• Protesebruk

• Spasmer

• Urinveisinfeksjoner

• Mage-tarm problematikk

• Kognitiv funksjon

• Rullestolbruk

Medisinske utfordringer



Protese

Dysmeli Amputasjoner

Diagnoser som kan føre til protesebruk



Protese

Svelling/ 
krymping av 

stump

Infeksjoner

SmerterGnagsår

Mekaniske 
problemer



Spasmer

Cerebral 
parese

Ryggmargs-
brokk

Ryggmargs-
skade

Diagnoser som kan gi spasmer



Spasmer

Sår og kutt

Urinlekkasje

Smerter

Forstyrret 
søvn



Inkontinens 
Tarmparese 
Blæreparese

Cerebral 
parese

Ryggmargs-
brokk

Ryggmargs-
skade

Degenerativ 
muskelsykdom

Diagnoser med affeksjon av naturlige funksjoner



Inkontinens 
Tarmparese 
Blæreparese

Lekkasje

Urinveis-
infeksjon

Stomi

Diare

Forstopp-
else

Kateter



Kognitiv 
funksjon

Cerebral 
parese

Ryggmargs-
brokk

Mikrokefali

Hodeskade

Diagnoser med affeksjon av hodet/hjernen



Kognitiv 
funksjon

Lære-
vansker

Behov for 
assistent

Risikofylt
atferd

Sosiale 
ferdigheter

Ikke tatt på 
alvor



På reise med paralympiske utøvere 



Å være manuellterapeut på reise med parautøvere



Oppfølging av parautøvere på Olympiatoppen

Utøver-
landslagstrener-

særforbund

Lege
Manuell-
terapeut

Ernæring

Psykologi

Coaching
Teknikk/ 
motorikk

Kraft/ 
styrke

Utholden-
het

Utdanning
/karriere 

Teknologi



Tverrfaglig samarbeid, kreativ tenkning og løsnings-

orienterte arbeid for å sikre daglig treningskvalitet 



• Utredning, diagnostisering og rehabilitering av skader

• Tilrettelegge og gjennomføre teknikk/motorikk økter

• Screening/kartlegging av aktuelle utøvere til neste Paralympics

• Oppfølging av sykdoms og skaderegistrering i AthleteMonitoring

• Tverrfaglig samarbeid rundt enkelt utøvere og lag 

• Arrangere helseteammøter til OL/PL 

• Være med å arrangere ParaUng samling 

• Øvelser og innspill til Skadefri.no 

Arbeidsoppgaver som manuellterapeut innen 

paraidrett på Olympiatoppen





• Se hele utøveren – mennesket –
pasienten 

• Se muligheter framfor 
begrensinger

• Status nå, målet og hva skal til 
for å nå målet

• Det er alltid mulig med en eller 
annen type aktivitet

• Parautøvere som gode forbilder 
for både mennesker med eller 
uten funksjonsnedsettelser

Overføringsverdi mellom paraidrett, paratoppidrett 

og «vanlig klinisk praksis» på instituttet



Medaljer Paralympics 

PL 2012 London: 8 (3-2-3)

PL 2014 Sochi: 4 (1-2-1)

PL 2016 Rio: 8 (3-2-3)

PL 2018 PyoengChang: 8 (1-3-4)

PL 2020 Tokyo ?


