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DET HAR LENGE vært en populær sport blant fysioterapeuter å skjelle ut driftstilskuddsord-

ningen. For ikke å snakke om fysioterapeuter som har driftsavtaler. De får så hatten passer 

med jevne mellomrom – fra de mange frustrerte innen privat praksis som ikke har driftstil-

skudd. Konkurransen oppleves – helt forståelig – som blodig urettferdig. 

NFF organiserer begge grupper – en vanskelig øvelse. Hvordan forsvare en ordning som 

åpenbart slår svært uheldig ut for medlemmer uten driftsavtale, samtidig som den er et gull-

kantet kort for medlemmer som har avtale? En fagorganisasjon skal jo ikke arbeide for å 

fjerne goder medlemmene nyter godt av.

Etter stortingsvalget neste år er det store muligheter for at problemstillingen blir aktuell. 

Flere av de borgerlige partiene ønsker endringer, og slik situasjonen er nå er det sannsynlig 

at det blir en borgerlig regjering.

– Høyre ønsker en ordning med fritt behandlingsvalg slik at pasientene kan benytte flere 

private helsetilbud enn i dag – med offentlig finansiering, sier leder for Helse- og omsorgs-

komiteen, Bent Høie (H), til Fysioterapeuten. Det gjelder også fysioterapi.

Fremskrittspartiet vil fjerne ordningen med avtalehjemler og erstatte den med fri etable-

ringsrett og refusjon, sier andre nestleder og medlem av Helse- og omsorgskomiteen, Per 

Arne Olsen. Han mener at dette vil sikre pasienten større frihet i valget av fysioterapeut.

 

Også Venstre ønsker endringer. Det er psykomotorisk fysioterapeut Snorre Vikdal i Trond-

heim som målbærer partiets synspunkter.  Vikdal, som har hatt driftstilskudd i flere år, me-

ner ordningen er utdatert.  Som leder i Unge Fysioterapeuters Forbund (UFF) for noen år 

siden, sto han på barrikadene innen NFF mot driftstilskudd og for et system der refusjonen 

følger pasienten. Nå er han politisk nestleder i Trondheim Venstre. Ifølge Vikdal har ikke 

partiet konkludert når det gjelder hvilken modell som er best. 

Kristelig Folkeparti mener derimot at kommunalt driftstil-

skudd er en god løsning. 

 

Vi er spent på hvordan NFF vil forholde seg til en slik ut-

fordring. Uansett hva de gjør i forhold til driftstilskudds-

ordningen, vil en del av medlemmene være misfornøyde.  

Men vi er enda mer spent på hvilken modell politikerne vil 

legge fram som alternativ. Hvor bra blir det? For fysiotera-

peutene? For pasientene? 

Fritt fram blir det aldri. På en eller annen måte må enhver 

sittende regjering kontrollere ressursbruken og sikre pasi-

entenes rettigheter. Om «pengene følger pasienten» gjør alle 

parter fornøyde, gjenstår å se. 
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Konkurransen 
oppleves som 
blodig urett-
ferdig.

LEDER

Elsket og hatet
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aktuelt
Reformen har nemlig forlengst 
stoppet opp. Side 8

Mye tyder på at det vil bli et 

borgerlig flertall på Stortinget 

og borgerlig regjering etter 

valget i 2013. Hvilken betyd-

ning vil det få for fysioterapi-

tjenestene i Norge? 

TEKST Tone Elise Eng Galåen 
tg@fysio.no
 

VENSTRE gir i denne utgaven av Fysiote-

rapeuten uttrykk for at de ønsker å endre 

driftstilskuddsordningen. Også andre parti-

er til høyre for de rødgrønne varsler en mu-

lig omlegging av dagens ordning, dersom de 

skulle komme i posisjon etter valget.

Private helsetilbud
Høyre var kritisk til omleggingen av finan-

sieringsordningen for fysioterapi i kommu-

nehelsetjenesten, fordi den innebar en ster-

kere vektlegging av driftstilskudd fremfor 

refusjon fra trygden. Denne ordningen ble 

imidlertid innført med regjeringspartienes 

støtte. 

– Slik vi ser det, bør man utnytte kapa-

siteten hos fysioterapeuter uten driftsavtale 

bedre for å bidra til kortere ventetid for pa-

sientene. Høyre ønsker en ordning med 

fritt behandlingsvalg slik at pasientene kan 

benytte flere private helsetilbud enn i dag 

– med offentlig finansiering, sier leder for 

Helse- og omsorgskomiteen, Bent Høie (H), 

til Fysioterapeuten.

Fri etablering
– FrP vil fjerne ordningen med avtalehjem-

ler og erstatte den med fri etableringsrett og 

refusjon, sier andre nestleder i Fremskritts-

partiet og medlem av Helse- og omsorgsko-

miteen, Per Arne Olsen.

Ifølge Olsen vil dette sikre pasienten stør-

re frihet i valget av fysioterapeut. Videre vil 

FrP søke å unngå at dagens avtalehjemler i 

stor grad blir utlyst i mindre brøker.

– Avtalehjemlene er i seg selv er med på 

å svekke konkurransen. Mange steder er det 

alt for lange ventelister for å komme til fy-

sioterapeut, sier Olsen. 

FrP er villig til å vurdere hvordan man i 

en periode skal demme opp for inntektsta-

pet mange fysioterapeuter vil få hvis dagens 

ordning fjernes, blant annet gjennom å bed-

re refusjonstakstene.

En god ordning
– Kommunalt driftstilskudd er en god løs-

ning som legger til rette for flere fysiotera-

pistillinger i kommunene, sier stortingsre-

presentant for KrF og medlem av Helse- og 

omsorgskomiteen, Line Hjemdal. 

KrF fremhever viktigheten av å få flere 

fysioterapeuter i kommunene for å kunne 

jobbe med forebygging og rehabilitering, 

som er viktig i Samhandlingsreformen. 

– Driftstilskuddet bør behandles slik 
at de som ønsker det kan få tilstrekkelig 
driftstilskudd til hele stillinger, sier Hjemdal 

til Fysioterapeuten. 

Driftstilskudd kan stå for fall

HØYRE Bent Høie, leder for Helse- og omsorgskomiteen. Foto: Tomas@icu.no

FRP Per Arne Olsen, 
nestleder i FrP og 
medlem av Helse- og 
omsorgskomiteen. 
Foto: Reynir Johannes-
son/FrP

KRF Line Hjemdal, 
stortingsrepresentant 
og medlem av Helse- og 
omsorgskomiteen.  
Foto: Gunnhild Sørås
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AKTUELT

I 2001 åpnet Marianne Sulen 

privat fysioterapiklinikk i Ber-

gen sammen med en kollega. I 

mai i år ble virksomheten lagt 

ned etter at det ikke lenger 

gikk rundt økonomisk.

TEKST Tone Elise Eng Galåen 
tg@fysio.no

– DU JOBBER med all den energien og idea-

lismen du har. Det er likevel ikke nok. Pa-

sientene står heller i kø for å komme til en 

fysioterapeut med driftstilskudd enn å gå 

privat og betale for behandlingen av egen 

lomme. Mange er ikke en gang klar over at 

de har denne muligheten, sier Sulen.

Hun har 11 år bak seg som privatprakti-

serende fysioterapeut uten tilskudd.

Klinikken gikk godt så lenge NAV ga 

støtte til bedrifter som ønsket fysioterapi og 

ergonomisk rådgivning på arbeidsplassen. 

Men da disse midlene ble kuttet i 2008, sa 

bedriftskundene opp avtalene – en etter en.

Inntektene forsvant
– Hoveddelen av inntektsgrunnlaget for-

svant. Bedriftene vi jobbet for var på mange 

måter driftsstilskuddet for oss, et driftstil-

skudd vi måtte jobbe hardt for, sier Sulen.

Som fysioterapeut har Marianne Sulen 
satset alt på forebygging, en av grunnpilare-

ne i samhandlingsreformen.  Hun vil få folk 

opp av sofaen og sørge for at de kommer i 

riktig trening. Likevel karakteriserer hun 

seg selv som sjanseløs i konkurransen om en 

stilling med driftstilskudd. 

– 14 års erfaring som fysioterapeut er 

ikke nok. Min spesialitet er rehabilitering 

ved hjelp av SET fra A til Å, og med en slik 

bakgrunn kommer jeg sjelden med i be-

traktningen som søker på et av de få drifts-

tilskuddene som utlyses, sier hun.

Sulen forteller om en hektisk hverdag 

som privat fysioterapeut. I tillegg til det kli-

niske arbeidet, skulle klinikken administre-

res, telefonene tas, og ikke minst gjaldt det 

å markedsføre seg selv i ulike kanaler. Det 

siste var kostbart, men gjorde klinikken syn-

lig – både på godt og vondt. 

Forstår ikke ordningen
– Daglig fikk vi telefoner fra folk som hadde 

generelle spørsmål vedrørende driftsstil-

skuddsordningen. De fleste pasienter forstår 

ikke hvordan ordninger virker. De gangene 

vi måtte avvise pasienter med frikort, ble vi 

ofte spurt om vi var godkjente fysioterapeu-

ter. Enkelte kunder følte seg lurt når de for-

sto at de måtte betale, sier Sulen.

I Bergen er det i dag 138 driftstilskudd 

verdt til sammen 52 millioner kroner. Sulen 

tar til orde for at disse pengene i stedet følger 

pasientene over rekvisisjon, slik at de selv 

kan velge hvilken autorisert fysioterapeut de 

ønsker å gå til.

Driftstilskuddsordningen:  

– Gjør helprivat praksis svært vanskelig

TRAVELT Fysioterapeuter i privat praksis har en hektisk hverdag. I tillegg til det kliniske arbeidet, skal kinikken administreres.
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– Driftstilskuddet bør fjernes – i 

alle fall i byer og sentrale strøk. Det 

vil føre til reell konkurranse til beste 

for pasienten, og gi alle fysiotera-

peuter like muligheter til å klare seg 

økonomisk, sier hun.

Facebook
Sulen publiserte i oktober et innlegg 

på Facebook hvor hun tar til orde for 

å fjerne driftstilskuddsordningen. 

Responsen lot ikke vente på seg. Så 

langt har hennes syn på saken høs-

tet over 600 «likes» og mange kom-

mentarer. Selv frykter hun at fysio-

terapeutene er i ferd med å spille seg 

selv ut over sidelinjen som en viktig 

faginstans å regne med også i fremti-

den. Hun peker på at som nyutdan-

net fysioterapeut er det i dag svært 

vanskelig å finne arbeid, og at mange 

etter en tid finner på noe annet å 

gjøre. 

– Vi er en idealistisk faggruppe 

med høy utdanning som ønsker å 

gjøre en forskjell. Likevel er det van-

skelig å drive helprivat, til tross for ventelis-

ter opp mot et år på offentlige institutter. Det 

fører til at vi mister dyktige fagfolk. Samtidig 

puster kiropraktorer, naprapater og osteopa-

ter oss i nakken i konkurransen om folks 

bevissthet. Vi må møte fremtiden samlet, og 

ikke som to grupper med ulike vilkår, sier 

Sulen.

Partiet Venstre 
Psykomotorisk fysioterapeut Snorre Vikdal 

er politisk nestleder i Trondheim Venstre 

og tidligere leder av Unge Fysioterapeuters 

Forbund, UFF. Han har selv jobbet med 

driftstilskudd de siste sju årene, men mener 

ordningen er utdatert. Venstre ønsker en 

gjennomgang av dagens refusjonsordninger 

for å sikre et rettferdig system, kortere ven-

tetid og lik betaling.

– Det er et økende behov for fysioterapi-

tjenester. Likevel må pasienter stå på lange 

ventelister hos private fysioterapeuter med 

driftstilskudd for å få nødvendig fysiotera-

pibehandling. Samtidig oppretter kommu-

nene få nye driftstilskudd og fastlønnsstil-

linger, sier Vikdal.

Ifølge Vikdal er en av de viktigste grun-

nene til dagens situasjon at den rødgrønne 

regjeringen har økt et 100 prosent driftstil-

skudd med 62 prosent på fem år, fra 231.600 

kroner i 2007 til 375.600 kroner i 2012.

– Dyrere for kommunene 
– Driftstilskuddene har blitt langt dyrere for 

kommunene, og de vegrer seg for å opprette 

nye. Pasienter som ikke har råd til å betale 

behandlingen hos helprivate fysioterapeuter 

uten trygderefusjon, eller er dekket av en 

helseforsikring, blir stående på vent og risi-

kerer å bli kronifisert i sin lidelse. Dette er 

meningsløst når man vet at det er arbeidsle-

dighet blant fysioterapeuter, sier Vikdal.

Vikdal er selv spesialist i psykomotorisk 

fysioterapi og har ti måneders venteliste for 

ikke prioriterte pasienter. På bakgrunn av få 

nye stillinger og lav pensjonsavgang, jobbet 

han som leder av UFF for å redusere 

utdanningskapasiteten innen fysiote-

rapi.

– Det kan muligens bli mangel på 

fysioterapeuter om 10-15 år, men de 

som går ut nå møter en vanskelig vir-

kelighet på jobbmarkedet. Driftstil-

skuddordningen stimulerer ikke til 

flere stillinger selv om behovet for fy-

sioterapi er skrikende, sier han.

– Fra DT til refusjon
Venstre mener at fysioterapeuter og 

ergoterapeuter har et viktig oppdrag 

i kommunen når det gjelder forebyg-

gende, rehabiliterende og lindrende 

behandling i tråd med samhandlings-

reformen. For å få til dette trengs en 

omlegging av driftstilskuddordningen. 

Partiet har ennå ikke konkludert i for-

hold til hvilken modell som er best for 

å sikre dette, men det er nærliggende 

i første omgang å redusere størrelsen 

på driftstilskuddene og overføre disse 

midlene til refusjon.

– Hvis flere får anledning til å jobbe 

med refusjon, så vil fysioterapeuter som er 

arbeidsledige eller jobber med noe annet, få 

anledning til å jobbe innen faget sitt. Dette 

vil også gjøre det billigere for kommunene å 

opprette flere driftstilskudd, sier Vikdal.

Vikdal ønsker at Venstre skal nedsette en 

gruppe som skal se på problemstillingene 

knyttet til driftstilskuddsordningen og også 

be om innspill fra de tre fagforeningene 

Norsk Fysioterapiforbund, Privatpraktise-

rende Fysioterapeuters Forbund og Norsk 

Manuellterapeutforening.

– Det er en stor fordel at vi i Venstre har 

våre primære løsninger klare før valget, slik 

at vi i vårt regjeringsalternativ med Høyre 

og Krf raskt kan sette i gang endringer etter 

valget. Dette er samfunnet sine midler som 

kan forvaltes mye bedre. Det er ikke bra 

hverken for pasienten, samfunnet eller faget 

at det i dag så å si ikke finnes konkurranse 

fysioterapeutene i mellom, sier han. 

LØSNINGER Snorre Vikdal, leder i Trondheim venstre og tidligere 
UFF-leder, ønsker at Venstre skal nedsette en gruppe som skal se 
på driftstilskuddsordningen. Foto: Privat
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AKTUELT

Da forbundsleder Eilin Ekeland 

kom til utstillingsvinduet for 

samhandlingsreformen, fikk 

hun se en kommune som har 

stått bom stille i 10-20 år.
 
TEKST og FOTO Vidar Kristensen
fysioterapeuten@fysio.no

SOM EN DEL av «Rehabiliteringsuka» var 

Ekeland på rundreise til de tre største byene 

i Finnmark i slutten av oktober. I Alta møtte 

hun 50 representanter for kommunen og 

den lokale rehabiliteringstjenesten til halv-

dagskonferanse. På dagsorden: Hvordan ta-

kler man samhandlingsreformen på en best 

mulig måte, og hvordan synliggjøre hvilke 

ressurser man trenger i kommunene for å 

møte en økt strøm av utskrevne pasienter 

med rehabiliteringsbehov?

Skiftende statsråder og andre sentrale 

rikspolitikere har de siste to tiårene valfar-

tet til Alta for å se hvordan man der i byen 

har vært først i løypa på samhandling mel-

lom sykehus og primærhelsetjenesten. Den 

lange avstanden til sykehus har tvunget Alta 

kommune til å tenke nytt, og ideene man 

har klekket ut gjorde at kommunen i mange 

år var et utstillingsvindu for reformen som 

skulle komme.

Stoppet opp
Men nå har ikke kommunen noe å vise fram 

lenger. Reformen har nemlig forlengst stop-

pet helt opp.

En av årsakene til det er at antall rehabi-

literingsårsverk har stått stille, samtidig som 

befolkningen har økt med 4.000 på disse to 

tiårene.

– Vi har lenge hatt lyst til å starte aktivt 

med hverdagsrehabilitering, men det har 

ikke vært mulig med så små ressurser, sier 

Eirik Lind Irgens, fylkesleder i Finnmark for 

Norsk Fysioterapeutforbund og tidligere an-

satt fysioterapeut i kommunehelsetjenesten 

i Alta.

– Og jeg tviler på at man kommer i gang 

i Alta, eller i andre kommuner i Finnmark, 

før det tilføres mer fysioterapi-ressurser, leg-

ger Lind Irgens til.

Han opplever det samme som fysiote-

rapeuter i de fleste av landets kommuner; 

mens både folketallet og antallet hoder i 

pleie- og omsorgssektoren øker, ligger kur-

ven for utviklingen i antall fysioterapeut-

Alta: Reform i hvilemodus

MER REHABILITERING Nestleder Ingunn Torbergsen i helsesektoren i Alta kommune har lagt til rette for en omlegging fra somatisk sykehjemsavdeling til 
rehabiliteringsavdeling på kommunens helsesenter. – Nå trenger vi en styrking av de kommunale fysioterapiressursene, var Torbergsens beskjed til forbunds-
leder Eilin Ekeland da damene traff hverandre under en halvdagskonferanse i regi av Norsk Fysioterapeutforbund i Alta 24. oktober. 
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Doktorgradsstipendiat Eirik Lind 

Irgens mener norske kommuner 

må være villige til å ta sjansen på 

hverdagsrehabilitering.

– NÅR MAN VET at en sykehjemsplass i 

Alta kommune i snitt koster 800.000 kro-

ner i året, og at en slik innleggelse kan 

utsettes eller forhindres ved enkle tiltak, 

ligger det mye logikk i at hverdagsreha-

bilitering er god butikk for kommunene, 

påpeker Lind Irgens.

Etter fem år ved avdelingen for fysi-

kalsk medisin og rehabilitering ved Kir-

kenes sykehus og ett år i kommunehelset-

jenesten i Alta, skal fysioterapeuten være 

tilknyttet Universitetet i Tromsø de neste 

fire årene. Doktorgradsstipendiaten skal 

studere behandlingskjeden for nevrolo-

giske pasienter.

– Må ta sjansen
På spørsmål om han ikke har forståelse 

for at det er tøft for kommunene å sette 

inn ekstraordinære ressurser på hverdags-

rehabilitering, som ikke har umiddelbar 

økonomisk effekt, svarer han med å vise 

til erfaring og forskning som viser at ef-

fekten er rett rundt hjørnet.

– Man kan se effekter i forhold til kvali-

tet og økonomi allerede i samme budsjett-

år. Men man må være villig til å ta sjansen. 

I bunn og grunn handler det om at tanke-

settet rundt brukerne må endres. Man må 

se at hjelp til selvhjelp er det beste både 

økonomisk og for den enkelte brukeren, 

påpeker Lind Irgens.

I det ene året han jobbet som fysiote-

rapeut i kommunehelsetjenesten i Alta 

kommune, økte overbevisningen om at 

tverrfaglig hverdagsrehabilitering er veien 

å gå for å unngå eller utsette hjelpebehov 

og innleggelse på institusjon.

– Men vi kan ikke sette i gang med noe 

med begrensede ressurser. Dersom man 

går for dette, så må det gjøres helhjertet. 

Ellers får man ikke ønsket effekt hos bru-

kerne, og dermed heller ingen økonomisk 

effekt, påpeker Lind Irgens.

Rehabiliteringsteam
Han ønsker seg ressurser nok til at man 

kan stable sammen et rehabiliteringsteam 

bestående av ergoterapeut, fysioterapeut 

og sykepleier med rehabiliteringskompe-

tanse, som drar hjem til folk. I hjemmene 

gjøres det en kartlegging av hvilke ressur-

ser personen har, hvilke problemstillinger 

som ligger på hjemmebane og det fysiske 

funksjonsnivået. Deretter kan teamet ut-

tømre konkrete treningsforslag.

– Dessverre henger mitt fylke, Finn-

mark, etter. Skal vi kunne starte med dette 

helt nord i Norge, må økte ressurser på 

plass. Noen kommuner i Norge er begynt 

med hverdagsrehabilitering, og det har 

beviselig effekt, påpeker Eirik Irgens, dok-

torgradsstipendiat og fylkesleder i NFF 

avdeling Finnmark. 

– Kan se effekt i samme budsjett

årsverk skinnflat.

Under halvdagskonferansen la ikke Tor-

bergsen skjul på at det er tøft økonomisk å 

legge til rette for økt rehabilitering.

– Bare 400.000 av de 18,6 millionene vi 

fikk i midler til samhandlingsreformen i år 

kan vi gjøre noe med, resten går til diagno-

segrupper som skal på sykehus og ikke kan 

løses i kommunehelsetjenesten, kunne Tor-

bergsen fortelle og la noe indignert til:

– Når vi vet at vi har 400.000 kroner, 

hvilke grep gjør vi da? Vi får ikke gjort noe.

«Snufasen»
«Snufasen» kaller Ekeland den hvilemo-

dusen Alta kommune og andre kommuner 

befinner seg i, i forhold til samhandlingsre-

formen. En kostbar fase.

– Hvordan kan kommunene ta seg råd 

til de økte kostnadene i snufasen? Til man 

begynner å spare? Det er utfordringen, på-

pekte Ekeland, til nikking fra kommunele-

derne fra Alta.

– Men jeg er veldig overbevist om at der-

som man ikke klarer å snu de rådende tren-

dene ved å sette inn trening på et tidlig tids-

punkt, så blir hjelpeapparatet overbelastet 

på sikt. Men da må man snu tankegangen. 

Her ligger det en kjempeutfordring, påpekte 

Eilin Ekeland. 

SPEILER VIRKELIGHETEN Doktorgradsstipen-
diat og spesialist i nevrologisk fysioterapi, Eirik 
Lind Irgens, mener kommunene vil oppleve 
umiddelbar effekt på budsjettene ved satsing 
på hverdagsrehabilitering. 
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UNIOs leder Anders Folkestad 

mener at LO har latt seg for-

føre når det gjelder manuell-

terapeutenes krav om egen 

autorisasjon. LOs nestleder 

Gerd Kristiansen slår kraftig 

tilbake.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

HELSEDIREKTORATET ville ikke anbefale 

egen autorisasjon for manuellterapeuter 

da spørsmålet sist ble vurdert i januar i år. 

Spørsmålet har også vært oppe til vurdering 

i direktoratet tidligere, med samme resultat.  

I et brev til manuellterapistudentene ved 

Universitetet i Bergen varslet LO nylig at de 

vil ta opp saken med Helsedepartementet.

Anders Folkestad rykket kraftig ut mot 

LOs standpunkt om autorisasjon for manu-

ellterapeutene i et intervju med nettstedet 

Fri fagbevegelse i oktober. Han understreket 

at det er sterk uenighet i fagmiljøet i dette 

spørsmålet, og ga uttrykk for at LO stiller 

seg bak et krav som ikke holder mål.  I en 

kommentar slo LOs nestleder Gerd Kristi-

ansen sterkt tilbake. 

– Vårt standpunkt om autorisasjon for 

manuellterapeutene er basert på en grundig 

faglig vurdering, uttalte Kristiansen.

Brev til LO 
Studenter ved masterstudiet i Bergen har 

sendt et brev til LO om at de ønsker autori-

sasjon og ikke en offentlig spesialistordning 

for fysioterapeuter. Ifølge Norsk Manuellte-

rapeutforening (NMF) gjelder dette samt-

lige av studentene ved kull 6 (2011/2012).

I brevet uttrykker studentene bekymring 

for manuellterapien som profesjon og res-

surs i helsevesenet dersom det ikke gis egen 

autorisasjon. De er forundret over at Helse-

direktoratet tidligere har uttalt at det ikke er 

noen vesensforskjell mellom fysioterapeut 

og manuellterapeut. De har også registrert 

at ledelsen ved manuellterapistudiet ved UiB 

aktivt har motarbeidet autorisasjon, skriver 

NMF i sin omtale av brevet.

– Erkjenner uenighet
– Jeg registrerer at LO i det minste erkjenner 

at det er ulike syn på spørsmålet om auto-

risasjon for manuellterapeuter, sier Anders 

Folkestad i en artikkel på Unios nettside. 

– Jeg er enig i at manuellterapeuter har en 

viktig rolle i IA-arbeidet, og denne bør for-

sterkes. Poenget er at det ikke trengs dobbel-

autorisasjon for å forvalte denne rollen. Det 

burde være en fordel for manuellterapeutene 

å understreke den kompetansen de har som 

fysioterapeuter, sier han.

Folkestad legger til at han forstår at LO er 

opptatt av å tilrettelegge for ei gruppe med 

lang utdanning, men at LO har misforstått 

hvis de mener at egen autorisasjon er nød-

vendig. 

Les mer: 
www.frifagbevegelse.no

www.manuell.no og www.unio.no

Unio og LO sterkt uenige om MT-autorisasjon

Medisinsk treningsterapi hos Otto-Preiss

LO Nestleder Gerd Kristiansen. Foto: Trond Isaksen UNIO Leder Anders Folkestad. Foto: Gro Lien Garbo
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WalkAide® er en høyteknologisk elektrostimulator som hjelper mange droppfotpasienter  
til å løfte foten under gange. WalkAide® er meget avansert og må ikke forveksles  med  

                               tidligere elektrostimulatorer som har vært  
                       tilgjengelige for denne pasientgruppen. 
                Ny teknologi, basert på en  
      programmerbar tiltsensor,  
            gjør WalkAide® lett og  
              betjene for brukeren 
                
                Enkel elektrodeplassering 
                 

                 Ingen hælsensor 
                  
                  

           Egnet også for barn 
             

                    WalkAide® er godkjent som 
et ortopedisk hjelpemiddel 
gjennom NAV  

  

Hoftestabiliserende øvelser ved 
patellofemorale smerter

En randomisert kontrollert studie konkluderer med at øvelser 

for å styrke hoftemuskulaturen i åpen kjede gir større smertelette 

enn quadricepsøvelser i åpen kjede.

Patellofemoralt smertesyndrom rammer opp til 30 prosent 

av den voksne befolkning, oftest unge kvinner. Smertene sitter 

rundt kneskålen. Trappegang, huksitting og langvarig sitting 

ser ut til å fremprovosere smertene. Dette skriver nyhetsbrevet 

FYSIO nr. 8/12. 

En amerikansk forskergruppe ønsket å sammenligne to 

treningsprogrammer for denne typen skade. Trettitre kvinner 

(snittalder 25 år) med patellofemorale smerter ble randomisert 

til to treningsgrupper, der øvelser i åpne bevegelseskjeder ble 

utført; en gruppe der det ble fokusert på øvelser for å styrke 

abduktormuskulatur i hofter, og en gruppe som utførte øvelser 

for å styrke quadricepsmuskulaturen. 

Funksjonsnivå og styrke var bedret for begge grupper fra ba-

seline til testing etter åtte uker. Resultatene tydet på at kvinnene 

i hoftegruppen opplevde mindre grad av smerter enn kvinnene 

i quadricepsgruppen etter fire ukers trening. Studien indikerer 

dermed en tidligere smertelette for hoftegruppen. 

Les mer: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21654093

Risikomomenter etter 
hofteoperasjoner

Hvilke aktiviteter gir risiko for dislokasjon etter innsetting av total hofteprotese? 

Den vanligste aktiviteten er det å komme seg inn og ut av sengen, ifølge en britisk 

studie.

Pasienter som har gjennomgått total hofteoperasjon lærer at de må unngå hofte-

fleksjon over 90 grader, samt innadrotasjon og adduksjon av hoften. Disse instruk-

sjonene er imidlertid ikke basert på funksjon, skriver FYSIO i en omtale av studien i nr. 

8/12.

Formålet med den britiske studien var å finne hvilke aktiviteter som kan knyttes 

til dislokasjon etter totalplastikk. Forskerne inkluderte 100 personer som hadde blitt 

rammet av en dislokasjon etter total hofteplastikk. Den gjennomsnittlige tiden fra 

operasjon til dislokasjon var 53 måneder.

Den vanligste årsaken var å komme seg ut av sengen (16 %), deretter å snu seg i 

senga (13%), å reise seg fra eller sette seg på toalettet (13%), å ta på sokker eller sko i 

sittende stilling (10 %), og å plukke opp noe fra gulvet fra stående stilling ( 9%).

Ifølge denne studien skjedde 48 % av dislokasjonene tolv måneder postoperativt 

eller senere.

Forskerne konkluderer med at klinikere både bør råde pasientene til å unngå over-

dreven fleksjon, og oppmuntre til forsiktighet når det gjelder spesielle aktiviteter.

Kilde: Smith T, Davies L, Ingham C, Mann C. What activities cause hip dislocations? A 

review of 100 total hip replacement dislocations. Adv Physiother 2012: 14(2):55-60.

Les mer: www.fysio.us/bonusmaterial
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Det er utbredt misnøye ved 

Institutt for fysioterapi i Oslo 

over trange budsjetter. Bare et 

par måneder inn i studieåret 

har Nina Bugge Rigault valgt å 

fratre som instituttleder. 

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

MEN dekan Nina Waaler ved Fakultet for 

helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus 

(HiOA), bedyrer at det skal satses på fysio-

terapi. 

Hva misnøyen ellers konkret består i er 

det ingen ved utdanningen som har ønsket å 

kommentere i Fysioterapeuten. Nina Waaler 

erkjenner at Institutt for fysioterapi er inne 

i en krevende periode, men er slett ikke be-

kymret for utdanningens framtid.

– Vi kommer oss over denne kneika, sier 

Nina Waaler i et intervju med Fysioterapeu-

ten. Hun ønsker ikke å si noe konkret om 

bakgrunnen for at Nina Bugge Rigault valg-

te å fratre som instituttleder fra 1.november.

Gammelt underskudd
– Det ser ut til å være mye frustrasjon over 
den økonomiske situasjonen ved Institutt for 
fysioterapi. Hva er din kommentar til det?

– Jeg kan forstå frustrasjonen og beklager 

at vi er kommet i en slik situasjon. Årsaken 

er kompleks og skyldes mange forhold. Blant 

annet har det ved utdanningen over flere år 

vært foretatt et stort, men kostnadskrevende 

kompetanseløft blant de tilsatte. Fysiote-

rapeututdanningen var tilknyttet Avdeling 

for helsefag ved tidligere Høgskolen i Oslo, 

hvor det også for noen år siden ble igangsatt 

studieprogram på masternivå der volumet 

av studenter har vært lavt. Graden av gjen-

nomføring har også vært lav, men vi ser nå 

en positiv endring. Det viktigste er at vi i dag 

har kontroll over situasjonen og at vi jobber 

videre med å få en god og oversiktlig plan 

for å dekke inn underskuddet, som er på ca. 

fem millioner kroner.  I løpet av fem-seks år 

vil underskuddet være nedbetalt, sier Waa-

ler.   

– Mer bidrags- og oppdragsaktivitet
– Hvilke tiltak må iverksettes for å klare dette?

– Vi vurderer flere tiltak både på kort og 

på lang sikt. Vi ønsker ikke si opp ansatte, 

men kan heller ikke tilsette flere nye med-

arbeidere. Vi reduserer timelærerbudsjettet, 

som har vært ganske stort på fysioterapiut-

danningen. I tillegg til å redusere utgifter må 

vi også øke inntektene. Det er viktig å opp-

rettholde en høy gjennomføringsgrad blant 

studentene og styrke bidrags- og oppdrags-

aktiviteten ved instituttet. Det kan blant an-

net gjøres ved å øke den eksterne finansier-

ingen av forskning.  

Poliklinikk og mensendieck
– Bør antallet studenter reduseres, hvis det 
ikke er nok ressurser til å gi dem det de har 
krav på?

– Nei. Det vil ikke nødvendigvis frigi mer 

ressurser om antallet studenter blir lavere. 

Det kan tvert imot føre til tapte inntekter. 

Det er mulig å gjennomføre tiltak som be-

drer situasjonen. Studenter ved fakultetet 

har blant annet gitt uttrykk for at en større 

del av undervisningen kan tas ved selvstu-

dium. Dette må vi se nærmere på, men hele 

tiden ha fokus på å opprettholde god kvalitet 

Dekan Nina Waaler: 
– Vi satser på fysioterapi

UNDERSKUDD – Jeg beklager at vi er kommet i en slik situasjon, sier Nina Waaler, dekan ved Fakultet 
for helsefag, HiOA. Hun er ikke bekymret for utdanningens framtid.
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Institutter under Fakultet for helsefag ved HiOA 
og antall studenter 

Radiografi og tannteknikk – 230

Sykepleie – 1770 studenter

Fysioterapi - 630

Atferdsvitenskap - 750 

Farmasi og bioingeniørfag - 375

Ergoterapi og ortopediingeniørfag - 330

Helse, ernæring og ledelse - 1060

Kilde: www.hioa.no

på undervisningen – både ved instituttet og 

ute i praksis. Vi har også gjort beregninger 

når det gjelder driften av poliklinikken, som 

er en veldig bra læringsarena. Den får gode 

tilbakemeldinger, og er også et godt grunn-

lag for forskningsaktivitet. Poliklinikken er 

et kvalitetsstempel for utdanningen. Samti-

dig må vi se på driften av klinikken, om det 

er mulig å spare noe ved å gjøre ting på en 

annen måte. For eksempel om poliklinik-

kene for fysioterapi og mensendieck kan 

slås sammen, og om vi ellers kan få et enda 

tettere samspill mellom fysioterapi og men-

sendieck, sier hun.

Finansieringsmodellen
Studiefinansieringsmodellen som kom i 

2001 innebærer 60 prosent basisfinansiering 

og 40 prosent knyttet til antall studenter og 

produksjon av studiepoeng. Den har virket i 

over ti år, og enkelte hevder at man først nå 

begynner å se konsekvensene av modellen. 

Hvert studium er fra departementets side 

plassert i en stige fra A til F, med medisin i 

kategori A og fysioterapi i D. Fakultetet ved 

HiOA har imidlertid plassert fysioterapi la-

vere ned på stigen enn departementet.

– Hvordan passer denne modellen til de 
ulike helsefagene – som krever mye praksis og 
materiell, og att på til er svært ulike i stør-
relse? 

– Denne modellen er tenkt som en for-

delingsnøkkel til institusjonene, ikke ned til 

hvert institutt eller utdanning. Vi må ha en 

budsjettmodell som tar hensyn til komplek-

siteten og sammensetningen av fagene som 

ligger inn under Fakultet for helsefag. Dette 

jobber vi med. Det er store forskjeller på res-

surser når det gjelder hvilken kategori (A-F) 

utdanningene har. Flere av våre utdanninger 

har mye praksis og behov for dyrt utstyr som 

gjør dem kostbare i drift, og derfor med for-

del kunne vært plassert i en høyere kategori. 

– Satser på fysioterapi
– Hvor sterkt står utdanningen av fysiotera-
peuter ved HiOA?

– Vi er veldig stolte av denne utdannin-

gen. Det er en viktig utdanning som det er 

vanskelig å komme inn på, og resultatene er 

gode. Fakultet for helsefag satser på fysio-

terapifaget. Vi planlegger også et helhetlig 

løp, fra bachelor til master i fysioterapi, og 

deretter mulighet for å ta en doktorgrad ved 

fakultetet. 

– Situasjonen for Institutt for fysioterapi 
om fem-ti år?

– Da er økonomien i god balanse. Vi 

har høy kvalitet på undervisningen, et godt 

volum av studenter på vårt planlagte mas-

terstudium i fysioterapi, og vi har en enda 

sterkere forskningsaktivitet enn i dag. Jeg er 

overhodet ikke bekymret for denne utdan-

ningens framtid, sier Nina Waaler. 

Pålitelig helseinformasjon

En nettportal som gir lett tilgang til pålitelig helseinformasjon 

kan bidra til å øke befolkningens helserelaterte kompetanse, mener 

Astrid Austvoll-Dahlgren, som nylig disputerte ved Universitetet i 

Oslo.

Avhandlingens tittel er «Identifying barriers and facilitators 

to people’s ability to obtain health information, and the develop-

ment and evaluation of an intervention to improve health literacy.» 

Disputasen fant sted 15. august og er omtalt på legetidsskriftets 

nettsider. 

Sammen med kolleger har hun undersøkt hva som hindrer folk 

flest i å tilegne seg pålitelig helseinformasjon, og hva som skal til for 

å øke den helserelaterte kompetansen. Med bakgrunn i resultatene 

utviklet forskningsgruppen nettportalen «Sunn skepsis».

Med denne nettportalen blir forskningsbasert informasjon på 

nett bedre tilgjengelig for publikum, og det kan også bidra til at flere 

får lyst til å lete opp slik informasjon. Mer direkte brukeropplæring, 

for eksempel bruk av slike nettressurser i konsultasjoner med helse-

arbeidere, bør også utforskes nærmere, ifølge denne avhandlingen.

Les mer:  www.tidsskriftet.no og www.sunnskepsis.no/

Fysioterapeu-

ten får mange 

blader i retur hver 

måned. I perioder 

altfor mye. Dette 

skaper mye arbeid 

og er også res-

surssløsende.  

Kjære leser: Vær 

så snill å gi oss 

beskjed om adres-

seendringer så 

raskt som mulig! 

Beskjed kan 

sendes til: infor-

masjon@fysio.no

Eller du kan 

endre adressen selv på: http://fysio.no/user/login

Takk for hjelpen! Hilsen Fysioterapeuten

Ligger ditt blad i denne bunken?
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Det er i dag 14.742 autori-

serte fysioterapeuter i Norge. 

58,5 % av dem er organisert i 

NFF.

TEKST og FOTO Tone Elise Eng Galåen
tg@fysio.no

1. OKTOBER 2012 hadde Norsk Fysiote-

rapiforbund 9.908 medlemmer inkludert 

studenter og pensjonister. Trekker vi fra 

studentene, består medlemsmassen av 8.634 

autoriserte fysioterapeuter blant yrkesak-

tive, turnuskandidater og pensjonister.

3000 ikke-organiserte
Privatpraktiserende Fysioterapeuters For-

bund (PFF) og Norsk Manuellterapeutfore-

ning (NMF) som også organiserer fysiotera-

peuter, har anslagsvis i underkant av 1.000 

medlemmer til sammen. Det betyr at det 

finnes om lag 5.000 autoriserte fysioterapeu-

ter der ute som ikke står som medlemmer i 

de tradisjonelle forbundene. 

– Vi vet at en god del av disse er mellom 

65 og 75 år gamle, og at de fleste i denne 

aldersgruppen er pensjonister. Autorisasjo-

nen går ut ved fylte 75, sier generalsekretær 

i NFF, Tor Tvethaug. 

– Fratrukket pensjonister og anslagsvis 

antallet fysioterapeuter som ikke arbeider 

innen yrket, står vi igjen med 2.500-3.000 

fysioterapeuter som vi gjerne vil rekruttere 

som medlemmer.

Vil øke medlemsmassen
NFF har stadig som mål å øke medlems-

tallet. Siden januar i år har medlemsmas-

sen vokst med i overkant av 325 med-

lemmer, og NFF har nesten 100 prosent 

oppslutning blant bachelorstudentene. 

Første semester på studiet betaler de 450 

kroner for medlemskap i tre år, i tillegg til 

at de får Fysioterapeuten gjennom hele pe-

rioden. Etter tre år som student går med-

lemskapet over til turnusmedlemsskap som 

koster 200 kroner.

– Tredje året på studiet holder vi kurs 

om arbeidslivet som møter dem, og på tur-

nusseminaret er vi inne med kompetente 

folk fra organisasjonen som holder kurs og 

dagsseminarer om selvstendig næringsdrift 

og ansattforhold, da med særlig vekt på for-

handling og avtaleinngåelse. Det er viktig 

for oss å etablere kontakten med studentene 

for å fortelle dem at vi jobber for deres sak 

som yrkesaktive, sier Tvethaug.

Legger strategi
Det er først når studentene går ut i ordi-

nær jobb og må betale full pris at en god 

del faller fra som medlemmer. I årene 

som kommer vil også antallet pensjonister 

øke, og Tvethaug er innstilt på at NFF må 

jobbe målrettet for å klare å opprettholde 

det relativt økende antallet medlemmer.  

NFF arbeider nå med strategier med hensyn 

til hvordan forbundet skal komme i kontakt 

med dem som i dag står utenfor. Erfaringen 

er at mange melder seg inn så snart de opp-

lever ugreie forhold på arbeidsplassen.

– Det er verveutfordringen: Hvordan skal 

vi få kontakt med gratispassasjerene slik at 

vi kan argumentere for nytteverdien av et 

medlemskap i NFF, det være seg i forhold til 

lønns- og arbeidsbetingelser eller den fag-

lige oppdateringen i form av kurs og semi-

narer, sier han. 

På jakt etter nye medlemmer

Fysioterapeut Linda Røset føler 

ingen sterk tilhørighet med andre 

fysioterapeuter som gruppe. 

HUN forteller at hun gjennom sitt liv som 

fysioterapeut har hatt et nærmest ikke-

eksisterende forhold til NFF i sitt daglige 

virke ved Hernes Institutt, hvor kommu-

nikasjonslinjene er korte og tverrfaglig-

heten stor.

– NFF fremstår ikke som utpreget of-

fensive eller tydelige. Det kan muligens 

skyldes at fysioterapiyrket er så vidt og tar 

så mange retninger i form av spesialise-

ringer, slik at det er vanskelig å samles om 

saker som har tyngde og engasjerer.  Selv 

er jeg organisert i Universitet- og høysko-

leutdannedes Forbund (UHF) hvor jeg 

både får gode oppdateringer og gode for-

sikringsavtaler, sier Røset.

Ingen selvfølge
I UNIO ser leder Anders Folkestad at 

trenden både i Norge og internasjonalt 

er slik at det ikke lenger er like opplagt 

for ungdom å fagorganisere seg når yr-

keskarrieren starter. Det blir hevdet at 

det er først når de opplever problemer på 

arbeidsplassen og trenger støtte, at de ser 

verdien av et medlemskap i fagforenin-

gen.

– Organisasjonsgraden blant UNIO 

sine forbund og yrkesområder er høy, 

men det må hele tiden jobbes hardt, sær-

lig overfor ungdom, sier han. 

Treffer ikke alle

VIL VERVE Generalsekretær i NFF, Tor Tvethaug, 
ønsker å komme i kontakt med gratispassasje-
rene.
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Tredemøller
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Romaskiner

Kettlebells

Slynger

Tau 
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Matter 

Trimgulv

Pulsklokker

 

Ny spesialistordning: 

Veiledere etterlyses! 

Spesialistordningen som ble 

vedtatt av Landsmøtet i 2010 

krever mastergrad og veiledet 

praksis. NFF oppfordrer nå eta-

blerte spesialister til å melde 

seg som veiledere.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

MARIANNE AARS, seniorrådgiver i NFFs 

fagseksjon, sier til Fysioterapeuten at det 

er sendt informasjon til spesialister i en del 

faggrupper, men uten særlig stor respons.

– Etter hvert trenger vi flere spesialister 

som kan ta slike oppdrag, selv om det forelø-

pig kun er én som er begynt i veiledet prak-

sis etter ny ordning, som vi kjenner til.  Vi 

vet ikke hvor stort behovet vil være så lenge 

overgangsordningen varer – som er ut 2015. 

I dag er det ca. 750 NFF-spesialister. Av dis-

se ble 44 godkjent i 2010 og 49 i 2011, på 

bakgrunn av overgangsordningen. Sannsyn-

ligvis vil flere og flere søke etter ny ordning, 

men vil neppe overstige det antallet vi har 

i dag. Behovet for veiledere vil derfor øke 

jevnt i årene framover. Det kommer også an 

på hva som skjer med en offentlig spesialist-

godkjenning for fysioterapeuter, et spørsmål 

som fortsatt står helt uavklart, sier Aars.

Det er utarbeidet et veiledningshefte for 

veiledet praksis i ny spesialistordning. Der 

står det blant annet at en veileder «har faglig 

kompetanse på høyt nivå, er selv spesialist 

i NFFs spesialistordning innen det aktuelle 

fagområdet, og arbeider med dette i sitt dag-

lige virke.» Videre står det at real- og/eller 

formalkompetanse innen veiledning er øn-

skelig.

– Det å være veileder kan ses som faglig 

oppdatering, og vil også regnes med i det 

timetallet som kreves for å fornye sin spe-

sialitet. Det er en forutsetning at veileder 

ikke skal tape penger på å veilede, og spe-

sialistkandidat må betale for eventuelt inn-

tektstap. NFF kan ikke gå ut med takster, 

men arbeider med å utarbeide «anbefalte 

betalingssatser», opplyser Marianne Aars. 

 

Les mer:

www.fysio.no/Media/Files/Veiledningshef-

te-aug-112.

www.fysio.no/FAG/Spesialistordningen
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Dropp videoanalyse på trede-

mølle, fotavtrykk og analyser 

på speilkasser. Velg heller dine 

joggesko selv, anbefaler dansk 

forsker i et intervju med Politi-

ken.dk.

TEKST John Henry Strupstad
fagredaktor@fysio.no

I DAG blir det mer og mer vanlig å handle 

joggesko hos såkalte spesialbutikker for lø-

pere. Her tilbys blant annet videoanalyse av 

løpestil, før selger, eller «ekspert», anbefaler 

en bestemt type joggesko til kunden. Ifølge 

Jacob Schelde, lege og forsker ved Arbejds-

medicinsk Klinik i Odense, kan dette føre til 

flere belastningsskader enn dersom kunden 

velger ut sine sko selv. Schelde har gjennom-

gått 30 internasjonale studier på temaet og 

publisert sin artikkel i Dansk ugeskrift for 

læger. 

Den vanlige anbefaling fra løpebutikken 

er at man skal kjøpe sko etter å ha analysert 

fot-i-sett og fotavtrykk. Dersom kunden er 

«plattfot», skal skoen være oppbygd deret-

ter. Ideen er at «anti-pronasjonssko», eller 

sko som hindrer overpronasjon, reduserer 

risikoen for skader. 

– Dette kan ikke bevises. Heller tvert i 

mot, sier Schelde til avisen Politiken. 

Gir skader
Mest vekt legger han på tre undersøkelser 

fra det amerikanske forsvaret, der flere enn 

7.000 menn og kvinner fikk utlevert sko til 

fysisk trening. 

En gruppe mottok sko som kompenserte 

for såkalt feilfunksjon, som overpronasjon. 

En kontrollgruppe fikk tilfeldig valgte sko. 

Det var ingen signifikant forskjell på antal-

let skader mellom de to gruppene. Gruppen 

som mottok overpronasjonssko hadde fak-

tisk en noe høyere skadefrekvens sammen-

lignet med gruppen som mottok tilfeldig 

valgte sko. 

Samme konklusjon viste en studie med 

81 kvinner som skulle løpe en halvmaraton. 

Nikes laboratorium klassifiserte kvinnene 

etter fotstilling. Halvparten av kvinnene 

mottok sko som «passet» til sine respektive 

fotavtrykk, den andre halvparten mottok 

en nøytral sko, det vil si en sko uten spesiell 

tilpasning. Igjen ble det observert flest ska-

der hos den gruppen som hadde mottatt en 

overpronasjonssko. 

Støtdempingen slites ikke ut
Scheldes litteraturgjennomgang viser også 

at løpebutikkenes myter står for fall: Støtab-

sorbsjon i skoen forsvinner ikke etter et visst 

antall løpte kilometer eller etter en viss tid. 

– Dersom skoens dempingsmateriale 

analyseres etter løpte 0 km, 300 km, 800 km 

– eller etter 3 år, så finnes ingen forskjell. Det 

er individuelt hvor harde støt en løper pro-

duserer mot underlaget. Litteraturen viser at 

det er liten eller ingen grunn til å kjøpe nye 

sko før de gamle faller fra hverandre, sier Ja-

cob Schelde. 

Jacob Scheldes neste prosjekt er å følge 

450 joggende dansker over halvannet år. 

Målet er å finne ut av hvordan antallet løpte 

kilometer påvirker løperne. 

– Det er ingen tvil. Den viktigste predik-

tor for løpeskader er antallet løpte kilometer, 

avslutter han. 

Les mer:

http://politiken.dk

http://videnskab.dk/

– Velg dine joggesko selv
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Sammendrag 

 Bakgrunn: Produktutvikling er en arena der få fysioterapeuter arbeider. Spørsmålene 

vi har stilt er: Hvordan kan fysioterapeuter bidra ved produktutvikling i en bedrift? Hvilke 

erfaringer har fysioterapeuter etter et gjennomført produktutviklingsprosjekt?

Hoveddel: Artikkelen gir med utgangspunkt i et konkret arbeidsoppdrag med utvikling 

av en bæresele for barn, et eksempel på hvordan fysioterapeuter i samarbeid med andre 

yrkesgrupper og en bedrift kan arbeide med produktutvikling. Arbeidsoppgavene til fysio-

terapeutene som deltok var bidrag ved prototyputvikling, gjennomføring av en brukerun-

dersøkelse og ergonomisk analyse. Brukerundersøkelsen ble gjennomført ved fokusgrup-

peintervjuer, føring av loggbok og individuelle intervjuer. 

Avslutning: Gjennomføringen av produktutviklingen viste at fysioterapeuter hadde viktig 

kompetanse i prosessen med å utvikle produktet. Spesielt nyttig var kompetanse innen 

muskel- og skjelettplager, ergonomi, motorisk utvikling og prosjektarbeid.

Forutsetninger for at et produktutviklingsprosjekt skal lykkes er involvering fra ledelsen, 

fleksibilitet i arbeidsoppgavene til fysioterapeutene, brukerinvolvering og tett samarbeid 

med andre yrkesgrupper. 

Nøkkelord: fysioterapeutisk kompetanse, produktutvikling, samarbeid.

fag

Innledning
Produktutvikling er en arena der få fysiote-

rapeuter arbeider. Som fysioterapeuter har 

vi fagkunnskap om menneskets motorikk i 

alle aldre og hvilke forhold som kan føre til 

belastningsskader. Denne kunnskapen kan 

vi bruke i utvikling av nye produkt sammen 

med andre yrkesgrupper. Artikkelen gir, 

med utgangspunkt i et konkret arbeidsopp-

drag, et eksempel på hvordan fysioterapeu-

ter kan arbeide innen nye områder.

De fleste arbeidsplassene for fysiotera-

peuter er innen kommune, egne institutter 

og sykehus. Bare en liten prosentandel av de 

sysselsatte arbeider forebyggende innen be-

drifter og da først og fremst med ergonomis-

ke problemstillinger. Av 10921 sysselsatte 

fysioterapeuter i 2010, arbeidet 82,2 prosent 

innen helse- og sosialtjenester og 11 prosent 

innen andre næringer. Bare noen få av disse 

arbeidet fast med produktutvikling (1). 

Utgangspunktet for erfaringene med 

produktutvikling, var en henvendelse fra en 

industribedrift med spørsmål om Institutt 

for fysioterapi, Høgskolen i Bergen (HiB), 

kunne bistå ved utvikling av en bæresele 

for barn. Bedriften ønsket at fysioterapeuter 

skulle være med i prosessen med å utvikle 

en idé til et ferdig produkt og bistå med å 

finne bruksområde og design. Fysiotera-

peutene skulle også være en garantist for 

at produktet ikke skapte belastningslidelser 

ved bruk.

Samarbeidet med bedriften omfattet:

1) Utvikling av en bæresele-prototype.

2) En brukerundersøkelse, der erfaringe-

ne med bruk av prototyper av produktet ble 

undersøkt over tid. Dette innbefattet også en 

ergonomisk analyse av bruken av bæreselen.

Målgruppen for produktet var foreldre 

med barn i alderen et halvt til to år, bosatt i 

urbant strøk i eller i nærheten av en storby. 

Mildrid Haug-
land, Høgskolelek-
tor, Prodekan for 
utdanning, Avdeling 
for helse og sosi-
alfag, Høgskolen 
i Bergen. E-post: 
mha@hib.no

Anne Brit Sørsdahl, Førsteamanuen-
sis, Institutt for ergoterapi, fysioterapi 
og radiografi, Avdeling for helse- og 
sosialfag, Høgskolen i Bergen

Denne fagartikkelen ble først 
mottatt 11.04.2012 og godkjent 
05.06.2012. Artikkelen er fagfellevur-
dert etter Tidsskriftet Fysioterapeu-
tens retningslinjer på www.fysiotera-
peuten.no.

Oppgitte interessekonflikter: Ingen.

Fysioterapeutisk kompetanse i produktutvikling:

– Arbeidsmåter i og erfaringer fra 
et næringslivsprosjekt

FAG FAGARTIKKEL
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Involvering av ledelse, fleksibilitet i fysioterapeute-
nes hverdag, brukerinvolvering og tett samarbeid 
med andre yrkesgrupper var suksessfaktorer.

Målgruppen var høyt utdannede personer, 

miljøbevisste, med sosial og aktiv livsstil. 

Målgruppen forflyttet seg regelmessig med 

kollektiv transport eller med liten bil, og 

barna var inkludert i denne «sosiale aktive» 

livsstilen. Bedriften ønsket at bæreselen 

skulle være innovativ, være et produkt for 

fremtiden og inngå i en større «kolleksjon» 

produkter for samme målgruppe. Fokus i 

utviklingsarbeidet skulle være funksjonali-

tet, ergonomi og estetikk for å tilpasse pro-

duktet optimalt til brukergruppen.

Spørsmålene vi ønsker å besvare i denne 

artikkelen er: Hvordan kan fysioterapeuter 

bidra ved produktutvikling i en bedrift? 

Hvilke erfaringer har fysioterapeuter etter et 

gjennomført produktutviklingsprosjekt?

Hoveddel
Produktutvikling i samarbeid 
Bedrifter har ulike måter å arbeide med 

produktutvikling på, og ulike yrkesgrup-

per er involvert i prosessen. Hver av disse 

yrkesgruppene fokuserer på sin spesialitet, 

og samarbeidskompetansen kommer ofte 

inn i utprøvingsfasen (2).  I prosessen med 

utvikling av bæreselen var representanter 

fra ledelsen, produktutviklere, designere og 

fysioterapeuter involvert fra det forelå en 

idé. Kommunikasjonen mellom deltagerne 

skulle føre til at problemstillinger ble opp-

klart og utdypet slik at vi i felleskap kunne 

komme frem til et bedre produkt, skapt i og 

gjennom samhandlingsprosessen (3,4).

Den aktuelle målgruppen for produktet 

ble tidlig involvert. Å involvere en relativt 

liten gruppe typiske brukere er en god måte 

å få tak i viktig informasjon fra hele bru-

kergruppen (5). Ved å trekke bruker tidlig 

inn i prosessen, vil produktet bli mer op-

timalt (6). Prosjektgruppen skulle få frem 

erfaringen til den enkelte, identifisere ulike 

synspunkter og eventuelt komme frem til en 

felles forståelse av hva som kunne gjøre pro-

duktet bedre (7).

Fysioterapeuters fagspesifikke 
kompetanse
Kompetansen bedriften etterspurte hos fy-

sioterapeutene var:

faktorer som fører til muskel- og skjelett-

plager hos voksne og barn. 

I FARTA  Målgruppen var barnefamilier hvor foreldrene er høyt utdannet, har en aktiv livsstil og som forflytter seg med kollektiv transport eller i liten 
bil sammen med barna.
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barns motoriske utvikling. 

prosjektarbeidserfaring.

Muskel- og skjelettplager
Ved utvikling av en produktprototype blir 

det ofte tatt utgangspunkt i antropometriske 

mål slik at produktet kan være tilpasset flest 

mulig i målgruppen. I videreutviklingen av 

produktet må risikofaktorer knyttet til pro-

duktet og bruken av det vurderes. Dette kan 

gjøres ved å se på strategiske representanter 

fra brukergruppen i en utprøvingsfase og 

teste produktet ved stor eller vedvarende 

belastning. I vurdering av produktet var 

det viktig at bruk av bæreselen ikke skulle 

føre til plager da dette ville føre til utilfredse 

kunder, eventuell klagegrunn og i verste fall 

rettssak. Fysioterapeutene hadde fokus på 

risikofaktorer som kunne føre til helsepro-

blemer, og så på produktets ergonomiske 

kvaliteter (8,9,10). Dette innebar å se på 

den fysiske belastningen ved bruk for bærer 

og den som blir båret. Belastningene skulle 

være funksjonelle og ikke føre til overbelast-

ning, skjevbelastning eller ulykker (6). Om 

et produkt er funksjonelt kan sees ut fra om 

produktet kan bli brukt til å oppnå spesi-

fikke mål effektivt, tilfredsstillende og med 

minst mulig kraft, med en god, ikke helse-

skadelig belastning og ikke føre til plager el-

ler lidelser (5). 

Plager hos den voksne ved bruk av bære-

redskap kan komme av (11):

Vedvarende eller gjentatte feilbelastnin-

ger.

Vridde, ekstreme eller vedvarende feilstil-

linger.

Liten tid til hvile eller restitusjon.

Barns motoriske utvikling
Barn utvikles i et samspill mellom iboende 

egenskaper, miljøet barnet vokser opp i og 

erfaringer barnet gjør. Nyfødte barn besitter 

ulike komplekse bevegelsesmønstre allerede 

ved fødselen, men den posturale kontrollen 

er ikke ferdig utviklet (12). Utvikling av pos-

tural kontroll utvikles i cranial-caudal ret-

ning slik at barnet først oppnår kontroll med 

eksterne krefters påvirkning på kroppen i 

hodeområdet, så rundt skuldrene osv (13). 

I perioden før barnet har utviklet fullgod 

postural kontroll, gis det ekstern støtte for 

eksempel når barnet holdes sittende på fang. 

Ved vurdering av sittestilling hos barn i bæ-

resele, må det derfor vurderes om barnet får 

tilstrekkelig ekstern støtte dersom det ikke 

selv kan opprettholde stillingen.  Støtten 

må ikke være utformet slik at den fikserer 

barnet i en uheldig stilling med tanke på 

belastning av muskel- og skjelettsystemet 

eller at det fører til ugunstig belastning på 

hud og sirkulasjonsapparat. En bæresele bør 

være utformet slik at den gir maksimal mu-

lighet for variasjon innenfor den posturale 

muligheten for kontroll som barnet har. I en 

bruksanvisning bør det gjøres oppmerksom 

på at bruken av bæresele for barn som ikke 

har selvstendig sittebalanse bør avgrenses.

Produktutvikling
Rammer for prosjektet
Arbeidet med å utvikle en prototype av 

bæreselen og prøve denne ut tok ett år. Før 

kontrakt ble inngått var det møter mellom 

involverte parter fra bedriften og Høgsko-

len i Bergen for å avklare samarbeidsform, 

arbeidsomfang, bestilling og honorar. To re-

presentanter fra bedriften, to fysioterapeu-

ter med masterutdanning og to designere 

gjennomførte produktutviklingen.

Det ble avholdt 7 møter med bedriftsle-

delsen; to i oppstartsfasen, møter i forbin-

delse med fokusgruppene og et på slutten av 

prosjektperioden. På disse møtene var fokus 

på hva som var gjort både fra prosjektgrup-

pens og bedriftens side, idédugnad på inn-

holdet i arbeidet fremover og fastsetting av 

hva som skulle gjøres videre. Det ble sendt 

korte rapporter fra fysioterapeutene til pro-

duktutvikler, samt at vi hadde kontakt via 

e-post og telefon.

Utvikling av prototype
Ved oppstart av prosjektet hadde bedriften 

en idé om hvordan produktet skulle se ut, og 

det var laget en svært grov prototype. I første 

del av produktutviklingsfasen ble det gjen-

nomført en workshop der alle involverte 

profesjoner deltok. Nye løsninger ble prøvd 

ut med brukere der og da, og modifikasjoner 

ble foreslått og gjort fortløpende. Utforming 

av en forbedret prototype ble gjort i etter-

kant av dette møtet. Det var bedriften som 

var ansvarlig for denne prosessen og for 

selve utformingen av prototypen.

Videreutvikling av produktet
Brukerundersøkelse
Brukerundersøkelsen hadde til hensikt å 

finne ut når, hvor ofte og hvor lenge bære-

selen ble brukt og hvordan dette opplevdes 

av brukerne. Vi ønsket også erfaringer an-

gående utformingen av bæreselen. Bruker-

nes erfaring måtte nødvendigvis formidles 

gjennom den voksne brukerens formidling 

av både sin egen og barnets erfaring. Under-

søkelser av brukererfaring ble basert på:

Logg over erfaringer med prototyper av 

bæreselen over en fem måneders periode.

Fokusgrupper. 

Individuelle intervjuer/oppfølginger.

Inklusjons- og eksklusjonskriterier for 
brukerundersøkelsen ble grundig drøftet med 
bedriften for å sikre oss at de var i tråd med 
målgruppen bedriften hadde for produktet. 
Prosjektgruppen utviklet også retningslinjer 

via oppslag på steder der vi forventet at 
målgruppen oppsøkte, f.eks. helsestasjoner, 
treningssentre, bibliotek, kjøpesentre og 
studentboliger. Alle som meldte seg ble 
intervjuet, og det ble plukket ut 10 familier 
med barn etter inklusjonskriteriene. 

Loggbok
Et pilotprosjekt for å utvikle en loggbok 

til brukerundersøkelsen ble gjennomført. 

Loggboken skulle kunne beskrive hvilke 

transportmidler familien brukte, type akti-

vitet de var med på, fraktemåten av barnet 

og tiden som gikk med. Vi måtte også vite 

når deltagerne skulle føre logg, hvor plas-

sere loggboken slik at den ble ført, hvor mye 

som skulle skrives og ellers få praktiske tips 

til bruk og utforming. Til pilotprosjektet re-

krutterte vi tre studenter i alderen 22-25 år 

med to barn på ett år og et barn på to år. 

Selve utprøvingen foregikk over 5 dager 

med et fokusgruppemøte umiddelbart etter-

på. Den ferdige loggboken er vist i vedlegg 1 

(nett; www.fysioterapeuten.no).

Fokusgrupper
Fokusgrupper har fem kjennetegn: de in-

volverer et begrenset antall personer; har 

bestemte karakteristika; de bidrar med data; 

som er av kvalitativ natur; har fokus på et 

bestemt område (7,14,15). Fokusgrupper er 

regnet som kostnads- og tidseffektive sam-

menlignet med dybdeintervju. Ved å bruke 

fokusgrupper kunne vi få frem individuelle 

erfaringer og erfaringer som fremkommer 

som en synergieffekt av gruppesammenset-

ningen. Erfaringene som vi skulle få frem 

var ikke av en sensitiv, personlig eller privat 

art, men det var viktig at det fremkom mye 

og detaljert informasjon om bæreselen.

Fire fokusgruppemøter ble gjennomført. 

Barnevakt og lekemuligheter for barna var 

tilgjengelig mens møtene pågikk. En av fy-

sioterapeutene ledet fokusgruppemøtene, 
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den samme hver gang, og den andre var 

medhjelper. I tillegg var det en representant 

fra bedriften med for å få direkte tilbakemel-

ding på produktet slik at det kunne tilpas-

ses/justeres uten at denne informasjonen 

måtte gå om mellomledd. 

På det første møtet ble praktiske for-

hold gjennomgått, som bruk av loggboken 

og utdeling og prøving av bæreselen. I de 

følgende møtene var innholdet i samtalene 

konsentrert rundt hensikten med undersø-

kelsen med utgangspunkt i en intervjuguide 

(vedlegg 2, nett; www.fysioterapeuten.no). I 

møtene var det også anledning til demon-

strasjoner og ergonomisk analyse av situa-

sjoner vi ikke hadde forutsett ved oppstart 

av prosjektet. Seks informanter prøvde ut 

transportproduktet i sommerferien. Disse 

ble fulgt opp med telefonintervju etter som-

meren.

Vi samlet informantene frem til vi erfarte 

at det ikke kom noe nytt frem i loggbøkene el-

ler i fokusgruppeintervjuene, og vi ikke hadde 

flere forslag til forbedring av produktet.

Etikk
Alle deltagerne både i utprøving av logg og 

bæreselen fikk informasjon om undersø-

kelsen, men ikke hvilken bedrift som stod 

bak, og underskrev avtale om utprøving og 

samtykkeerklæring. Alle brukerne mottok 

et honorar for deltakelse. Tillatelse fra Da-

tatilsynet til å innhente og oppbevare aktuell 

data om informantene ble gitt, og prosjektet 

var meldt til Regional komité for medisinsk 

etikk Vest før oppstart.

Resultat
Bruksområde
I løpet av produktutprøvingen ble bruksom-

rådet for bæreselen og alder på barna i mål-

gruppen endret. Bæreselen ble nå vurdert 

som et bæreredskap på kortere strekninger 

enn tenkt på idéstadiet, for barn i alderen 

3-4 måneder til barn begynner å gå. Denne 

spissingen av målgruppe, produkt og aktivi-

tet førte til at bedriften kunne profilere seg 

tydeligere og være tilpasset et internasjonalt 

marked. 

Design
Materialet ble vurdert med tanke på puste-

evne, glatthet, tykkelse, utforming, styrke, 

festeanordninger, m.m. Bæreselen måtte 

tilpasses størrelsen på den som bærer og 

hvilke klær vedkommende har på seg. Barn 

med ulik styrke i ryggen krever ulik støtte 

for ryggen og stilte dermed ulike krav til bæ-

reselen. Barn som har god postural kontroll, 

trenger bevegelsesfrihet, noe som også måtte 

tas hensyn til ved utformingen. Bæreselen 

måtte være konstruert slik at barna lett kun-

ne komme ut og inn av den og bærerne en-

kelt kunne ta den av og på. Ulike prototyper 

ble laget for å imøtekomme kravene skissert 

over og for å ivareta sikkerhet. Problemene 

ble påpekt av brukerne gjennom brukerun-

dersøkelsen og ble endret på bakgrunn av 

forslag fra fagpersoner, brukerne eller be-

driften og så utprøvd igjen til bæreselen fikk 

sin utforming. Noen eksempler på faglige 

vurderinger i produktutviklingen og endrin-

ger som følge av disse, er vist i tabell 1.

Belastning
Størrelsen på bæreselen ble prøvd ut med 

tanke på at barn ikke skulle bli låst i una-

turlige stillinger som kunne føre til feilstil-

linger, ugunstig påvirkning på sirkulasjon 

og hud eller hemme naturlige bevegelser. 

Bruksområde og varighet av bruk ble også 

Problem Fysioterapeutenes faglige vurdering Løsning

Fasong buksedel
Hvordan skal buksen utformes for å gi bedre 
tilpasset postural kontroll for barn med ulike 
størrelser?
Hvor bred skal delen mellom bena være? 

Lengden på ryggdelen må gi støtte i lumbalco-
lumna, men ikke begrense bevegelser. Fungere for 
små og større barn.
Delen mellom bena må gi mulighet for anatomiske 
hvilestillinger i leddene og bevegelsesfrihet. Buk-
sen må ikke gi klemskader i kontaktpunktet med 
bena eller avslutningspunktet i ryggen. 

Det ble laget forskjellige bukser ut fra størrelse 
på barnet og funksjonsnivå. Buksene hadde 
ulik grad av lumbal støtte. Vinkelen i hoften 
ble økt. Endringene førte til mulighet for mer 
bevegelse i ben og overkropp. 
Buksen ble laget smal mellom bena og så 
behagelig at barna kunne leke med den på.

Innfesting mellom bukse og stropp
Hvor plassere innfestingen slik at barnet ikke 
får en uønsket begrensning i sin utfoldelse 
eller skader?

Biomekanisk analyse ble gjennomført med 
identifisering av omdreiningsakse, vektarm og 
kraft. Omdreiningsmomentet må plasseres slik at 
barnet ikke kan «kaste seg vekk fra» bærer eller 
blir «hengt opp» i selen og kan skade seg. Riktig 
omdreiningsmoment må opprettholdes også når 
barnet endrer posisjon.

Innfestningsstedet ble endret.

Bærestropp
Hvor lang skal bærestroppen være?
Hvor skal belastningen komme på bærer 
og ikke føre til belastningsskader for den 
voksne?

Lengden og størrelsen på stroppen virker inn på 
hvilke strukturer som belastes. Gjennom biomeka-
nisk analyse og funksjonsvurdering ble momentet 
av kraften fra stroppen vurdert. Stroppen må ikke 
ha et moment som virker inn mot halsen. 
Stroppen må utformes slik at andre kropps-
strukturer kan virke avlastende og gi minst mulig 
asymmetrisk belastning, spesielt er dette viktig når 
tyngre barn blir båret.

Stroppen ble konstruert slik at lengden kunne 
varieres etter hvem som brukte bæreselen.
Det ble gitt råd om at dersom selen skulle 
produseres, måtte det informeres tydelig 
om hvor lenge og til hvilke formål bæreselen 
anbefales brukt. 

TABELL 1 Eksempler på endringer som ble gjort av bæreselen på bakgrunn av brukernes tilbakemelding og fysioterapeutenes 
faglige vurderinger. Bæreselen omfattet en stropp og en «bukse» som barnet skulle ha på seg1. 

1 Samarbeidet med bedriften var regulert av juridiske dokumenter som blant annet omfattet behovet bedriften har for å beskytte sine ideer. Dette gjør at det ikke er mulig å publisere tegninger eller 
nærmere beskrivelse av bæreselen.
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endret ut fra vurdering av feilbelastning 

over tid. Kunnskapen fysioterapeutene bi-

dro med var blant annet vurdering av bæ-

reutstyret med tanke på mest mulig gunstig 

drag, vektarm, skjærkrefter og funksjonell 

omdreiningsakse for eksempel i hofta for 

barnet eller for skulder og rygg for den som 

bærer. Bæreselen ble utformet slik at det ble 

selvforklarende hvordan den skulle brukes.

Sluttprodukt
Forslag til sluttprodukt ble ikke en type 

bæresele som kunne brukes på alle barn, 

men et produkt som kan produseres i ulikt 

materiellvalg, størrelse og form for å imøte-

komme behovene for den som bærer og den 

som blir båret.

Diskusjon
Fagspesifikk kompetanse
I produktutviklingen ble fagkunnskap om 

muskel- og skjelettplager, ergonomiske for-

hold og barns motoriske utvikling anvendt 

av fysioterapeutene. Dette er kunnskap alle 

fysioterapeuter besitter og som førte til 

fremdrift og endringer i produktutviklin-

gen. Fysioterapeuter som har bachelorgrad 

har i tillegg noe metodekunnskap, men hvor 

mye erfaring med metodisk arbeid den en-

kelte fysioterapeut har, vil være avhengig 

av eventuell annen utdanning og erfaring 

ut over fysioterapeututdanningen. I dette 

prosjektet hadde begge fysioterapeutene 

mastergrad i fysioterapi og erfaring fra flere 

prosjekt. Dette gjorde arbeidet med å velge 

metode og arbeide systematisk enklere.

Dagliglivskunnskap
En annen type kunnskap som også er viktig 

er dagliglivskunnskapen om feltet for pro-

duktet, det vil si kunnskap om hvordan dag-

ligliv med små barn arter seg. Denne form 

for kunnskap er viktig for å gjenkjenne hva 

informantene snakker om og for å kunne se 

for seg konsekvensene av endringsforslage-

ne. En fare er at man tror man vet hvordan 

feltet er eller vet hva informantene snakker 

om slik at forhold eller utsagn ikke blir fulgt 

opp systematisk og utforskende. 

Det hadde vært ideelt om brukerne had-

de blitt observert i daglige aktiviteter, gjerne 

med videoopptak, for senere å kunne analy-

sere situasjonene med tanke på ergonomis-

ke forhold. Ut fra hva brukerne rapporterte 

og vår kjennskap til feltet, mente vi likevel 

at vi kunne se de daglige ergonomiske utfor-

dringene uten at vi så brukerne i disse set-

tingene. Dette kan være en feilkilde da det 

er vår antagelse om kjennskap som ligger til 

grunn, og ikke en reell situasjonsvurdering. 

Erfaringer med å utvikle et produkt
Representanter fra bedriften var med på fo-

kusgruppemøtene. Dette førte til at endrin-

ger som ble foreslått kunne diskuteres med 

produksjonsansvarlig og sikre at endringene 

ble oppfattet korrekt og var gjennomførbare. 

Det var også viktig at produktutvikler deltok 

så nært i utprøvingen slik at fysioterapeu-

tene var orientert om hvordan for eksempel 

designerne arbeidet med prototypene. 

Utvalget av informanter var valgt ut fra 

målgruppen bedriften hadde definert for 

produktet. Bergen er kanskje ikke en stor 

by som tilfredsstiller alle kravene som en 

urban, internasjonal by stiller, men dagligliv 

med barn vil likevel ha mange likhetstrekk 

slik at erfaringer med bæreselen i stor grad 

kan sees på som generelle for målgruppen. 

En mulig fare med å bruke fokusgrup-

peintervju med brukere i utviklingen av et 

produkt, er at brukerne kan bli påvirket av 

hverandres erfaringer og dermed skape et 

behov som ikke er reelt (14). Fysioterapeu-

ter som har fokus på eventuelle skader og 

problemer ved bruk og ikke har direkte pro-

fitthensyn, vil minimalisere dette. 

Vi valgte å bruke loggbok da vi mente at 

den kunne være et godt hjelpemiddel for 

hukommelsen og for å holde fokus på tema 

i fokusgruppene. I møtene brukte informan-

tene loggboken for å huske hva de hadde 

gjort og hvordan de hadde tenkt. I etterkant 

brukte prosjektgruppen loggbøkene for å 

se om det var informasjon i disse som ikke 

hadde kommet frem i fokusgruppemøtene. 

Loggboken var derfor et godt hjelpemiddel 

for både informantene og prosjektgruppen. 

Mellom og på de siste møtene ble loggboken 

mindre brukt da det var lite endring av in-

formasjon om prototypen. 

Vi tok ikke fokusgruppesamtalene opp på 

bånd da vi vurderte at vi klarte å fange opp 

hva brukerne formidlet. Begge gruppeleder-

ne noterte under møtet og oppsummerte i 

etterkant. 

Erfaringer med bedriftssamarbeid
Innholdet i møtene mellom ledelsen ved 

bedriften og prosjektgruppen var gjensi-

dig informasjon og fremdrift av prosjektet. 

Det ble en endring i disse møtene i løpet av 

prosjektperioden fra jevnlige møter med 

ledelsen i starten av prosjektet til fravær av 

deltakelse fra ledelsens side det siste halv-

året. Denne utviklingen kunne skyldes at 

leder for prosjektet sluttet i bedriften og ny 

leder var mindre synlig for prosjektgruppen. 

Dette førte til usikkerhet i prosjektgrup-

pen angående bedriftens vilje til satsing på 

produktet. Ledelsen for bedriften bør være 

involvert i og følge opp denne type prosjekt 

gjennom hele prosessen for å vise at dette er 

noe bedriften satser på.

I prosjektet var det to ulike kulturer som 

møttes. Bedriften skulle utvikle et produkt 

der hele verden var marked, og de var i en 

utviklingsfase villige til å bruke mye tid og 

penger for å komme fra en god idé til et godt 

produkt. Oppdragsgiveren og produktut-

viklerne ønsket rask og kortfattet tilbake-

melding og hurtige omstillinger. Bedriften 

hadde også fokus på rettigheter og juridiske 

konsekvenser for alle involverte parter. Fy-

sioterapeutene var styrt av andre forpliktel-

ser som måtte følges opp daglig og var ikke 

vant til å tenke på eventuelle søksmål fra 

brukerne.

Fysioterapeuter som arbeider i bedrift, i 

privat eller i offentlig sektor, avdekker behov 

hos brukere eller pasienter, men har anta-

kelig i mindre grad fokus på innovasjon og 

entreprenørskap. Dersom fysioterapeuter er 

offentlig ansatt, er hovedfokus på pasientret-

tet arbeid, og organisasjonen har en rytme 

tilpasset denne type virksomhet. 

For at det skal bli mulig for fysioterapeu-

ter å bidra i en nyskapingsprosess, må: 

organisasjonen de er ansatt i endre ar-

beidsmåte i deler av virksomheten.  

de arbeide i en bedrift som driver med 

utviklingsarbeid .

de starte for seg selv. 

Dette siste vil føre til mindre forutsig-

barhet med tanke på lønn, m.m. og mange 

hurtigere omstillinger, men føre til faglige 

utfordringer der fysioterapeutene får bruke 

sine kreative sider.

Avslutning 
Gjennom beskrivelse av et konkret prosjekt 

har vi vist at fysioterapeuter har viktig kom-

petanse i prosessen med å utvikle produkter. 

Forutsetninger for at et produktutviklings-

prosjekt skal lykkes er involvering av ledel-

sen, fleksibilitet til fysioterapeutene, bru-

kerinvolvering og samarbeid med de andre 

yrkesgruppene som er involvert. Kanskje vil 

fysioterapeuter i fremtiden ikke bare være 

en medspiller i bedrifters produktutvikling, 

men selv drive entreprenørskap.
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Takk
Takk til Henk Demmink og Heidi Skram-

stad som også var involvert i prosjektet, 

med andre arbeidsoppgaver. 
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Title: Physiotherapy Competence in Product Development: Work Approaches and Expe-
riences from a Business Project
Abstract

 Background: Product development is an arena where few physiotherapists work. The 

questions we asked were: How can physiotherapists help with product development in a 

company? What experiences have physiotherapists after completing a product develop-

ment project?

Main part: This article, based on specific work assignments with the development of 

a carrier for children, is an example of how physiotherapists, in collaboration with other 

professions, can work with product development. The tasks for the physiotherapists were 

product development, completion of a study for users and ergonomic analysis. 

The study was conducted through focus group interviews, keeping a log book and indivi-

dual interviews. 

Conclusion: This project showed that physiotherapists had important expertise in the 

process of developing products. Especially the expertise in muscular-skeletal disorders, 

ergonomics, motor development and project work were useful. Prerequisites for a product 

development project’s success is the involvement of management, flexibility in work tasks 

for the physiotherapists, user involvement and close cooperation with other involved 

professional groups.

Key words: physiotherapy competence, product development, cooperation.

Produktutvikling for nybegynnere
Kommentar til Mildrid Hauglands fagartikkel

Jeg kjenner en kar som mener fysioterapi burde vært et yrkesfag, 

på lik linje med kokk og hjelpepleier på videregående skole. Hvis 

fysioterapeuter bare drev med massasje og øvelser på bestilling, 

tror jeg han kunne hatt rett. Heldigvis skjer det mye mer innen 

norsk fysioterapi.

Prosjekter som dette viser frem fysioterapeuter på et felt hvor 

vi sjelden deltar. Her har vi mye å komme med! En vellykket pro-

duktutvikling innebærer blant annet én ferdighet som fysiotera-

peuter har blitt drillet i: Tverrfaglig samarbeid.

I det aktuelle prosjektet blir fysioterapeuten et mellomledd og 

en «tolk» mellom pilotbrukere og designere. Fysioterapeuten er 

også den som representerer barnets syn og ivaretar god ergonomi 

for forelder og barn. I tillegg er fysioterapeuten eksperten opp i 

mot muskel-skjelett-plager og i bruk av produktet.

Industrielle designere har to uker undervisning i ergonomi og 

kropp. Sammen med dette får de et kompendium av antropome-

triske tabeller som sier noe om standardhøyder og -lengder for 

kroppen. Med denne bakgrunnen går de ut fra at de vet det som 

er nødvendig, for å lage de produktene vi bruker hver dag.

Fysioterapeuter har større kompetanse på muskel-skjelett-

plager og ergonomi. Vi har også, selv om det høres banalt ut, en 

kroppsbevissthet over gjennomsnittet. Det er evnen til å kunne 

kjenne selv og skjønne hva andre mener når de sier at «noe føles 

rart her». Ettersom andre yrker og arbeidsplasser blir mer stille-

sittende, vil denne kroppsbevisstheten kunne bli enda mer verdt. 

Du som har ambisjon om å være med på å skape noe, bør lese 

denne artikkelen som første pensum. Så går du ut og banker på 

døra hos din lokale designer og forteller hva du kan. 

Anders Berget 
Daglig leder, KontorMølla A/S 
Arbeidssted: Stavanger. Epost: anders@kontormolla.no
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Alle vi fysioterapeuter som prøver å hjelpe 

pasienter med langvarige smerteplager har 

nok kjent på ambivalensen av å se behov 

for markant økning av fysisk kapasitet – og 

da mest styrkefaktorer – og samtidig følt 

«plikt» om å være meget forsiktig for ikke 

å provosere symptombildet ytterliggere. 

Denne kronikken er tenkt som et innspill 

om at denne ambivalens ikke nødvendigvis 

har gyldighet.

Bakgrunn
Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet 

(SEF) er tydelig på at forfallet i fysisk form i 

befolkningen har store helsekonsekvenser – 

inklusive økt fare for muskel- og skjelettpla-

ger(1). Som kjent er det lett å begrense sitt 

fysiske aktivitetsnivå hvis man er plaget med 

smerter. Data på hvor svake smertepasienter 

faktisk er, er derimot mangelvare. Studier som 

ser på om det er noen styrkeøkende effekt av 

annet enn direkte styrketrening er vel også 

sjelden kost. Spørsmålet om smertepasienter 

tåler å «ta i alt de kan» uten å rammes av mar-

kant symptomforverring, eller «flare-up», fin-

nes det ikke tydelige svar på i litteraturen (2). 

Vi på Skogli Helse- og Rehabiliterings-

senter AS på Lillehammer har nå over ett 

års erfaring og data fra bruk av Wingate test 

på pasienter med langvarige smerteplager – 

noe vi gjerne deler med dere. Ikke som be-

vis på noe som helst, men som grunnlag for 

diskusjon.

Wingate test
Siden 1970-tallet har Wingate sykkelergo-

metertest vært brukt som en reliabel og 

valid test(3,4) for å måle «Peak Power Out-

put», «Anaerobic Fatigue» og «Total Ana-

erobic Capacity». Det vil si maksimalt kapa-

sitetsnivå for direkteenergisystemet (i løpet 

av 5-10 sek med forbrenning av tilgjengelige 

lager med ATP og CrP, målt i Watt), grad 
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Må smertepasienter kun trene forsiktig?

Anders Orpana, 

fysioterapeut og 

ansvarlig for kvalitet 

og fagutvikling, Skogli 

Helse- og Rehabi-

literingssenter AS, 

Lillehammer. Epost: 

anders.orpana@

skogli.no

Denne fagkronikken ble først mottatt 

11.07.2012 og godkjent 28.08.2012. 

Artikkelen er vurdert av fagredaktør og re-

digert etter Tidsskriftet Fysioterapeutens 

retningslinjer på www.fysioterapeuten.no.

Total anaerob kapasitet
Watt

Maksimal kapasitet
Watt

% ranking Menn Kvinner Menn Kvinner

90 662 470 822 560

80 618 419 777 527

70 600 410 757 505

60 577 391 721 480

50 565 381 689 449

40 548 367 671 432

30 530 353 656 399

20 496 336 618 376

10 471 306 570 353

Relativ total anaerob 
kapasitet
Watt/kg

Relativ maksimal kapasitet
Watt/kg

% ranking Menn Kvinner Menn Kvinner

90 8,24 7,31 10,89 9,02

80 8,01 6,95 10,39 8,83

70 7,91 6,77 10,20 8,53

60 7,59 6,59 9,80 8,14

50 7,44 6,39 9,22 7,65

40 7,14 6,15 8,92 6,96

30 7,00 6,03 8,53 6,86

20 6,59 5,71 8,24 6,57

10 5,98 5,25  7,06 5,98

TABELL 1 Percentil normer for total anaerob kapasitet og maksimal kapasitet for fysisk aktive unge  
menn og kvinner.
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av kapasitetsminking fra maksimalt kapa-

sitetsnivå til laveste nivå i løpet av testen 

(målt i prosent), og gjennomsnitt kapasitet 

i løpet av testtiden. Altså direkteenergisys-

temet sammen med korttidsenergisystemet 

(anaerob glykogenforbrenning, også målt i 

Watt). Også relative kapasitetsverdier bereg-

nes (målt i Watt per kg kroppsvekt).  

Etter oppvarming består testen av mak-

simal (sittende) spurt i 30 sekunder mot 

en gitt motstand. Passe motstand er viktig 

å finne, slik at ikke kadenstempoet blir for 

høyt ved for lett motstand, eller blir så tungt 

at ikke testen kan fullføres. Vi har forenklet 

original kroppsvekts-ratio metode (for at-

leter) for å finne passe motstand ved å de-

finere tre nivåer – 30, 40 og 50N (der den 

siste motsvarer standard motstand for mann 

på 68 kg). Valg basert på vurdering ut i fra 

aktivitetsnivå og kroppsstørrelse har fungert 

tilfredsstillende.

Oversikt over original percentil norm (5) 

fremkommer i Tabell 1.

Gjennomsnittsverdier for normalbefolk-

ning har vi ikke funnet, men som en liten 

MAKSIMAL SPURT  Wingate test har siden 1970-tallet vært brukt for å måle «Peak Power Output», «Anaerobic Fatigue» og «Total Anaerobic Capacity». 
Foto: Katarina Orpana

Menn, Mean (SD) Kvinner, Mean (SD)

Total anaerob kapasitet (W) 385,0 (109,7) 258,3 (72,6)

Maksimal kapasitet (W) 427,3 (125,2) 292,7 (84,8)

Relativ total anaerob kapasitet (W/kg) 3,9 (1,0) 3,2 (0,9)

Relativ maksimal kapasitet (W/kg) 4,3 (1,2) 3,7 (1,2)

N: 24 169

Alder: 47,6 (9,3) 49,9 (10,5)

Vekt: 100,2 (22,4) 82,3 (17,3)

TABELL 2  Ankomstverdier Test-1 populasjon.

Vår erfaring viser at man ikke trenger å være 
redd for å instruere smertepasienter til å 
«ta i maksimalt».
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sammenlikning, kan nevnes at for de over 

20 personer som har testet seg av persona-

let i fysikalsk avdeling på Skogli, lå gjen-

nomsnittet på ca percentil-nivå 50 for både 

menn og kvinner. Personalet på Skogli kan 

nok regnes som «vanlige folk», dog med en 

viss overrepresentasjon av unge og ganske 

spreke studenter/turnus i datamaterialet. 

Hvor svake er smertepasienter?
Hvorvidt de pasienter som har vært søkt til 

rehabilitering ved Skogli er representative 

for mennesker med samme type plager el-

lers i Norge har vi ingen formening om. De 

193 (62 prosent med fibromyalgidiagnose 

og 38 prosent med nakke- eller ryggdiagno-

ser) som testet seg ved ankomst hadde tyde-

lige smerter (mean VAS(0-10); 6,9 (SD;1,7)). 

Majoriteten slet med å ta del i arbeidslivet og 

var fysisk lite aktive. Nesten alle angav også 

tydelig ønske om å holde smertene under 

kontroll i samband med aktivitet. Tabell 2 

viser ankomstverdier og noen demografiske 

data for pasientene som deltok.

Tåler smertepasienter å «ta i 
alt de kan»?
Den mulige risikoen for «flare-up» hos lang-

varige smertepasienter når de tar i maksimalt 

har vi ikke observert. At noen hadde kortva-

rig behov av å sette seg ned, eller t.o.m. å legge 

seg ned rett etterpå ser vi på som en helt na-

turlig reaksjon som vi kjenner igjen fra egen 

erfaring, eller fra å observere målgang ved 

f.eks. 400m løp i OL. Det skal også nevnes at 

noen av pasientene dessuten hadde ME/CFS 

diagnose i tillegg. Heller ikke disse rappor-

terte «flare-up» i dagene etter test.

Kan smertepasienter bli tydelig spre-
kere uten å trene spesifikk styrketre-
ning på tre uker?
Forandring i total anaerob kapasitet og 

maksimal kapasitet fremkommer i Tabell 3. 

Med tanke på at tidsaspektet er en tre 

ukers intervensjon og at programmet de 

er igjennom ikke legger opp til spesifikk 

styrketrening, så er forandringen i prosent 

overraskende høy. At forandringene er sig-

nifikant bedre etter tre uker (p<0,05) er in-

teressant, men effektstørrelsen er dog liten. 

Vi har forsøkt å se på hva som kjenneteg-

ner de med størst fremgang, og siden vårt 

program har et tverrfaglig atferdsmedisinsk 

fokus, med kognitiv atferdsterapi og generell 

reaktivering blandet med teoretisk og prak-

tisk undervisning, synes vi det er naturlig å 

bruke grad av bevegelsesangst («fear-avoi-

dance») som indikator.

Ved ankomst var det signifikant (om-

vendt) korrelasjon mellom nivå av relativ 

maksimal kapasitet og grad av bevegelses-

angst (p<0,0001). Vi fant også en alderskor-

relasjon, men interessant nok ikke korrela-

sjon i forhold til smertenivå! Som Tabell 4 

viser er det ikke bare fysisk kapasitet som 

forandres signifikant på tre uker.

Det er jo hyggelig at blant annet smerte-

symptomer og grad av bevegelsesangst også 

kan bedre seg på tre uker. Det var dog in-

gen signifikant korrelasjon mellom bedring 

av relativ maksimal kapasitet og bedring av 

grad av bevegelsesangst. Det var heller ikke 

signifikant korrelasjon i forhold til bedret 

smertenivå. Muligens er det så enkelt at de 

Ankomst 
(mean)

Avreise 
(mean)

Forandring % forandring Effect size 
(Cohens d)

Signifikans
(p<0,05)

Total anaerob kapasitet (W) 275,0 302,2 27,2 10% bedring 0,30 – liten JA

Maksimal kapasitet (W) 312,0 361,6 49,6 16% bedring 0,45 – liten JA

Relativ total anaerob kapasitet (W/kg) 3,3 3,6 0,3 11% bedring 0,35 – liten JA

Relativ maksimal kapasitet (W/kg) 3,7 4,3 0,6 16% bedring 0,46 – liten JA

TABELL 3 Forandring i Total anaerob kapasitet og maksimal kapasitet fra ankomst til avreise. N=160.

Ankomst 
(mean)

Avreise 
(mean)

Forandring % forandring Effect size 
(Cohens d)

Signifikans
(p<0,05)

PIPS score1 – fear-avoidance (7-70) 42,6 39,4 3,2 7% bedring 0,26 – liten JA

Smerte VAS (0-10) 6,9 5,8 1,1 16% bedring 0,57– moderat JA

TABELL 4 Forandring i nivå av bevegelsesangst og smerte, fra ankomst til avreise. N=122/139.

0

10

20

30

40

50

60

Trim v/ankomst Trim v/3 mnd Aktivitet v/ankomst Aktivitet v/3 mnd

< en gang/uke
en gang/uke
2-3 ganger/uke
+4 ganger/uke

Prosent

GRAF 1 (N=62). 
Trimvaner: Fra svar på spørsmålet: «Hvor ofte har du vanligvis i løpet av de siste måneder mosjonert/
trent så mye at du har blitt andpusten/svett?» 
Aktivitetsvaner: Fra svar på spørsmålet: «Hvor ofte har du vanligvis i løpet av de siste måneder vært 
fysisk aktiv i mer enn 30 min? (eks gåturer, hagearbeid, snømåking)»
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bare har blitt sterkere i beina? Eller så gir 

eventuelt erfaring med en spesifikk test en 

situasjonsspesifikk bedring av bevegelses-

angst, som ikke fanges opp av spørreskje-

maet?

Langtidseffekt
Siden vi ikke har mulighet til å teste pasien-

tene etter avreise fra Skogli, har vi ikke svar 

på om de vedlikeholder den oppnådde fysis-

ke kapasiteten etter hjemkomst. Ved spørre-

skjemaoppfølging tre måneder etter avreise 

forteller likevel 76 prosent at de startet med 

én eller flere nye regelmessige mosjonsakti-

viteter etter hjemkomst.

Graf 1 viser trening og aktivitetsvaner 

ved ankomst og tre måneder etter avreise. 

Når også nivå av smertesymptomer og 

bevegelsesangst er signifikant lavere ved 

oppfølgingstidspunkt sammenlignet med 

ankomst, er det fristende å anta at de fleste 

hadde bedret sitt grunnlag for å vedlikehol-

de aktivitetsnivået.

Diskusjon
Ut i fra vår erfaring så ser det ut som pasien-

ter med langvarige smerteplager:

Generelt er i dårlig fysisk form, hva gjel-

der total anaerob kapasitet og maksimal 

kapasitet – Under percentil-nivå 10.

Tåler å ta i alt de makter, uten nødven-

digvis å rammes av kraftig symptomfor-

verring.

Kan signifikant øke total anaerob kapa-

sitet og maksimal kapasitet på tre uker, 

uten nødvendigvis å drive med direkte 

styrketrening.

At man raskt blir svekket av et begrenset 

aktivitetsnivå, uansett eventuell smertein-

hibering og bevegelsesangst, er vel å regne 

som en selvfølge. At en gradert og variert 

økning i aktivitetsnivå generelt, sammen 

med økt forståelse av smertemekanismer 

og atferdsmekanismer, kan gi signifikant 

økning av total anaerob kapasitet og mak-

simal kapasitet på bare tre uker er kanskje 

ikke heller underlig – spesielt siden utgangs-

punktet var såpass begrenset.

Det som er fysioterapifaglig interessant 

er vel heller hvorfor ingen ble dårligere i de 

påfølgende dager av å presse seg maksimalt.

Av faktorer som kan tenkes å ha betyd-

ning, vil følgende kunne ligge til grunn for 

videre diskusjon, og gjerne fremtidige viten-

skapelige studier:

Aktiviteten skjer i (relativt) store muskel-

grupper.

Aktiviteten skjer med nedsatt vektbæ-

ring.

Aktivitet med hovedvekt på direkteener-

gisystemet og aktivitetsstans før kort-

tidsenergisystemet presses maksimalt 

(med høye laktatnivåer som en av konse-

kvensene) – 30 sekunder maksimal inn-

sats i dette tilfelle.

Trygge omgivelser.

Det går sikkert å finne innlysende linker 

fra disse punkter til mer eller mindre gun-

stige faktorer på vevsnivå. Alle disse punk-

ter har nok også en direkte link til hvordan 

et følsomt sentralt nervesystem kan tolke 

uvant massiv afferent fyring. 

Hvorvidt det finnes et laktatnivå som kan 

predikere «flare-up» vites ikke, og vi har ikke 

målt laktatnivå på våre pasienter. Uansett er 

det bare å konstatere at den melkesyre som 

ble opparbeidet i løpet av testen ble tolerert. 

Hvis dette har å gjøre med at en spesifikk 

blodverdi grense ikke ble brutt, eller at det 

var beina som arbeidet mest, har vi ingen 

formening om. Nedsatt vektbæring ved ak-

tivitet – som å sitte og sykle (eller trimme i 

vann) – kan også være en faktor. Spesielt ved 

ømfintlige vektbærende ledd.

Den mulige trygge settingen er lettere å 

linke til neurofysiologisk trusselvurdering 

enn til lokalt vev. Generell lærdom blir dog 

litt diffus fra vår erfaring innen tverrfaglig 

spesialisthelsetjeneste, til klinikken der ute – 

men noen mulige faktorer kan luftes:

Innsatsen var frivillig, og i gruppesetting 

virker det dessuten som ønsket om å ta del 

på lik linje som de andre er stort. Pasientene 

fikk forklart hvorfor og hvordan – og at de 

kunne stoppe når som helst. En ergometer-

sykkel er nok også mindre skremmende enn 

for eksempel et beinpressapparat. Å bruke 

tid på å forklare ikke bare hvordan, men 

også hvorfor, ble av oss erfart som en ge-

nerelt god investering. Å la pasienter trene, 

også under instruksjon, sammen med an-

dre, er nok ikke bare god butikk, men det 

gjør muligens aktiviteten mindre truende og 

mer motiverende. Dermed ligger også alt til 

rette for en større fremgang.

Oppsummering
Ifølge vår erfaring er langvarige smerte-

pasienter generelt i dårlig fysisk form hva 

gjelder total anaerob kapasitet og maksimal 

kapasitet. De tåler dog å ta i alt de kan uten 

nødvendigvis å rammes av periode med 

symptomforverring – i hvert fall når innsat-

sen består av 30 sekunder maksimal spurt på 

ergometersykkel (beinbruk med begrenset 

vektbæring, i trygge omgivelser). Generell 

gradert reaktivering i tre uker er nok stimuli 

til å se en signifikant bedret total anaerob 

kapasitet og maksimal kapasitet for disse. 

Uansett om man fokuserer på faktorer på 

vevsnivå, eller ser på nivå av trusselvurde-

ring i CNS som utløsende årsak til «flare-

up» av symptombildet i dagene etter uvant 

innsats – så viser vår erfaring at man ikke 

trenger å være redd for å instruere smerte-

pasienter til å «ta i maksimalt». Samtidig er 

nok de fleste såpass svake at allmenn gradert 

reaktivering kan være nok til markant å bed-

re styrkefaktorer i en oppstartsfase.
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Det som er fysioterapifaglig interessant, 
er vel heller hvorfor ingen ble dårligere i 
de påfølgende dagene, av å presse seg 
maksimalt.
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Commentary
A key objective of clinical exercise prescription is optimising 

physiological adaptations without placing the patient at risk of 

exercise-induced events. In patients with heart failure, who are 

at the higher end of the risk spectrum, exercise has historically 

been prescribed at moderate intensities approximating 60% of 

measured peak VO2peak (70% of HRpeak) (Pina et al 2003). This 

intensity is well tolerated, with no exercise-related deaths repor-

ted in a systematic review of published exercise training involving 

over 100 000 patient hours of exercise (Smart 2011). Wisloff et 

al (2007) evaluated a novel, high intensity aerobic interval trai-

ning (AIT) approach and found this produced significant benefits 

over moderate, continuous aerobic exercise. These findings raise 

the question: has the traditional approach been too conservative? 

Before exercise practitioners rush to adopt high intensity exer-

cise prescription in clinical groups, such as heart failure, several 

salient points related to the study should be considered: first, the 

investigators were a highly trained and specialised group which 

included cardiologists; second, the study was performed in care-

fully screened and selected patients who were clinically stable and 

on optimal medical therapy; and third, all participants were at le-

ast 12 months post myocardial infarction. Accordingly, their risk 

of adverse events is markedly less than for many patients refer-

red to clinical programs. Importantly, the study documents only 

200 hours of experience with AIT, a ‘drop in the ocean’ compared 

with that of moderate continuous aerobic exercise, so assump-

tions about safety are premature. Also noteworthy is that percei-

ved exertion levels during AIT averaged 17 (‘very hard’). Ongoing 

adherence to such effort requires high personal motivation, a trait 

less common in the broader patient population than study vo-

lunteers. The study by Wisloff et al (2007) challenges convention. 

However, practitioners should always apply due prudence when 

translating research into clinical practice.

Andrew Maiorana
Advanced Heart Failure and Cardiac Transplant Service, Royal Perth 
Hospital and Curtin University, Australia
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Interval training confers greater gains than continuous training 
in people with heart failure

Synopsis
Summary of: Wisloff U et al (2007) Superior 

cardiovascular effect of aerobic interval trai-

ning versus moderate continuous training 

in heart failure patients: a randomized study. 

Circulation 115: 3086–3094. [Prepared by 

Kylie Hill, CAP Editor.]

Question: Is aerobic interval training 

(AIT) more effective than moderate conti-

nuous training (MCT) at enhancing aerobic 

fitness and myocardial remodelling in pati-

ents with stable heart failure? 

Design: Randomised controlled trial in 

which participants were allocated to AIT, 

MCT, or a control group. 

Setting: Hospital in Trondheim, Norway. 

Participants: Adults with stable heart 

failure post myocardial infarction with left 

ventricular ejection fraction (EF) < 40% on 

optimal medical management. Exclusion 

criteria comprised: unstable angina pectoris, 

uncompensated heart failure, myocardial 

infarction within four weeks, complex ven-

tricular arrhythmias, no use of β-blockers 

and ACE inhibitors or, any other limitation 

to exercise. Randomisation of 27 patients al-

located nine to each group. Interventions: 

The AIT and MCT groups completed two 

supervised exercise training sessions and 

one home training session each week for 12 

weeks. Those in AIT completed uphill tread-

mill walking that comprised a warm-up and 

cool down interspersed with 4 × 4 minute 

exercise intervals completed at 90–95% of 

peak heart rate. Intervals were separated by 

three minutes of walking at 50–70% of peak 

heart rate (total exercise time = 38 minutes). 

The MCT participants walked continuously 

for 47 minutes at 70–75% of peak heart rate. 

Weekly home training comprised outdoor 

hill walking. The control group completed 

47 minutes of supervised treadmill walking 

at 70% of peak heart rate once every three 

weeks. 

Outcome measures: The primary outco-

mes related to exercise capacity (eg, peak 

rate of oxygen uptake; VO2peak); secondary 

outcomes comprised measures of echocar-

diography and endothelial function. 

Results: Outcomes were available from 

26 participants. The VO2peak achieved on 

completion of training was greater in the 

AIT group compared with the MCT group 

(mean difference 4.1; 95% CI 2.4 to 5.8 ml/

kg/min) and the control group (5.8, 95% CI 

3.8 to 7.8 ml/kg/min). Compared with the 

other groups, AIT also conferred greater 

gains in measures of systolic and diastolic 

function and endothelial function. 

Conclusion: In adults with stable heart 

failure, AIT conferred greater gains than 

MCT in improving aerobic capacity and 

measures reflecting left ventricular and en-

dothelial function.

[Mean difference and 95% CIs calculated 

by the CAP Editor].
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Artikkelen ble publisert i Journal of Occupatio-
nal Rehabilitation 27. Mai 2012.

ALLEREDE noen få dager etter at rygg-smertene har startet, kan vi med ganske stor nøyaktighet si hvem som kommer til å utvikle kroniske plager og bli sy-kemeldt, og hvem som ikke gjør det. Og mer enn det – vi er også i stand til å si noe om hva som karakteriserer de ulike gruppene i form av plager; om det er jobben, funksjonsbegrensningene eller den psykologiske belastningen som er den verste. Dette åpner muligheten for å skreddersy behandling for hver av de tre risikogruppene som forhåpentligvis vil kunne bidra til å forebygge kroniske til-stander og uførhet. 
På bakgrunn av en systematisk litteratur-

gjennomgang ble det utviklet et testbatteri 

som omfattet de faktorene som har vist seg å 

ha størst betydning for utvikling av langva-

rige ryggplager. Dette inkluderte depressive 

symptomer, smerteintensitet, problemer 

på jobb, forventning om bedring, smerte-

relatert livskvalitet, unngåelse av aktivitet, 

smertepanikk og funksjonelle begrensnin-

ger. Testbatteriet ble gitt til nærmere 500 

akutte ryggpasienter som videre ble fulgt 

opp etter tre måneder. Svarene ledet frem til 

en algoritme som delte ryggpasienten inn i 

følgende fire grupper:

1. ingen tilleggsplager – disse har god 

prognose og vil sannsynligvis være 

tilbake i jobb og full aktivitet uten noe 

videre behov for behandling;

2. jobb-relaterte problemer – dette er 

dem som opplever problemer og liten 

støtte på arbeidsplassen som sitt ho-

vedproblem og som dermed har en økt 

risiko for langvarige plager og sykefra-

vær;

3. fysiske plager/begrensninger – dette 

er dem som har det fint på jobb, men 

som rapporterer smerter og funksjons-

begrensninger som sitt hovedproblem 

og dermed har en økt risiko for langva-

rige plager og sykefravær;

4. emosjonelle plager – dette er dem med 

absolutt dårligst prognose – de rappor-

terer en rekke tilleggsplager, inkludert 

depresjon, angst og unngåelsesatferd, 

og opplever situasjonen sin som over-

veldende og håpløs.

Skreddersydd behandling
En ryggpasient med ryggsmerter og til-

leggsplager i form av angst og depresjon, 

vil for eksempel kunne ha god nytte av en 

kognitiv atferdsterapi hvor man lærer å snu 

negative tankemønstre, mestre angsten og 

rette fokus mot konstruktive mål i stedet for 

begrensninger som smertene gir. En rygg-

pasient med ryggsmerter og tilleggsproblem 

på jobb med sjefen, vil derimot kunne ha 

god nytte av en intervensjon som går inn på 

arbeidsplassen og prøver å finne løsninger 

i konflikten, skape gjensidig forståelse og 

gode tilrettelegginger for at man skal kunne 

klare å arbeide på tross av smertene. Eller en 

ryggpasient med store funksjonsbegrens-

ninger som medfører unngåelse av aktivitet 

og bevegelse, hvor en fysioterapibehandling 

som gradvis eksponerer for bevegelsene 

man frykter vil være nyttig, og hvor man får 

hjelp til å trene opp igjen funksjonen for å 

mestre jobb og hverdagsliv. 

Hvorvidt disse skreddersydde tilnær-

mingene er i stand til å forebygge uførhet i 

de ulike sub-gruppene, gjenstår å undersø-

kes i fremtidige studier. Resultatene fra den-

ne studien bekrefter imidlertid det mange 

klinikere ser i praksis, nemlig at ryggpasien-

tene ikke er en ensartet gruppe, men består 

av ulike sub-grupper med ulik prognose og 

ulikt behov for behandling.

Artikkel:
Reme, S. E., Shaw, W. S., Steenstra, I. A., 

Woiszwillo, M. J., Pransky, G., & Linton, S. J. 

(2012). Distressed, Immobilized, or Lacking 

Employer Support? A Sub-classification of 

Acute Work-Related Low Back Pain. J Oc-
cup Rehabil.

Ryggpasienter, ikke en ensartet gruppe
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«Development of a Self-report Questionnaire 
in the Context of Norwegian Psychomotor 
Physiotherapy». Avhandlingen vil også bli lagt 
ut på BORA (https:// bora.uib.no/). 
Arbeidet har mottatt finansiering fra Fond til 
etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.

KROPPSBEVISSTHET er et sentralt feno-

men i psykomotorisk fysioterapi. Fenome-

net innebærer å sanse muskelspenninger, 

kroppsbevegelser og deres emosjonelle as-

pekt, samt følelser og holdninger til egen 

kropp. I psykomotorisk fysioterapi blir 

kroppsbevissthet fremmet ved å stimulere 

pasienten til å være mentalt til stede, samt 

å sanse kroppen i behandlingstimen, men 

også ved å motivere pasienten til økt be-

vissthet om bevegelsesvaner og kroppslige 

reaksjoner i hverdagslivet mellom behand-

lingene.

Psykomotorisk fysioterapi ble utviklet av 

fysioterapeut Aadel Bulow-Hansen og psy-

kiater Trygve Braatøy i 1940 og 50-årene. 

Behandlingstilnærmingen er senere blitt 

videreutviklet og blir i dag praktisert av spe-

sialutdannede fysioterapeuter. Perspektivet 

i psykomotorisk fysioterapi er at fysiske, 

psykiske og sosiale belastninger påvirker 

hele kroppen gjennom endring av kropps-

holdning, muskelspenninger, endret pust, 

balanse og kroppslig fleksibilitet. Lokale 

symptomer og plager sees i sammenheng 

med kroppen som helhet. Dette innebærer 

at uansett lokalisasjon av symptomer, så 

inngår hele kroppen eller personen, både i 

undersøkelsen og behandlingen. I den psy-

komotoriske undersøkelse inngår en anam-

nese samt en kroppsundersøkelse. Et av 

formålene med anamnesen er å fange opp 

pasientens opplevelse og forståelse av symp-

tomer. I funksjonsundersøkelsen inngår en 

undersøkelse av kroppsholdning, pust, beve-

gelser, muskulatur og kroppsbevissthet, for å 

vurdere pasientens evne til omstilling. Hele 

undersøkelsen sammenfattes og danner 

grunnlag for videre behandling. Det er utvi-

klet validerte og reliable metoder av kropps-

undersøkelsen i psykomotorisk fysioterapi, 

men en metode for å undersøke pasienters 

kroppsbevissthet er ikke utviklet innen fag-

feltet. Målsettingen med PhD-arbeidet var å 

utvikle et nytt spørreskjema som reflekterer 

fenomenet kroppsbevissthet, og som har til-

fredsstillende måleegenskaper i forhold til å 

bli benyttet som effektmål for pasienter med 

langvarige muskel- og skjelettsmerter.

Doktoravhandlingen består av tre viten-

skapelige artikler. Den første artikkelen er 

en fokusgruppestudie som utforsker beskri-

velse og opplevelse av kroppsbevissthet hos 

pasienter med langvarige muskel- og skje-

lettplager, samt mulige endringer av dette 

fenomenet som følge av psykomotorisk fy-

sioterapi. Den andre artikkelen omhandler 

utvikling av selve spørreskjemaet. I alt ble 

66 påstander, som reflekterer aspekter av 

kroppsbevissthet, utarbeidet basert på inn-

spill fra fysioterapeuter spesialisert i psy-

komotorisk fysioterapi samt pasienter med 

langvarige muskel- og skjelettplager. Et ut-

valg pasienter (n=300) ble bedt om å besvare 

hver av de 66 påstandene ved å merke av på 

en 7-punkts skala, som graderer enighet/

uenighet til påstanden. Videre analyser viste 

at påstandene fordelte seg i fire delskalaer. 

Basert på påstandenes innhold fikk skalaene 

navnene «Function», «Mood», «Feelings» 

og «Awareness». Spørreskjemaet fikk navnet 

«Body Awareness Rating Questionnaire» 

(BARQ), og besto av til sammen 24 påstan-

der, seks påstander i hver av de fire delskala-

ene.

Den tredje artikkelen er en evaluering 

av måleegenskapene til de fire delskalaene i 

spørreskjemaet. I denne studien ble delska-

laenes test-retest reliabilitet, begrepsvalidi-

tet, evne til å diskriminere mellom pasienter 

og friske personer, samt evaluerende egen-

skaper, undersøkt. Resultatene viste at de 

to delskalaene «Function» og «Awareness» 

hadde generelt gode måleegenskaper, mens 

delskalaene «Feelings» og «Mood» hadde 

delvis gode måleegenskaper. Videre forsk-

ning vil vektlegge utbedring av spørreskje-

maet, slik at hele skjemaet oppnår tilfreds-

stillende måleegenskaper. 

Artikler:

1. Dragesund, T., & Råheim, M. (2008), 

Norwegian Psychomotor Physiotherapy and 

patients with chronic pain. Patients’ per-

spective on body awareness. Physiotherapy 

Theory and Practice. 24(4), 243–54.

2. Dragesund, T., Ljunggren, A.E., Kvåle, 

A., & Strand, L.I. (2010), Body Awareness 

Rating Questionnaire. Development of a 

self-administered questionnaire for patients 

with long-lasting musculoskeletal and psy-

chosomatic disorders. Advances in Physio-

therapy. 12(2), 87–94.

3. Dragesund, T., Råheim, M. & Strand, 

L.I., Body Awareness Rating Questionnaire. 

Measurement properties. Physiotherapy 

Theory and Practice (in press).

Doktorgrad:

Utvikling av et spørreskjema om 
kroppsbevissthet

 Fysioterapeuten publiserer norske sam-

mendrag av doktorgrader fra fysioterapeu-

ter. Vi vil gjerne ha sammendragene sendt 

til fagredaktør; fagredaktor@fysio.no. Mak-

simal lengde er 3.000 tegn uten mellomrom. 

Les sammendraget i dette nummeret av 

Fysioterapeuten for tips til utforming!

Har du nylig avlagt  
doktorgrad?
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Karen Synne Groven, fysioterapeut/ stipen-
diat, Det medisinske fakultet, Universitetet i 
Oslo. 

Gunn Engelsrud, fysioterapeut/ profes-
sor, Seksjon for Kroppsøving og Pedagogikk, 
Norges Idrettshøgskole

Gro Rugseth, fysioterapeut/førsteamanuen-

sis, Seksjon for Kroppsøving og pedagogikk, 

Norges Idrettshøgskole 

En klargjøring
Gjennom høsten har det igjen blitt vist et 

stort engasjement i ulike medier for å løse 

utfordringene knyttet til overvekt og fedme. 

Mediedebatten har tydelig avdekket ulike 

virkelighetsforståelser av fenomenet. Selv-

oppnevnte «treningseksperter» og «helse-

arbeidere» har fått stort spillerom med sine 

metoder, metoder som ikke bringer noe 

nytt inn i et særdeles utfordrende felt. Rå-

det om «å spise mindre og bevege seg mer», 

fremmet gjennom både gulrot og pisk, er 

gjenganger i behandling av overvektige per-

soner, både i og utenfor det offentlige hel-

sevesenet. Selv om rådet kan høres logisk, 

sunt, og fornuftig ut, gjenstår det å vise at 

dette alene har tilfredsstillende og forven-

tede effekt over tid. Det mangler et fyllest-

gjørende kunnskapsgrunnlag for å (be)gripe 

utfordringene overvektige lever med. Re-

sultater fra forskningen på feltet er tydelige: 

umiddelbare virkninger i form av redusert 

kroppsvekt varer ikke for dem som deltar i 

oppleggene, etter en tid blir de tyngre igjen. 

Behandlere som repeterer slike tiltak og gjør 

«mer av det samme» risikerer dermed å bi-

dra inn i personers livslange karrierer som 

jo-jo slankere, med de uheldige konsekven-

ser det kan medføre for den enkeltes helse 

og livskvalitet. 

Forskningens rolle
Vår påpeking av at kommersielle aktører 

dermed sikres et varig og stabilt marked for 

sine slanke- og livsstilstjenester er ikke po-

pulært å bringe inn i debatten (jfr debatten 

mellom Karen Synne Groven, Gunn Engels-

rud og Kari Jaquesson i Dagbladet, 24.09.12 

(«Når overvekt sitter i hodet»); 12.10.12 

(«Alt fett har et navn»); 18.10.12; (Når målet 

ikke helliger middelet). Det avstedkommer 

gjerne fremstøt mot akademisk, forsknings-

basert kunnskap, om at den er aggressiv og 

lite handlingsorientert. Slike forsøk på mar-

ginalisering tåler vi godt. Forskningens rolle 

er også å få frem uheldige konsekvenser av 

metodene, og hvordan det berører enkelt-

menneskers helse over tid. Slik kunnskap 

må frem, selv om det kan stille i tvil næ-

ringsgrunnlaget til dem som lever av tilbu-

dene som gis til overvektige mennesker og 

som vi påpeker at selv bidrar til at fedme 

vedlikeholdes.

Faglig anstendighet
I det siste har også en håndfull personer som 

selv har levd med overvekt gitt uttrykk for 

hvordan språkbruken i høstens fedmedebatt 

har virket i dem, og hvordan de har følt seg 

ved å bli omtalt som «et lass av fett», «do-

pet på mat», «ute av kontroll», osv. Det er 

nødvendig å påpeke at profesjonelle helsear-

beidere forventes å ta hensyn til forsknings-

basert kunnskap i sin kliniske hverdag. Det 

samme gjelder hensyn til etisk anstendighet 

i møte med personer som trenger helsehjelp. 

At selvoppnevnte eksperter velger en direkte 

stil og har tro på å «si ting som de er» betyr 

ikke at etiske retningslinjer kan fravikes i en 

profesjonell helsefaglig sammenheng. Kom-

munikasjon med pasienter i dagens helseve-

sen innebærer at de skal involveres og møtes 

som likeverdige mennesker. Det å se på seg 

selv som ekspert fordrer ekstra varsomhet 

med å gjøre egen personlige stil og preferan-

ser til norm.

Behov for nyanseringer
Selv om forskningsbasert kunnskap lett kan 

gjøres ubetydelig når den ikke kommer med 

tydelige «løsninger» på overvektsproblema-

tikken, så vil vi hevde at det fortsatt er behov 

for forskning som problematiserer fenome-

net. Gledelig nok opplever vi en stor inter-

esse for det som kommer frem gjennom slik 

forskningsaktivitet. Både lekfolk og profe-

sjonelle fatter interesse for alternative per-

spektiver og ny forskning som får frem in-

dividuelle og subjektive erfaringer med det 

å være stor og tung. Slik forskning belyser 

blant annet hvordan negativt ladede språk- 

og handlingsmåter fra andre, rammer dem 

det gjelder på en særlig vond måte. Den får 

også frem at fedme ikke kan forstås som noe 

i seg selv, som noe vi bare kan «fjerne» fra 

samfunnet. Som helseminister Jonas Gahr 

Støre sier: «det er (en epidemi) ute av kon-

troll». Samfunnsutviklingen er vi felles om, 

den er både tilsiktet og samtidig uforutsig-

bar. Befolkningen har bedre helse, vi lever 

Navnet skjemmer ingen?
Overvektsproblematikken i møtet mellom forskning og marked

DEBATT FAG
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samlet sett friskere liv lenger. Noen kommer imidlertid dårligere ut, 

og mennesker med overvekt er et eksempel på det. Slik utvikler sam-

funnet problemer som det samtidig har ansvar for å gjøre noe med. 

Problemet viser seg dermed å være mer omfattende og komplekst 

enn det diskursen om det å «trene mer og spise mindre» skulle tilsi. 

Uforenelige forskjeller? 
Når alt fett har et navn, det være seg «traumer», «mobbing» eller 

«kjedsomhet», så isoleres det også til akkurat dette, og skygger for 

andre forståelser. «Navnet» i vår forskning er at overvekt og fedme 

handler om subjektive og relasjonelle livserfaringer samt selvforstå-

else. Med dette som premiss kan debatten ta en annen retning, bort 

fra plassering av skyld, skam og definering av årsaker som åpner 

for handlingsorientert eksperthjelp. Vårt anliggende er å åpne for 

en mer utforskende og åpent nysgjerrig innstilling til den som le-

ver med overvekt, interesse for hva som skaper mening for den det 

angår og hva som kan erfares meningsfullt for å gjøre andre og mer 

helsebringende valg for den enkelte. Å redusere personen man skal 

hjelpe og veilede til «et lass med fett» og å snevre livskvalitet inn til 

spørsmål om å finne det «riktige navnet» på sitt egentlige problem, 

tydeliggjør en stor (og kanskje uforenelig) forskjell i gjeldende reto-

rikk mellom de kommersielle markedskreftene og det som er den 

forskningsbaserte kunnskapen per i dag. 

FRA 1. JANUAR 2014 skal alle artikler som sendes inn for 

publisering i Fysioterapeuten og er basert på kliniske forsøk, 

være registrert i et internasjonalt åpent og søkbart publise-

ringsregister. Registreringen skal være foretatt før inkludering 

av første studiedeltaker for alle prospektive studier. Dette er et 

internasjonalt samarbeid i regi the International Society of Phy-
siotherapy Journal Editors (ISPJE). Av flere fordeler med denne 

ordningen, kan to utheves: Vi unngår selektiv forskningsrap-

portering og dermed publikasjonsbias. 

Fysioterapeuten ønsker at fremtidige artikkelforfattere har 

registrert sine studieprotokoller i en av følgende to databaser:

* https://register.clinicaltrials.gov/

* https://www.clinicaltrialsregister.eu/

For eventuelle spørsmål, vennligst ta kontakt med fagredak-

tør John Henry Strupstad: fagredaktor@fysio.no. 

For ytterligere informasjon henvises til kommende editorial i  

Fysioterapeuten nr. 1-2013.  

Til fremtidige artikkelforfattere 
i Fysioterapeuten
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Tett oppfølging og veiledning 

fra ergoterapeut og fysiotera-

peut, innhenting av kunnskap 

og nye rutiner gjør at hjelpe-

midler i hjemmetjenesten i 

større grad blir brukt. 

TEKST John Henry Strupstad 
fagredaktor@fysio.no

DETTE viser et prosjekt fra Utviklingssenter 

for hjemmetjenester i Troms. 

Erfaringer etter arbeid med brukergrup-

per som sitter mye i rullestol viser at det er 

vanskelig å etablere gode rutiner på endrin-

ger i sittestillinger, samt å gi muligheter til 

å stå mer. Hjelpemidlene står ofte ubrukt i 

brukernes hjem. Konsekvensene blir blant 

annet kontrakturer, trykksår, mage/tarm-

problematikk, smerte og sirkulasjonsproble-

matikk. Brukerne blir mindre selvhjulpne, 

og eget mestrings- og funksjonsnivå forrin-

ges. Å komme opp og stå har mange positive 

ringvirkninger, både for fysisk funksjon og 

for kognitiv stimulering og velvære. Dette 

står å lese på utviklingssenter.no.

«Hvorfor sitte når du kan stå» 
Prosjektet «hvorfor sitte når du kan stå» in-

kluderte fire rullestolbrukere. Fysio- samt 

ergoterapeut søkte på tilpassede ståhjelpe-

midler for rullestolbrukere, veiledet perso-

nalet og holdt møter sammen med avde-

lingsledere og primærkontakter. Erfaringer 

fra prosjektet viste at ståhjelpemidlene ble 

tatt i bruk i større grad enn tidligere etter 

tett oppfølging og veiledning. 

Prosjektet viste også at; 

Tiltak må forankres på avdelingsleder-

nivå, særlig ved tidkrevende hjelpemidler 

og oppgaver. 

Samarbeid og faglige utvekslinger er viktig. 

Ansvaret delegeres til den som oftest er 

inne hos bruker, for eksempel primær-

kontakt via avdelingsleder. 

Brukertiltak må komme på arbeidspla-

nen. 

Oppfølgingsevaluering fra ergo-/fysiote-

rapeut skal forekomme 1-2 måneder etter 

at hjemmetjenesten har overtatt oppga-

ven. 

Tverrfaglig samarbeid 
Modellen gav mulighet for tverrfaglig sam-

arbeid rundt en bruker, med god målsetning 

og felles målforståelse i bunn. Det var vik-

tig at bruker, terapeuter og hjemmetjeneste 

hadde felles forståelse for hva som skulle 

skje, hvorfor, hvordan og hva som krevdes 

av tidsbruk. 

Brukeren fikk bedret sin fysiske funk-

sjon; Kontrakturprofylakse spesielt hofter 

og knær, spasmedemping som igjen gav 

mer symmetrisk sitte- og liggestilling. Mer 

egenaktivitet som å snu hodet og holde 

hodet uten støtte. Tilbakemeldinger fra 

personale og brukere viste bedret forflyt-

ningsevne og gangfunksjon, bedret lunge-

funksjon, økt egenaktivitet i spisesituasjon, 

bedret svelgfunksjon og smertedemping. 

Ved trykkavlastning, sårproblematikk og 

mage-tarmfunksjon mente prosjektlederne 

at de sannsynligvis ville sett en bedring på 

sikt, men prosjektperioden var for kort til å 

kunne si noe om dette. 

Blant brukerne ble mer smil og glede ob-

servert. Økt våkenhet også etter aktiviteten, 

mer orientering mot omgivelsene, motiva-

sjon, god samhandling og godt samspill med 

pleiere i selve «opp og stå»-fasen, men også 

i aktiviteter som å skrive, lese avis og følge 

med på aktiviteter hjemmetjenesten utførte. 

Les mer:

www.utviklingssenter.no/hvorfor-sitte-na-

ar-du-kan-staa.5084674-179634.html

Bruk av ståhjelpemidler for rullestolbrukere 
gir bedre fysisk og psykisk funksjon

E-S Otto-Preiss din benkleveerandør
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Peer H. Staff og Hans M. Nordahl:

Når plager blir sykdom
Kognitiv behandling ved sammensatte 
lidelser, 2. utgave
Cappelen Damm Høyskoleforlaget, Kristiansand

184 sider

Kr. 289

ISBN: 9788276349597

Symptomrettet 

behandling av muskel- 

og skjelettplager 

dominerer, etter 

forfatternes syn, mye 

av helsevesenet. Som 

behandling argu-

menterer de for bruk 

av kognitiv terapi til 

pasienter med slike 

plager. Gjennom en 

beskrivelse av en kognitiv tilnærming ender 

forfatterne opp med hvordan metoden kan 

anvendes på muskel- og skjelettplager.

Peer H. Staff er spesialist i fysikalsk medisin og 

rehabilitering. Han har jobbet innen blant annet sy-

kehus og forsikring og har vært medforfatter i en 

rekke bøker. Hans M. Nordahl er spesialist i klinisk 

psykologi og er professor ved Psykologisk institutt 

ved NTNU i Trondheim. Han har hatt en ledende 

rolle innen kognitive behandlingsformer i Norge.

Plager fra muskel- og skjelettsystemet og 

lettere mentale lidelser omtales her som sam-

mensatte lidelser. Det er ingen diagnose, men en 

betegnelse for å vise at plagene er av sammen-

satt natur med hensyn til tilstand, situasjon og 

årsaksforhold. Plagene omtales som subjektive 

fordi ingen objektive funn kan knyttes til tilstan-

den. Forfatterne mener dessuten at plager ikke er 

så alvorlig som sykdom. Sykdom har også en klar 

og entydig diagnose.

Staff og Nordahl er kritiske til hvordan 

helsevesenet håndterer denne type plager. De 

påpeker at fastlegene ofte baserer sin sykemel-

ding på pasientenes egne utsagn om plager, og 

dette uten videre klinisk undersøkelse. Unødig 

henvisning til undersøkelser og symptomrettet 

behandling, deriblant nevnes fysikalsk behandling, 

bidrar til at pasientene blir holdt fast i sykerol-

len. Brukes det mer penger på helse, bidrar det 

til at befolkningen føler seg mer syke, hevder de. 

Omkostningene med sykemelding og uførhet ved 

sammensatte plager har økt over tid. Disse forhold 

omtales og debatteres i boken, og det er viktige 

problemstillinger.

Hvordan vil så forfatterne behandle sam-

mensatte lidelser? Den medisinske undersøkelsen 

er beskrevet med få sider. Alvorlige tilstander og 

diagnoser skal utelukkes. Nevrologisk undersø-

kelse er nevnt. Det vises til en isometrisk test, 

observasjon av pusten, identifikasjon av smer-

tefull muskulatur og noen tester på pasientens 

avspenningsevne. Så snakkes det om kunsten «å 

slå av» muskelspenningen. Så hvis intet alvorlig 

påvises, handler det om å berolige pasienten. 

Mye av årsakene til vedlikehold av plagene kan 

ofte knyttes til pasientenes feilaktige oppfat-

ning og videre håndtering av plagene. En rekke 

feilforestillinger gjør at pasientene blir værende 

i sin tilstand. Denne feilaktige forståelse hos 

pasientene må så terapeuten få tak i og hjelpe 

til å korrigere. Dette skjer gjennom en «Sokratisk 

utspørring». Metoden skal hjelpe pasienten til 

skille mellom tanker og fakta. Gjennom videre 

kognitiv behandling, som omtales grundig i denne 

boken, skal pasientene bli i stand til å endre sine 

holdninger og dermed velge en aktiv strategi for 

å bli bedre. En tidlig intervensjon er nødvendig for 

å unngå unødig behandling. 

Psykologenes inntog i behandling av muskel- 

og skjelettplager er kommet for å bli, men kan 

deres innflytelse bli for stor? Fysioterapeuter har 

et godt alternativ i oppfølgingen av denne type 

vanskelige plager, eventuelt i samarbeid med 

andre yrkesgrupper. Mitt inntrykk er at betyd-

ningen av en grundig klinisk undersøkelse og en 

videre oppfølging av disse funn er undervurdert 

i denne boken. Tilstander som beskrives som 

diffuse plager, har sine klare kliniske funn. Dette 

kommer klart frem gjennom en psykomotorisk 

undersøkelse. Sykdom er ikke bare hva prøver 

viser! Kanskje bør legene som muligens ikke tar 

seg nok tid til klinisk å undersøke, henvise til en 

fysioterapeut for vurdering av funksjonsnivå og 

forslag til videre tiltak? 

Fysioterapeuter er kompetente til å vurdere 

sammenhengen mellom plager og kliniske funn, 

mulige årsaker til plagene og samtale med pasi-

enten om hva de kan foreta seg for å bli bedre. 

Feilaktige forestillinger om helseplager er viktig 

å ta tak i. Her har forfatterne gode poeng som 

illustreres godt. Debatten rundt denne typen hel-

seplager og en mulig overbehandling er en viktig 

diskusjon å ta, og her er boken et bidrag. Kognitiv 

terapi har vist en fremgang som en terapeutisk 

metode, og det er viktig med en forståelse av 

metoden. Boken er lettlest og synes å være en 

god innføring i kognitiv behandling av den type 

plager. 

Einar Hafsahl
Fysioterapeut, Sandnes

En noe lettvint tilnærming til muskel- og skjelettplager

til i d

Forfatter: Ole Petter Askheim

Forlag: Gyldendal Akademisk

ISBN: 978-82-05-42850-8

Empowerment er et relativt nytt og populært begrep innen 

helse- og sosialfag. Samtidig som populariteten har økt, har 

innholdet blitt mer uklart og mangfoldig. Begrepet dukker 

opp i flere sammenhenger og brukes av aktører med svært 

ulik agenda. «Empowerment» gis et innhold og brukes i 

sammenhenger som står langt fra begrepets radikale og 

samfunnskritiske utgangspunkt. 

Empowerment kan ifølge boken ses på som et frigjø-

ringsverktøy for de avmektige, som et lite synlig styrings-

verktøy for ansatte i helse- og sosialtjenestene, og som en 

innholdsløs floskel.

På bakgrunn av ulike teoretiske tilnærminger kommer 

forfatteren av denne boken inn på dilemmaer og utfordrin-

ger som «empowerment» innebærer for fagpersoner innen 

det helse- og sosialfaglige feltet. Hovedbudskap: Dersom 

en ønsker å arbeide i et empowermentperspektiv, fordrer 

dette kritisk refleksjon rundt så vel teoretiske begreper 

som egen yrkesutøvelse.

Bokens målgruppe er studenter i helse- og sosialfa-

gene. Ifølge forlaget vil den også være interessant for 

forskere og klinikere innen det samme feltet.  

Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid  
Floskel, styringsverktøy eller frigjøringsstrategi?
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www.camp.no

Tel 23 23 31 20
Fax 23 23 31 21
mail.norway@camp.no

Tekstile kneortoser 
på en helt ny måte!

For mer informasjon 
vennligst kontakt oss på

FEM funksjo
nelle modeller so

m dekker all
e behov! 

et uslåelig tilbud

Follo Corpus SX.

Benkene leveres i 4 forskjellige varianter. 
Priser fra kr. 9 990,- eks mva.

Brekkeveien 43 | 1430 ÅS | Postboks 112 | 1431 ÅS

T: 64 94 21 65 | F: 64 94 21 31 | info@follo-futura.no

www.follo-futura.no

Forhandles også av: www.alfacare.no  T: 35 02 95 95

Grip dagen med

grip dagen

Grip sjansen!  
Priser fra kun kr eks 

mva9 990,-

Fag_1012.indd   35 05.11.12   15:43



36     FYSIOTERAPEUTEN  10/12

REPORTASJE

– Når jeg først skulle bli utsatt 

for en alvorlig ulykke, er jeg 

glad det var på Filippinene. 

Det er takket være tett opp-

følging fra fysioterapeutene 

på sykehuset der at jeg har 

kommet meg så raskt, sier Toril 

Fossum (37). 

TEKST Gro Lien Garbo 
fysioterapeuten@fysio.no

HUN beveger seg med lette skritt rundt i 

frisørsalongen i Oslo sentrum, hilser på en 

kollega her, en kunde der.  At Toril Fossum 

er så godt som restituert drøye seks måneder 

etter ulykken som førte til to brudd i rygg-

virvlene og fire brudd i bekkenet, er et under 

mener leger og fysioterapeuter hun har vært 

i kontakt med. 

Det var interessen for utfordrende sport 

som ledet til ulykken. Snowboard, ski og 

klatring er sportsgrener hun har drevet med 

i mange år, men for et drøyt år siden opp-

daget hun kiting og ble bitt av basillen. Det 

var for å kite at hun og to venninner dro til 

Filippinene og øya Boracay i februar i år. 

Blåmerker og bikini
– Jeg reiste jorda rundt for å havne tre uker 

på sykehus, smiler hun galgenhumoristisk. 

Den 3. februar var Toril Fossums første 

feriedag på Filippinene. Det var den dagen 

alt gikk galt. 

– Den morgenen stod jeg klar for å kite 

ved stranden. Men idet vinden tok tak i sei-

let, ble jeg trukket rett opp i luften. Det skal 

ikke skje. I ettertid skjønte jeg at jeg hadde 

et alt for stort kite i forhold til vindstyrken. 

Jeg hadde også for lite rom for noen som 

helst feilmargin. Det var pålandsvind og 

høyvann, og jeg så ikke høyvannsmuren 

jeg styrte mot, forteller Toril. Det neste hun 

kjente var et voldsomt sammenstøt med 

muren. Så var det rop og skrik og andre ki-

tere som kom løpende til. 

– Min første tanke var at nå får jeg blå-

merker og kan ikke gå i bikini. Det tok noen 

minutter før jeg skjønte at jeg var alvorlig 

skadd. Smertene var uutholdelige da jeg ble 

bragt med ambulanse til det lokale syke-

huset på øya. Jeg kjente det som om jeg ble 

ristet i stykker hver gang det var en dump i 

veien, forteller Toril Fossum. 

Dagen etter ble hun sendt videre med 

helikopter til hovedstaden Manila og et 

privat sykehus, som ble dekket av reisefor-

sikringen. Hun er frustrert over at hjelpen 

hun fikk da hun kom hjem til Oslo, var langt 

dårligere enn den hun fikk i Manila. Men 

understreker samtidig at tilbudet der var 

privat, ikke offentlig. 

Fryktet rullestol
Det tok seks dager før Toril Fossum ble ope-

rert på sykehuset i Manila, og operasjonen 

varte i åtte timer. Mens hun ventet på opera-

sjonen, fikk hun tid til å tenke.

– Jeg kunne bevege armene og vifte med 

tærne, men visste ellers ikke hvordan det 

kom til å gå med meg. Jeg fryktet at jeg vil-

le ende opp i rullestol og var oppi det hele 

kjempetakknemlig overfor Lars Monsen og 

programmet «Ingen grenser». At jeg hadde 

sett den serien hjalp meg til å tenke at uan-

sett hvordan det gikk med meg, så vil det 

være muligheter, sier Toril stille, og legger til 

at hun ikke har én interesse som er stillesit-

tende. Alt som er gøy handler om å være i 

bevegelse. 

En venninne hadde fulgt henne fra øya 

Boracay til sykehuset i Manila, og broren 

kom reisende fra Norge for å støtte henne. 

– Det var godt å ha ham der. Jeg hadde 

hele tiden voldsomme smerter.  I tillegg til 

de seks bruddene var det høyre beinet mitt 

presset noen centimeter inn i kroppen.  Et-

ter hvert oppdaget de også at ingenting hang 

sammen i bekkenet. Jeg fikk panikk når sy-

Ulykke på Filippinene:  

På beina i rekordfart takket  v
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kepleierne ville snu meg. Jeg bare hylte, for-

teller hun. 

Styre bevegelsene
Allerede første dag på sykehuset kom sjefen 

for fysioterapeutene for å lære henne å få 

bedre kontroll.

– Han sa at jeg måtte bevege meg på tross 

av smertene, og at det var jeg som skulle 

styre bevegelsene. Når jeg gjorde som han 

sa, var ikke smertene like store. I tillegg fikk 

jeg øvelser jeg skulle gjøre der jeg hadde be-

vegelighet. Det var også viktig for å holde 

blodsirkulasjonen i gang, sier hun. 

Fysioterapeutene på sykehuset fulgte 

henne opp både før og etter operasjonen. Et-

ter operasjonen beveget de bena hennes for 

at musklene ikke skulle svinne og «glemme 

seg». Etter hvert kunne hun mer og mer gjø-

re bevegelsene selv.

– En ting understreket fysioterapeutene 

igjen og igjen. At for hver uke man blir lig-

gende uten å bevege seg, vil det ta en måned 

å trene seg opp igjen. De instruerte meg i å 

bevege meg så mye jeg kunne både før og 

etter operasjonen. En uke etter operasjonen 

var det opp å stå, selv om jeg holdt på å be-

svime flere ganger. For å få meg på beina var 

de seks stykker som stod rundt meg. Jeg ble 

fulgt opp to ganger om dagen, fra 30 minut-

ter til en time hver gang, sier Toril, og un-

derstreker at hun har vært heldig.

– Jeg fikk ingen indre skader. Jeg slo ikke 

hodet. Jeg har ikke blitt lam, som jeg fryktet. 

Når uhellet først var ute, var likevel margi-

nene på min side. Jeg var topp motivert for 

å trene meg opp, og bestemte meg for at jeg 

ville tilbake på jobb og få formen min til-

bake. 

Viktig heiagjeng
– Etter tre uker klarte jeg så vidt å gå med 

krykker. To stykker stod rundt meg for å 

passe på at jeg ikke falt. De var en utrolig 

viktig heiagjeng, forteller Toril Fossum.

Hun kunne stå og gå, men ikke sitte, da 

Når uhellet først var ute, var likevel 
marginene på min side.

FILIPPINSK FILOSOFI «For hver uke du ligger, tar det en måned å trene seg opp», sa fysioterapeutene på Filippinene for å motivere en sterkt skadd Toril Fos-
sum til å bevege seg det hun kunne. Foto: privat
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hun noen dager senere ble sendt hjem til 

Norge på båre og kom til Ullevål sykehus. 

Toril forteller at hun hadde gledet seg til å 

komme hjem, men at skuffelsen over oppføl-

gingen i Norge ble stor.

– Da jeg var på sykehuset på Filippine-

ne, gråt jeg i grunnen ikke så mye, bare på 

grunn av smertene. Det var etter at jeg kom 

hjem og møtte norsk helsevesen, at jeg gråt 

av fortvilelse, sier Toril.

– Jeg fikk være én uke på sykehuset, men 

hadde inntrykk av at de egentlig ville få meg 

utskrevet fortest mulig fordi de anså meg 

som ferdigbehandlet. Det var én fysiotera-

peut der, men hun kom bare innom i ti mi-

nutter nå og da. Det virket ikke som om det 

var noen plan eller noe system over det. Men 

én ting skal hun ha. Hun lærte meg å gå i 

trapper, sier Toril. Etter at det var gått en uke 

ville sykehuset sende henne hjem. De hadde 

ingen andre planer for henne.

– Jeg måtte selv be om å få rehabilitering 

og fikk en plass på Catosenteret, som kunne 

ta meg imot fem uker etter, når jeg kunne 

belaste høyrefoten mer. I mellomtiden men-

te de at jeg kunne reise hjem.

– Jeg bor alene i fjerde etasje med en heis 

som ofte er ute av drift. Jeg kunne ikke kle 

på meg og nektet å dra hjem. Da ville de 

sende meg hjem til moren min på 77, men 

jeg nektet å belaste henne som er så gammel, 

forteller Toril.

Måtte kjempe for alt
I siste liten fikk Toril tilbud om å dra til reha-

biliteringssenteret Godthåb i Bærum. Men 

siden hun fikk plass der, fikk hun beskjed 

om at hun ikke hadde rett til et opphold på 

Catosenteret etter det igjen. 

Da knakk jeg sammen! Jeg hadde måt-

tet argumentere mye for å få denne hjelpen. 

Det ene stedet var for at jeg ikke kunne klare 

meg alene hjemme, mens på det andre stedet 

skulle jeg trene meg opp igjen. Heldigvis ble 

beslutningen omgjort slik at det ordnet seg, 

sier hun og forteller at det er filosofien fra fy-

sioterapeutene på Filippinene «en uke uten 

bevegelse – en måned satt tilbake», som har 

fått henne til å stå så kraftig på. Hun ønsket 

å komme tilbake i jobb så fort som mulig. 

Toril Fossum er frustrert over at hun hele 

veien nærmest har måttet skrike seg til den 

oppfølgingen hun trenger.

– Jeg hadde gledet meg til å komme hjem 

til trygge Norge, og så ble det bare en eneste 

lang kamp for å få hjelp, sier hun. 

Det var hun selv som måtte insistere på 
TILBAKE TIL KUNDENE Toril Fossum er glad for å være tilbake i salongen og for å kunne småprate med 
stamkunde Nina Rist. Foto: Gro Lien Garbo
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å få henvisning til fysioterapeut i den tiden 

hun var hjemme før hun skulle til Catosen-

teret. Det hadde ingen andre tenkt på. 

– Jeg visste jo at trening og fysioterapi 

betød alt, så jeg insisterte på oppfølging tre 

ganger i uken – og ikke bare én som de ville 

avspise meg med, sier hun og sukker.

– Jeg lurer på hvordan det er for andre 

i samme situasjon som meg, som ikke står 

like mye på krava eller har andre som kan 

stå på for dem. Jeg frykter at mange blir 

overlatt til seg selv uten oppfølging. Det kan 

jo ikke være god samfunnsøkonomi å la folk 

komme mye senere på beina enn de hadde 

trengt, sier Toril Fossum.

Ikke integrert
Problemet er etter hennes mening at opp-

trening og fysioterapi ikke ser ut til å være 

med i planene og ikke er integrert i behand-

lingen. Men enkelttiltak, som Catosenteret, 

kan hun ikke få fullrost nok.

– Der fant jeg en like entusiastisk heia-

gjeng som på sykehuset på Filippinene. 

Gjennom fire uker fikk jeg trene. Det var 

klatring, pilates, svømming og ridning. Det 

var på Catosenteret at jeg virkelig fikk trent 

meg opp, kastet krykkene og ikke minst lært 

å gå i stedet for å vralte, sier Toril. 

Bare fire måneder etter ulykken var hun 

tilbake i 20 prosents jobb.  Og seks måneder 

etter ulykken jobber hun 60 prosent. En av 

stamkundene hennes har kommet for å klip-

pes. Toril og hun prater om ferien, om hvor 

kort håret skal klippes denne gangen og om 

planer for høsten.

– Jeg har alltid vært glad i jobben min, 

men jeg har nok levd mer for fritiden enn 

for jobben. Ulykken har lært meg å sette 

mer pris på jobben. Fra jobben har de hele 

tiden holdt kontakten og funnet fleksible 

løsninger for å gjøre det lettere for meg å 

komme tilbake. Og så er det flott å komme 

tilbake til kundene. Flere av dem betyr mye 

for meg. Ulykken har gjort meg mer emo-

sjonell. Jeg er takknemlig for at jeg kan stå 

opp hver dag, at jeg kan jobbe, at jeg kan gå, 

sier Toril. 

Ulykken har imidlertid ikke satt en stop-

per for eventyrlysten og utferdstrangen, hel-

ler ikke for kitingen.

– Jeg kommer nok til å grue meg litt før-

ste gang jeg skal kite igjen, og jeg skal selv-

sagt være mye mer forsiktig. Men jeg gleder 

meg til å kjenne kilingen i magen og frihets-

følelsen ved å mestre vinden og bølgene, sier 

Toril Fossum. 

STÅ PÅ – Jeg har måttet kjempe for all oppfølging 
i Norge. Ingenting har kommet av seg selv, sier 
Toril Fossum. Foto: Gro Lien Garbo

TREDEMØLLE
741,-  pr. mnd

PT400 Tredemølle  - fritt levert.
Tilbudet er beregnet ut fra 60 mndr. løpetid 

og forutsetter kredittgodkjennelse.
Tilbudet gjelder t.o.m  31. desember 2012.

 

Stort og prisgunstig utvalg av treningsutstyr
Bredt sortiment med en rekke merkevarer. 

Høy kvalitet til gunstige priser. 
Kort leveringstid og profesjonell oppfølging fra vårt hovedlager.

www.beach-mountain.no - fitness@beach-mountain.no - Tlf 72 89 61 00 - [2]  -  Proft treningsutstyr - det lønner seg! 
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I HØST har jeg hatt det utrolige privilegium å reise rundt for å besøke fysiotera-
piarbeidsplasser i flere kommuner. Jeg har ønsket å se og høre hvordan tjenesten 
fungerer og hvilke utfordringer som man opplever lokalt. I bagasjen har jeg hatt 
med meg føringene i samhandlingsreformen og kunnskap om hvilken samfunns-
nytte en god fysioterapitjeneste har. KOSTRA-tall viser imidlertid en manglende 
oppbygging av tjenesten i de aller fleste kommuner. 

Det jeg har møtt er engasjerte fysioterapeuter, brennende opptatt av å tilby be-
folkningen en god fysioterapitjeneste. Dette engasjementet gjør meg utrolig stolt 
av å være fysioterapeut, og – ikke minst –  få lov til å lede fysioterapeutenes orga-
nisasjon. Fysioterapeuter er genuint opptatt av å bidra til at folk gjenvinner tapt 
funksjon, reduserer risikoen for alvorlig sykdom, holder seg i jobb eller greier å bo 
hjemme og klare seg selv, til tross for høy alder. Det etableres gode opptreningstil-
bud og flotte rehabiliteringstiltak. Fysioterapeuter tar initiativ til frisklivstilbud og 
forbedrede pasientforløp. Det er også mye engasjement for å forbedre samarbeids-
rutiner. 

Jeg ser at medlemmer, tillitsvalgte, kontaktpersoner og ledere brenner for å gjøre 
en god jobb i alle sine funksjoner. Det er en opptur uten like å besøke disse flotte 
arbeidsplassene!

En annen side av samme historie, er at dette er tilbud som blir etablert og oppga-
ver som blir gjort på tross av manglende ressursoppbygging. Det er fysioterapeuter 
som strekker seg utrolig langt for å gi gode tilbud, vel vitende om at deler av befolk-
ningen ikke får det tilbudet de har krav på og burde hatt. 

Alle steder jeg har vært, har ledere, politikere, samarbeidspartnere og/eller pres-
sen også vært til stede. Dette har vært et viktig element. Det er viktig at flere enn 
fysioterapeutene selv ser spriket mellom verdien av tjenesten og ressurstilgangen. 
Enkelte steder ser vi at det nå er vilje til å prioritere tjenesten framover. Noen kom-
muner planlegger dette på tross av stram kommuneøkonomi, andre på grunn av 
nettopp dette. Det er oppløftende signaler, og jeg håper at andre kommuner lærer. 

Manglende oppbygging av tjenesten, eller en tendens til nedbygging, er beskre-
vet i Statsbudsjettet. Likevel er ingen tiltak foreslått. Under høringene på Stortinget 
om statsbudsjettet tok jeg også opp den manglende oppbyggingen av fysioterapitje-
nesten i kommunene. Jeg oppfordret Helse- og omsorgskomiteen til å påpeke dette 
i sine kommentarer til statsbudsjettet, slik at det blir tydeligere føringer overfor 
kommunene. 

Jeg er spent på hvem som tar tak i dette. NFF skal i alle fall fortsette å fortelle om 
verdien av fysioterapi og utfordre videre både lokalt og sentralt. 
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STATSBUDSJETTET for 2013 ble lagt frem av 

Regjeringen 8. oktober. Helse- og omsorgsdelen 

innebærer blant annet økte midler til sykehusbe-

handling, fastlegeordning og øyeblikkelig hjelp i 

kommunene, og noe mer til eldreomsorg.

– Intensjonene om mer forebygging, behand-

ling i kommunene og en aktiv alderdom er gode, 

men virkemidlene er for svake. Vi savner en bedre 

styring for å realisere samhandlingsreformen, sier 

forbundsleder Eilin Ekeland i NFF.

Styrking av samhandlingsreformen i budsjet-

tet – i alt 140 millioner til kommunene – skjer ved 

økte midler til fastlegeordningen og IKT-tiltak. 

Kommunene får dessuten en omdisponert pott 

på 30 millioner til tiltak innenfor forebygging, for 

eksempel innenfor frisklivsarbeid og fallforebyg-

ging. – Dette er et viktig signal, men med en så 

beskjeden pott kan ikke dette gi en nyorientering 

i kommunene i retning av mer forebygging, under-

streker forbundsleder Ekeland.

Mindre rehabilitering

Rehabilitering får heller ikke et sårt tiltrengt løft i 

2013-budsjettet. Her er det tvert imot tale om en 

nedgang i bevilgningene.

NFF mener virkemidlene på områdene ovenfor 

ikke er tilstrekkelige og styringen ikke god nok 

til at intensjonene i samhandlingsreformen kan 

oppfylles. – Vi ser derimot en overdreven tro på at 

kommunal medfinansiering vil gi mer forebyg-

ging og styrke rehabiliteringen i kommunene, sier 

forbundsleder Ekeland.

Nedgang i fysioterapiårsverk

Årsverkene i kommunehelsetjenesten har økt 

med 4,4 % totalt sett siden 2009, og er nå oppe 

i totalt 141 267. I samme periode er ansatte 

fysioterapeuter i kommunene og selvstendig 

næringsdrivende fysioterapeuter med kommunal 

driftsavtale økt med 1,8 %, og utgjør 4 296. I 

forhold til innbyggertallet er andelen fysiotera-

peuter gått ned. Dette er en svært bekymringsfull 

utvikling når samhandlingsreformen legger opp til 

mer behandling og rehabilitering i kommunene og 

en mer aktiv profil på helsetjenestetilbudet. Med 

den relative nedgangen i fysioterapiårsverk kan 

disse intensjonene ikke realiseres.

Andre områder

Statsbudsjettet inneholder ikke endringer knyttet 

til en offentlig spesialistordning, ISF-refusjon 

for poliklinisk behandling i sykehusene, eller finan-

sieringsordningen i kommunefysioterapien.

(Denne artikkelen er en redigert versjon av 

NFFs artikkel/pressemelding om statsbudsjettet 

– se www.fysio.no – 8. oktober.)

DEN ÅRVISSE lønnsundersøkelsen blant ansat-

te fysioterapeuter i tariffområdene stat, KS, Oslo, 

Spekter og Virke nærmer seg. Undersøkelsen går 

ut til medlemmene i midten av desember, og tar 

utgangspunkt i lønnsnivået den måneden.

Verktøy i lønnskampen

For NFF er oppdatert kunnskap om medlem-

menes lønn et vesentlig element i kampen for 

høyere lønn. Det handler om å få grep om den 

reelle lønnsutviklingen blant grupper av ansatte 

medlemmer. Et eksempel: Hvordan utvikler den 

faktiske lønnen seg i forhold til minstelønns-

satsene for grupper med minstelønn?

For at svarene på slike spørsmål skal bli så sikre 

som mulig fra år til år, er vi avhengige av at bror-

parten av medlemmene deltar i undersøkelsen.

Anonyme svar

Alle som deltar i årets undersøkelse, er på forhånd 

sikret anonymitet gjennom den tekniske innstil-

lingen i det webbaserte spørreskjemaet. NFFs 

presentasjon av innsamlede data begrenser seg 

dessuten til gjennomsnittsverdier for grupper av 

medlemmer, basert på tariff-/virksomhetsområde, 

stillingskategori og ansiennitet. Se presentasjo-

nen av forrige års undersøkelse på NFFs nettsider 

under «LØNN OG ANSETTELSE/Statistikk».

Statsbudsjettet og samhandlingsreformen: 

– Gode intensjoner, men utilstrekkelig styring

Lønnsundersøkelsen i desember
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g 

v 

de, 

-

der 
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NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Stensberggata 27

Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo 

Tlf. 22 93 30 50, faks: 22 56 58 25

Hjemmeside: www.fysio.no E-post: nff@fysio.no

SENTRALSTYRET

Forbundsleder: Eilin Ekeland

Fossilveien 13B, 3034 Drammen. Tlf. 22 93 30 63 a 

415 59 030 mob.

eilin.ekeland@fysio.no

Nestleder: Elin Engeseth

Granheimtunet 15, 1406 Ski. Tlf. 64 87 63 66 a

Tlf. 905 29 033 mob., 64 94 65 13 p

ee@fysio.no

SEKRETARIATET: STAB

Generalsekretær: Tor Tvethaug, 22 93 30 52

Informasjonsleder: Vidar Rekve, 22 93 30 87

Seniorrådgiver: Elin Robøle Bjor, 22 93 30 55

Rådgiver: Solvår Stokke, 22 93 30 51

ADMINISTRASJONS- 

OG ØKONOMISEKSJONEN

Seksjonsleder: Sunniva Borgen, 22 93 30 74

Regnskapsansvarlig: Rune Tørrlenn, 22 93 30 65

Økonomikonsulent: Haldis Edvardsen, 22 93 30 79

Rådgiver: Eivind Trædal, 22 93 30 53

Rådgiver: Maren Helene Berntsen, 22 93 30 71

Konsulent: Kristin Stormo, 22 93 30 68

Sekretær: Nina Solvang, 22 93 30 50

FAGSEKSJONEN 

Seksjonsleder: Malene Haneborg, 22 93 30 72

Seniorrådgiver: Eline Rygh, 22 93 30 64

Seniorrådgiver: Jorunn Lunde, 22 93 35 69 (i permisjon)

Seniorrådgiver: Bente Øfjord, 22 93 30 86

Seniorrådgiver: Marianne Aars, 22 93 30 62

Kurssekretær: Monica Haugen, 22 93 30 66

Seniorkonsulent, kurs: Micheline Viktil, 22 93 30 70

Rådgiver, kurs: Áslaug Skúladóttir, 22 93 30 75

FORHANDLINGSSEKSJONEN

Forhandlingssjef: Kjersti Hatlestad, 22 93 30 56

Advokat: Lena Fagervold, 22 93 30 54

Advokat: Hanne C. Røed, 22 93 30 88

Seniorrådgiver: Bente Eide, 22 93 30 73

Seniorrådgiver: Kirsti Glad, 22 93 30 82

Seniorrådgiver: Henriëtta Richter, 22 93 30 83

Seniorrådgiver: Thea W. Jørgensen, 22 93 35 62

Advokat: Else-Margrethe Husby, 22 93 30 61

Seniorkonsulent: Else Jørgensen, 22 93 30 67

FONDET

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Sekretariatsleder: Birthe C. Hansson

Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)

Kontingentsatser 2013

Per år

Per 

halvår

Per 

mnd.

Med forsikring 

(kr 142/77,34) 

per mnd.

   Yrkesaktive medlemmer 5 880 2 940 490 632

   Dobbelt medlemskap 5 880 2 940 490 632

   Gifte/samboere 5 112 2 556 426 568

   Halv kontingent 3 336 1 668 278 420

   Første år etter autorisasjon 3 336 1 668 278 420

   Faglig medlemskap 2 532 1 266 211 353

   Kvart kontingent 2 052 1 026 171 313

   Medlemmer i utlandet 2 052 1 026 171 313

   Turnuskandidater 588 294 49 191

   Fysioterapeutstudenter 200 100 17 94

   Masterstudenter 200 100 17 94

   Fysioterapeutstudenter innmeldt 1. semester 450 77,34

   Pensjonistpris på Fysioterapeuten 768 384 64 206

LANDSMØTET i 2010 vedtok en økning på tre prosent i medlemskontingenten for 2013. Kontin-

gentsatsene for 2013 er gjengitt her, med spesifisert forsikringsdel (som øker med et lite beløp).

Under «MEDLEMSKAP/Kontingentsatser 2013» på NFFs nettsider finner du de nye satsene, 

dessuten gjeldende regler for nedsatt kontingent og annen oppdatert informasjon. Vi gjør spesielt 

oppmerksom på en presisering i punkt 5 under «Regler for nedsatt medlemskontingent» (endret 

ordlyd i kursiv):

«5. Uføretrygdede og pensjonister som ikke lenger har inntektsgivende arbeid som fysiotera-
peut, har gratis medlemskap. De kan velge å abonnere på tidsskriftet Fysioterapeuten, og betaler da 

kr 768 for tidsskriftet.»

Medlemskontingenten omfattes av bestemmelsene i skatteloven om fradragsberettigede utgif-

ter. I statsbudsjettet er fradraget foreslått økt til 3 850 kroner for inntektsåret 2013. 

Kontingentsatser i 2013

I DETTE NUMMERET av Fysioterapeuten fin-

ner du som vanlig en oppdatert liste over NFFs 

fagkurs. Nye kurstilbud blir også annonsert i vår 

kurskalender på NFFs nettsider, fordi det er viktig 

at våre medlemmer kan få kjennskap til slike tilbud 

straks de er opprettet.

Kurssidene på NFFs nettsider – www.fysio.no/

kurs – er den viktigste kanalen ut til medlemmene 

når det gjelder fagkurs. Der finner du ikke bare 

kurskalenderen (som oppdateres jevnlig), men 

også artikler med nyheter om NFFs kurstilbud. 

NFFs kurstilbud – oppdateringer
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NFFs KURS OG MØTER

Annonsering av NFFs 
etterutdanningskurs
NFFs kurs annonseres i Fysioterapeuten ved hjelp 
av en kursoversikt som viser kursdatoer, kurssted og 
påmeldingsfrister.
Beskrivelse av kursene og påmeldingsskjema finner 
du i kurskalenderen på nettet, www.fysio.no/kurs. Der 
annonseres også nyheter og ledige plasser på kurs 
fortløpende.

Kurskalenderen på nettet er til enhver tid
oppdatert.

Annonser
etterutda
NFFs kurs annons
av en kursoversikt
påmeldingsfrister.
Beskrivelse av kur
du i kurskalendere
annonseres også n
fortløpende.

Kurskalenderen på
oppdatert.

NFFs etterutdanningskurs er overveiende kliniske behandlingskurs, og målgruppen 
er den praktiserende fysioterapeut. Kursene er primært tilrettelagt slik at kunnska-
pen kan føres direkte inn i den praktiske hverdagen.

Oversikt over kurs vil til enhver tid være oppdatert på www.fysio.no/kurs
Etterutdanningsvirksomheten i NFF får hvert år betydelige midler fra Fond til 

etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Rammebevilgningen omfatter til-
skudd til alt arbeidet i NFFs fagseksjon: Utvikling og gjennomføring av etterutdan-
ningskurs, faglig oppdatering av kursledere, kurslederseminar, spesialistordningen, 
NFFs kollegaveiledning, utviklingsprosjekter og drift av fagseksjonen. 

For deltakere på NFFs kurs gir dette en vesentlig reduksjon av kursavgiften. 
Til virksomheten 2012 er det tildelt 6 millioner kroner som også omfatter ekstra 

midler for å holde kursavgiften på 2009-nivå.
For nærmere informasjon om Fondet, se www.fysio.no/fondet 

Regler for opptak og avmelding:
se www.fysio.no/kurs

Fysioterapeuter i bevegelse 
– forebygging, rehabilitering, samhandling

6. – 7.  juni 2013
Sted: Domus Athletica, Oslo
 www.fysio.no/fagdager
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KURSOVERSIKT 2013

14. - 17. januar Fortsatt ledige plasser! Treningslære Oslo

28. - 30. januar  
og 11.-12. april

Fortsatt ledige plasser! MT Basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, kjeve, 
thoracal og skulder

Alta

28. januar - 1. februar 18. november Helse- og miljøarbeid - i et arbeidsmiljøperspektiv (HM 1) Stavanger

11.-13. februar 18. november Hvordan kan fysioterapeuter bidra til å styrke pasientens selvfø-
lelse? Tema belyses med utgangspunkt i spiseforstyrrelser

Bergen

11.-12. februar og 15.-16. april 11. desember Grunnkurs i læringsorientert fysioterapi Oslo

13.-15. februar 13. november Geriatri: Forebygging av funksjonssvikt og fall Trondheim

14.-15. februar 14. november MT - klinisk behandlingskurs Oslo

8.-10. april og 26.-27. august 8. januar Grunnkurs i fysioterapi og psykisk helse Oslo

8 .-12. april 9. januar Ortopedi for barn 0-18 år Oslo

15.-19. april 9. januar Onkologi - teoretisk grunnkurs Trondheim

15.-19. april 20. januar Fysioterapi for barn med funksjonsnedsettelse  0-6 år del 1 Trondheim

15.-19. april 20. januar Bevegelsesutvikling del 1 Oslo

22.-25. april 24. januar Bekkenrelaterte plager 1 Oslo

22.-24. april 24. januar BK - BARS SEMINAR Svarstad 

25.-27.  april og 3.-4. juni 27. januar Smertebehandling for fysioterapeuter, teoretisk forståelse og 
praktisk anvendelse

Oslo

6.-8. mai og 14.-15. juni 10. februar MT Basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal,  
bekken og hofte

Tromsø

27.-30. mai 3. mars Praktisk kurs NPMF Lillehammer

6.-7. juni NFFs fagdager Oslo

2.-6. september 9. juni Bevegelsesutvikling del 1 Trondheim

2.-4. september 
og 25.-26. oktober

9. juni MT Basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, kjeve, 
thoracal og skulder

Sogn og Fjor-
dane

9.-13. september,
7.-11. oktober og
2.-6. desember

9. juni Undersøkelse og behandling av voksne med nevrologiske 
tilstander - Bobath-konseptet

Oslo

16.-20. september 22. juni Basal Kroppskjennskap I (BK I) Svarstad

16.-20. september 22. juni Basal Kroppskjennskap II (BK II) Svarstad

19.-20. september 22. juni Kreft og fysisk aktivitet Oslo

7.-9. oktober og  
22.-23. november

22. juni MT Basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal,  
bekken og hofte

Oslo

7.-9. oktober 22. juni Fysioterapi i geriatrien - ortogeriatri/osteoporose Bergen

7.-11. oktober 22. juni Terapiridning trinn I Oslo

14.-18. oktober 11. august Helhetlig hjerterehabilitering Stavanger

21.-25. oktober 11. august Helse- og miljøarbeid - i et arbeidsmiljøperspektiv (HM 1) Tromsø

24.-28. oktober 11. august Medisinsk Treningsterapi (MTT) Oslo

4.-7. november 30. august Treningslære Stavanger

4.-8. november 20. august Fysioterapi for barn med lungesykdommer Oslo

4.-8. november 18. august Elektiv ortopedi Oslo

4.-11. november og  
tre dager i 2014

18. august Fysioterapi til intensivpasienter Oslo

7.-8. november 30. august Bevegelsesgrupper basert på psykomotoriske prinsipper I Oslo

11.-14. november 20. august Bekkenrelaterte plager II Oslo
   
   
   

Det tas forbehold om endringer

SKRIFTLIG PÅMELDING PÅ WWW.FYSIO.NO/KURS
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KURSOVERSIKT 2013 – ETTER FAGOMRÅDER
Det tas forbehold om endringer

BARNE- OG UNGDOMSFYSIOTERAPI

8 .-12. april 9. januar Ortopedi for barn 0-18 år Oslo

15.-19. april 20. januar Fysioterapi for barn med funksjonsnedsettelse  0-6 år del 1 Trondheim

15.-19. april 20. januar Bevegelsesutvikling del 1 Oslo

2.-6. september 9. juni Bevegelsesutvikling del 1 Trondheim

4.-8. november 20. august Fysioterapi for barn med lungesykdommer Oslo

HELSE OG MILJØ

28. januar - 1. februar 18. november Helse- og miljøarbeid - et arbeidsmiljøperspektiv (HM1) Stavanger

21.-25. oktober 11. august Helse- og miljøarbeid - et arbeidsmiljøperspektiv (HM1) Tromsø

FYSISK AKTIVITET

14.-17. januar Fortsatt ledige plasser Treningslære Oslo

14.-18. oktober 11. august Helhetlig hjerterehabilitering Stavanger

24.-28. oktober 11. august Medisinsk Treningsterapi (MTT) Oslo

4.-7. november 30. august Treningslære Stavanger

7.-8. november 18. august Bevegelsesgrupper basert på psykomotoriske prinsipper 1 Oslo

MANUELLTERAPI

28.-30. januar og  
11.-12. april

25. oktober MT Basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, kjeve, 
thoracal og skulder

Alta

14.-15.februar 14. november MT - klinisk behandlingskurs Oslo

6.-8. mai og 14.-15. juni 10. februar MT Basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal, bekken 
og hofte

Tromsø

2.-4. september og  
25.-26. oktober

9. juni MT Basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, kjeve, 
thoracal og skulder

Sogn og  
Fjordane

7.-9. oktober og  
22.-23. november

22. juni MT Basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal, bekken 
og hofte

Oslo

ONKOLOGI

15.-19. april 9. januar Onkologi - teoretisk grunnkurs Trondheim

19.-20. september 22. juni Kreft og fysisk aktivitet Oslo

GERIATRI

13.-15. februar 14. november Forebygging av funksjonssvikt og fall Trondheim

7.-9. oktober 22. juni Fysioterapi i geriatrien - ortogeriatri/osteoporose Bergen

KVINNEHELSE

22.-25. april 24. januar Bekkenrelaterte plager 1 Oslo

11.-14. november 20. august Bekkenrelaterte plager 2 Oslo

NEVROLOGI OG ORTOPEDI

25.-27. april og 3.-4. juni 27. januar Smertebehandling for fysioterapeuter, teoretisk forståelse og 
praktisk anvendelse

Oslo

9.-13. sept., 7.-11. okt. og  
2.-6. desember

9. juni Undersøkelse og behandling av voksne med nevrologiske til-
stander - Bobath-konseptet

Oslo

4.-8. november 18. august Ekektiv ortopedi Oslo

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

11.-13. februar 18. november Hvordan kan fysioterapeuter bidra til å styrke pasientens selv-
følelse? Tema belyses med utgangspunkt i spiseforstyrrelser

Bergen

22.-24. april 24. januar BK - BARS SEMINAR Svarstad

27.-30. mai 3. mars Praktisk kurs NPMF Lillehammer

16.-20. september 22. juni Basal Kroppskjennskap I (BK I) Svarstad

16.-20. september 22. juni Basal Kroppskjennskap II (BK II) Svarstad

  ULIKE FAGOMRÅDER

7.-11. oktober 11. august Terapiridning trinn I Oslo
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ANDRE KURS OG MØTER
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen

Fagakademiet i samarbeid med Acem og Norsk Yogaskole invite-
rer til Stressmestringskurset Arbeid og avspenning 
14.-16. mars 2013 på Halvorsbøle.  

Du blir kjent med de siste forskningsresultater på stress og 
avspenning, instrueres i både yoga og meditasjon og lærer om 
ulike avspenningsmetoder. Du lærer teknikker du kan praktisere 
selv, instruere i eller gi råd til andre om. 
Norsk Fysioterapeutforbund har godkjent kurset med16,5 timer 
innen deler av etter- og videreutdanning.

Pris; kr 4.950,- inkl overnatting på enkeltrom, fullpensjon og kurs-
avgift. Se også: 

STRESSMESTRING
lærer du av Acem på Halvorsbøle

www.halvorsbole.no    www.acem.no
eller 23 11 87 00 for info/påmelding

Etterutdanningskurs i de Kreative Kropps-
uttrykk gjennom Dans og Bevegelse, 
Bilder og Ord

Sted: Oslo
Kurshelger: 9.-10. februar, 16.-17. mars, 4.-5. mai, 8.-9. juni, 
7.-8. september, 12.-13. oktober 2013
NB: Introduksjonkurs lørdag 17. november 2012 i Oslo.
Kursledere: Liv Marie Leirvåg og May Lisbeth Grønli, pedagoger 
og danseterapeuter (MA;USA)
Info/kontakt: www.livsdans.no – liv@livsdans.no – 482 58 519.

Manuellmedisinsk smertebehandling (MMS) trinn 1
For fysioterapeuter i klinisk praksis. Oslo 8.-9. februar 2013  

Kursledere er manuellterapeut Roar Jensen, Phd  
og manuellterapeut Kirsti Vanvik

Kursinnhold: Smertefysiologi. Smertebehandling med bruk av 
manuelle teknikker og nåler. Nålebehandlingen er godkjent av 
myndighetene. Kurset er godkjent som tellende i NFFs  
spesialistordning. 

Frist for påmelding: 20. desember 2012. 
Kurskontakt: kristine.vegstein@manuellterapi.net
For mer info og påmelding: manuell.no/mms1

Seminar 1: Forflytningskunnskap  
og praktisk pasientarbeid
7.-9. januar 2013, kr 4.150,-
   

Seminar 2: Praktisk pedagogikk og  
organisering av forebyggende arbeid
10.-11. januar 2013, kr 3.150,-

Sted: Oslo - Ullevål sykehus
Seminarene er godkjent av NSF, NEF og NFF som tellende til  
spesialistutd. for sykepl., ergo- og fysiot.
Påmelding til: Per Halvor Lunde, tlf (47) 90 10 15 58,  
e-post: mail@perlunde.no 
Mer info: www.perlunde.no

DELTA PÅ

påmelding  www.hjerneslag.no
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DVD Sykegrep 2012
Dobbelt dvd-en viser utførelsen av de ulike sykegrepene /
behandlingsgrepene innen mensendieckfysioterapi. Det gis 
veiledning og indikasjoner for bruk av grepene i behandling. 
Dvd-en bygger videre på boken Sykegrep, utgitt på forlaget 
Vett og Viten i 2001.

Dvd-en henvender seg til studen-
ter og terapeuter i praksis.
Høgskolelektor Gretha Halvorsen 
og høgskolelærer Kristina Lingsten 
har stått for manus og gjennomfø-
ring. De har flere tiårs erfaring fra 
undervisning i sykegrep.

Læringssenteret, AV-avdelingen 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus 
har hatt ansvaret for produksjonen.

Forlag: Vett & Viten 2012
Pris: 400 kroner 
ISBN: 978-82-412-0699-3

Mensendieckutdanning 
i Norge 1912-2008 
En faghistorisk reise

Boken beskriver hvordan mensendiecktradi-
sjonen har utviklet seg her i landet. Den gir et 
portrett av Bess Mensendieck og den tenknin-
gen hun la til grunn for sitt bevegelsessystem. 
Planarbeid og faglige valg i ulike tidsepoker er 
beskrevet og de typiske mensendieckfagene 
beskrives i detalj.

Forholdet mellom tradisjonell fysioterapi og mensendieckfysioterapi går 
som en rød tråd gjennom boken. Her omtales historiske hendelser og 
samarbeid  mellom fysioterapeututdanningene.
Oversikt over alle studenter uteksaminert til og med 2008 er tatt med.

Forfatter: Gretha Halvorsen, høgskolelektor
Forlag: Vett & Viten 2009
Pris: 398 kroner
ISBN: 978-82-412-0532-3

ensendieck – Historiebok og DVD

Forholdet mellom tradisjo

Både historieboken og dvd-en fås kjøpt på Forlaget Vett & Vitens nettbutikk: www.forlagetvettviten.no. 
De kan også kjøpes på HiOAs bokhandel Akademika eller bestilles i nærmeste bokhandel.

CP-konferansen 2013: DELTAKELSE
OSLO fredag 25. januar TROMSØ onsdag 5. juni  Informasjon og påmelding på www.cp.no  Påmeldings-
frist Oslo: torsdag 10. januar  Påmeldingsfrist Tromsø: mandag 22. april  Arrangør: Cerebral Parese-foreningen
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ARBEIDSMARKEDET

Det er viktig å stille krav om lønn før man takker ja til en stilling. Lønn fastsettes på bakgrunn av arbeidstakerens kompetanse, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til 

markedssituasjonen. Flere stillinger enn før har nå kun en sentralt fastsatt minstelønn, noe som gjør dette enda viktigere. NFFs tillitsvalgte på arbeidsplassen eller  lokal-

avdelingen kan være behjelpelig med relevant informasjon til NFFs medlemmer. Priser og tidsfrister står på nest siste side. Annonser bestilles på fysioterapeuten@fysio.no

arbeidsmarkedetARBEIDSMARKEDET

Det er viktig å stille krav om lønn før man takker ja til en stilling. Lønn fastsettes på bakgrunn av arbeidstakerens kompetanse, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til 

markedssituasjonen. Flere stillinger enn før har nå kun en sentralt fastsatt minstelønn, noe som gjør dette enda viktigere. NFFs tillitsvalgte på arbeidsplassen eller  lokal-

avdelingen kan være behjelpelig med relevant informasjon til NFFs medlemmer. Priser og tidsfrister står på nest siste side. Annonser bestilles på fysioterapeuten@fysio.no

arbeidsmarkedet

ULSTEIN KOMMUNE

Ledig driftstilskot, 100% frå 16. januar 2013

www.ulstein.kommune.no under ledige stillingar.

VINJE KOMMUNE

Vinje kommune har ledig driftstilskot på 40% 
(to dagar i veka) for fysioterapeut frå 01.01.2013.

Me søkjer etter fysioterapeut med vidareutdanning i psykomotorisk 
fysioterapi. Driftstilskotet er knytt til Rauland fysioterapi som ligg i 
Vinje kommune, og er ein einmannspraksis.
Fysioterapeuten skal drive si verksemd i kommunen i høve til Lov om 
helse- og omsorgstenester, og gjeldande avtaleverk.

Nærare opplysningar får du ved å kontakte helse- og omsorgssjef 
Kari Dalen, tlf.  35 06 25 40/ 47 89 47 10 eller  Rauland fysioterapi 
v/Heidi Hegg, tlf. 90 08 36 63.

Send søknad med CV til:  Vinje kommune, Vinje helse- og 
omsorgstenester, 3890 Vinje.
Søknadsfrist: 10.12.12.

ULVIK HERAD
Fysioterapeut med driftstilskot

Med atterhald om Ulvik heradstyre si endelege godkjenning den 
12.12.12 vert det oppretta ny avtalefesta stilling for 
fysioterapeut – 100% – med driftstilskot. 

Ulvik har frå før oppretta 100% avtalefesta stilling med driftstilskot. 
Oppretting av ny stilling er drøfta med denne som meiner det er 
plass for 2 fysioterapeutar i området . Han er og open for å drøfta 
arbeidsfellesskap med ein ny fysioterapeut. Ulvik herad kan bistå 
med å finne andre løysingar – t.d. lokale for ein som ynskje å drive sin 
praksis frå eigne lokale.

Fysioterapeuten vil bli tilplikta kommunal teneste i fast delstilling for 
deltaking i generelt førebyggjande arbeid/samarbeid med andre fag-
grupper, arbeid med einskilde pasientar og rehabilitering. Ved slikt 
arbeid vert det utbetalt ordinær løn etter tariff.

Søkjaren må ha norskkunnskapar og norsk offentleg autorisasjon 
som fysioterapeut.
Ulvik herad vil hjelpa til med å finne bustad.

Spørsmål som gjeld stillinga: Kontakt einingsleiar Harald G.  
Johnsen på telefon 56 52 70 51, 400 07 151 eller e-post  
harald.johnsen@ulvik.kommune.no
Søknadsfrist er 25.11.2012. 

Fullstendig utlysing:  www.ulvik.kommune.no – ledige stillingar.

Asker kommune 
 
Ledig driftstilskudd
Ledig driftstilskudd psykomotorisk fysioterapi 25 t/uke 
fra 01.01.13.
Fullstendig utlysningstekst finner du på www.asker.kom-
mune.no under ledige stillinger. 
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Kjøp – salg – leie

Fysikalsk institutt vurderes solgt
Se www.micheletsfysikalske.no
Kontakt Michelet på  922 41 640 e. kl 18 eller helg. 
Se annonse i Fysioterapeuten i desember. 

Vikariat fysioterapeut ved Hadeland helse
Ledig svangerskapsvikariat for fysioterapeut fra slutten av februar 
2013 t.o.m november 2013. 

Se fullstendig utlysningstekst på www.hadelandhelse.no.
For mer informasjon om stillingen: kontakt Ingvild Børtnes  
på tlf. 975 92 546. 
Søknad sendes: Ingvild Børtnes, Hadeland helse, Smiegata 1, 
2750 Gran eller per mail til ingvild@hadelandhelse.no
Søknadsfrist: 2. desember. 

Sørlandsparken Tverrfaglig Helse 
søker fysioterapeut

Sørlandsparken Tverrfaglig Helse ligger sentralt i Sørlandsparken like 
utenfor Kristiansand. Vi har romslige lokaler på 450m2 som er inn-
delt i 10 kontorer, resepsjon, pause/møte rom og rehabilitering/tre-
ningsavdeling. Vi har også en avdeling i Otrahallen i Evje og Hornes.
Senteret åpnet sommeren 2006 og i dag jobber det tre kiropraktorer, 
to fysioterapeuter, én massør, tre resepsjonister og en driftsan-
svarlig. Vi har også et nært samarbeid med en ortoped som gjør 
vurderinger av pasienter på klinikken én gang i måneden. Andre 
tilbud ved klinikken er diagnostisk ultralyd, trykkbølgebehandling, 
såletilpassing med mer.

Vi ønsker en erfaren fysioterapeut som er interessert i å jobbe 
tverrfaglig. Tidligere arbeidserfaring, gjerne innen idrettsmedisin, 
skadeforebygging og rehabilitering er positivt.

Hvis dette er noe for deg, vennligst send søknad og CV til:
Sørlandsparken Tverrfaglig Helse - del av helsegruppen NEMUS
v/Erik Welhaven Løchen, Barstølveien 50f, 4636 Kristiansand.
erik@tverrfaglighelse.no
www.tverrfaglighelse.no

Søknadsfrist 1. desember 2012.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole, 
med rundt 17000 studenter og 1850 tilsatte. HiOA har studiesteder i 
Pilestredet og på Kjeller. Vi skal være et attraktivt studie- og arbeidssted 
som samvirker aktivt med storbyregionens samfunns-, arbeids- og kultur-
liv. Vårt mål er å bli et ledende universitet i Norden med en profesjonsret-
tet profil.

Instituttleder fysioterapi
Ved Fakultet for helsefag, Institutt for fysioterapi, er det ledig stilling 
som instituttleder. Tilsetting skjer på åremål for en periode på fire 
år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to 
ganger fire år – totalt 12 år.
For mer informasjon om fakultetet, se www.hioa.no/Om-HiOA/
Fakultet-for-helsefag. 

Institutt for fysioterapi tilbyr bachelorstudium i fysioterapi, master-
studium i rehabilitering og habilitering samt flere videreutdanninger 
av både fagspesifikk og tverrfaglig art.

Bachelorprogrammet har to studieretninger – fysioterapi og mensen-
dieck. Instituttet har ca. 630 studenter og 38 tilsatte og er lokalisert 
sentralt i Oslo. Forskningsområdene er først og fremst innen rehabili-
tering og habilitering, eldre og helse, muskel-/skjelettlidelser, psykisk 
helse og forebyggende- og helsefremmende intervensjoner.

Ansvarsområde:
Som instituttleder har du faglig og administrativt resultatansvar 
for virksomheten i instituttet, inkludert ansvar for personal- og 
økonomistyring. Instituttleder skal være pådriver for forsknings- og 
utviklingsarbeid. 

Instituttleder vil inngå i dekanens ledergruppe.

Full utlysningstekst på Høgskolens hjemmeside:
www.hioa.no/om-HiOA/Ledige-stillinger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:
Dekan Nina Waaler, tlf. 67 23 62 11 eller 45 25 50 55.
Prodekan/fungerende instituttleder Ingrid Narum, tlf. 67 23 61 55 
eller 41 62 65 67. 

Søknadsfrist: 23.11.2012.
Ref.nr.: 12/6108.
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bransjeregisteret
Irradia
Boks 65 Strømmen, 
2010 Strømmen
Tlf. 928 31 651 

Internett: www.irradia.no  Epost: info@irradia.no

Kontakt oss for 
årets kurs!

MID-Laser

TUSENVIS AV FORNØYDE BRUKERE OVER HELE LANDET

www.dorcas.no

Dorcas AS · Åsa, 3512 Hønefoss
Tlf. 32 16 17 90 · Faks 32 16 17 91 · E-post: post@dorcas.no

Førsteklasses produkter innen:
Varme- og kuldebehandling · Ultralydgel

Behandlingsbenker og -stoler
Massasjeoljer · Kremer · Hygieneprodukter

DIN TOTALLEVERANDØR

Norsk produsent av medisinsk 
forbruksmateriell

Tlf. 67 17 74 40   Fax 67 17 74 74

www.medictinedic.no – post@medictinedic.no

Tlf. 69 16 97 11 / 99 69 97 80

Medictinedic
Behandlingsutstyr og forbruksmateriell 

til din klinikk

Din totalleverandør innen fysioterapi og trening!

  Tlf: 800 FYSIO / 23 05 11 60       Fax: 23 05 11 70

  salg@fysiopartner.com      www.fysiopartner.no

Ergonomiske produkter 
på arbeidsplassen

www.ergo-line.com

Telefon: 32 72 24 11

Telefax: 32 72 24 15

e-post: post@combimed.nocombimed

www.combimed.no

combimed a.s
Ganske enkelt kvalitet

Du har kompetansen  
–vi har redskapene!

E-butikk
www.fysioett.no

a brand

Komplett lasersortiment

Tlf. 69 35 20 80. Fax. 69 35 20 81. E-post: info@skanlab.no
www.skanlab.no   www.enraf-nonius.com   www.rj-laser.com

Photonic 500
638nm/150mW + 810nm/500mW

Skanlab Laser™ 
808nm 100-500mW

T: 64 94 21 65   F: 64 94 21 31 
info@follo-futura.no   www.follo-futura.no

Vi gjør dagen din bedre

Ledig plass!

Trykkbølge

Super pulsert laser

Biofreeze

3DRX

Behandlingsbenker

“Behandlingsutstyr 
og forbruksmatriell”

info@altiusgruppen.no

Elektroterapi

Kinesiotape

Ortoser

Treningsutstyr

Sirex treningsmatter

AkuMed AS  |  T 22 07 52 20  |  www.akumed.no  |  post@akumed.no

LiteGait

E-S Otto Preiss AS

Størst utvalg – lengst erfaring!

Bransjeregisteret_1012.indd   52 05.11.12   15:53



FYSIOTERAPEUTEN   10/12     53

Bli med i bransjeregisteret!
Mange fysioterapeuter sitter sentralt plassert i offentlige institusjoner og i private fysikalske institutt. De har stor innflytelse på hva som skal 
kjøpes inn av hjelpemidler, treningsapparater, inventar og annet spesialtilpasset utstyr. I tillegg er fysioterapeuter viktige formidlere av infor-
masjon om det å leve et aktivt liv, med sport- og friluftsaktiviteter. Ved å registrere deg i vårt bransjeregister sikrer du deg oppmerksomhet på 
ditt firma og dets produkter.

Norges største produsent av fysikalske 
behandlingsbenker, MTT og 

rehabiliteringsutstyr
Tlf. 64 94 21 65 - Fax 64 94 21 31

info@follo-futura.no - www.follo-futura.no

DATAPRODUKTER

TEST-, TRENINGSUTSTYR/HJELPEMIDLER

bransjeregisteret

Liten modul, 57x20
 11 utgaver: kr. 5.700

Medium modul, 57x30
11 utgaver: kr. 7.400

Stor modul, 57x40
11 utgaver: kr. 9.600

Ta kontakt med Randi Oppegård 

i HS Media, tlf. 62 94 69 76, 

mail: ro@hsmedia.no

Tlf. 75 50 74 30                   www.kima.no

Tlf. 69 35 20 80. Fax. 69 35 20 81. E-post: info@skanlab.no
www.skanlab.no        www.shockwavetherapy.eu

1-4Bar
1-15Hz
Menystyrt
Touch screen
Kun 7 kg og bærbar

Din Trykkbølge Partner

Elektronisk oppgjør til HELFO
Norges mest brukte administrasjonsystem

Kontakt oss på: 22 62 72 40 - www.pvf.no

Din leverandør

Pulsert
kortbølge
Curapuls 670

Tlf. 69 35 20 80. Fax. 69 35 20 81. E-post: info@skanlab.no
www.skanlab.no        www.enraf-nonius.com

Manumed 
Optimal

5-delt elektrisk benk (225)

Alltid oppdatert

Tlf. 69 35 20 80. Fax. 69 35 20 81. E-post: info@skanlab.no
www.skanlab.no

post@sportsmaster.no – www.sportsmaster.no

Kontakt oss på tlf. 66 85 04 60

Solid og prisgunstig utstyr

Ledig plass!

Wellsystem varme- og massasjebenk, 
masserer hele kroppen. Brukes bla i off-

shore og på sykehus. Be om mer info! 
Vi har også solarier i alle prisklasser.
sol-import.no   info@sol-import.no 

Tlf. 40 04 73 04

NYHET: ASSISTENT UTEN LØNN

Gymline AS I Tlf: 69 34 36 20 I post@gymline.no I www.gymline.no   

30 år som totalleverandør av 
TRENINGSUTSTYR

 Tidsskriftet Fysioterapeuten er landets 

største og beste annonseorgan for 

fysioterapeuter, både når det gjelder 

produktannonser, stillingsannonser og 

annonser for møter, kurs og konferanser. 

Støtteprodukter og treningsutstyr

Størst utvalg – lengst erfaring!

Mail: mail@ottopreiss.no
Web: www.elektro-stim.no

Tlf.: 67 92 76 00
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kalender
Årsabonnement 2011:

Norge: 1.000 kroner. Utland: 1.020 kroner. 

Offentlige institusjoner: 875 kroner.

For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i 

medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til 

det blir skriftlig oppsagt.

ANNONSEPRISER – 2011

For bestilling av stillings- og 

kursannonser, kontakt fysioterapeuten@fysio.no

Stillingsannonser: 

Per sp. mm. Sort: Kr. 37. Farge: Kr. 42.

Spaltebredde: 88 og 180 mm. 

10 % rabatt ved 2. gangs innrykk av samme an-

nonse i påfølgende nummer ved samlet bestilling. 

Byråprovisjon: 3,5 prosent. 

Møter og kurs: 

Møter og kurs hvor NFFs interessegrupper, avdelin-

ger, faggrupper (ikke enkeltmedlemmer) står som 

arrangør: gratis.

Møter og kurs hvor andre utenom NFF står som 

arrangør: per sp. mm.  

Sort Kr. 26. Farge: Kr. 30.  

Spaltebredde: 88 og 180 mm. 

Tillegg (gjelder stilling og møter/kurs):  

Setting: Kr. 1,50 pr. mm 

Scanning: Kr. 100  

Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER 2011

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  

 debattinnlegg stilling ledig dato

5 19/4 23/4 14/5

6 10/5 14/5 4/6

 

Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak-

sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og 

stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og 

annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret-

ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. 

PRODUKTANNONSER

Ronny Grenberg, HS Media as, 

Postboks 80, 2260 Kirkenær

Tlf. 62 94 10 37, e-post: rg@hsmedia.no

ANDRE ANNONSER

Kirsten Stiansen

Tlf. 22 93 30 60, e-post: ks@fysio.no

ANNONSEMATERIELL

Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet  

materiell belastes kunden.

Tekniske data: 

Format: 210 x 280 mm. 

Satsflate: 180 x 247 mm.

Vi trenger tips til kalenderen

Fysioterapeuten trenger informasjon om seminarer, konferanser og andre  

begivenheter som er av interesse for norske fysioterapeuter.

Bidrag til kalenderen sendes: fysioterapeuten@fysio.no

NOVEMBER
21. Oslo 

Konferanse: Økt 

brukermedvirkning, bedre 

forskning! 

Arr.: Kunnskapssenteret, 
Forskningsrådet, Mental Helse, 
Kreftforeningen og FFO 
Info: www.funnskapssenteret.no

DESEMBER
4.-5. Oslo
Demensdagene

Arr.: Nasjonalt 
kompetansesenter for aldring 
og helse 
Info: www.aldringsoghelse.
no/?PageID=4284 

JANUAR
24.-25. Oslo 
Kostholdskonferansen 2013 

– Godt for hjertet? Fakta og 

myter om fett, karbohydrater, 

kolesterol og hjertehelse 

Arr.: LHL i samarbeid med UiO 
og UMB 
Info: www.lhl.no/
kostholdskonferansen 

 

25. Oslo
CP-Konferansen 2013 

info: www.cp.no

FEBRUAR
14.-15. Oslo
4. Nasjonale Konferanse om 

hjerneslag 

Info: www.hjerneslag.no

18.-19. London
8th national conference: 

Orthopaedics and Sports 

Medicine 2013 

Arr.: British Journal of Hospital 
Medicine 
Info: www.mahealthcareevents.
co.uk/ortho2013 

MARS 
14.-16. Halvorsbøle 

Stressmestring 

Arr.: Fagakademiet, Acem og 
Norsk Yogaskole 
info: www.acem.no – www.
halvorsbole.no 

MAI
30.5 - 1.6. Amsterdam
1st  World Congress on Pelvic 

Pain. 

Info: www.pelvicpain-meeting.
com 

JUNI 

5. Tromsø
CP-Konferansen 2013 

info: www.cp.no

6.-7. Oslo
NFFs fagdager

Info: www.fysio.no/fagdager

18.-20. Oslo
38th World Hospital Congress: 

Future Healthcare 

Info: www.oslo2013.no  

OKTOBER
27.-31. Dubai
8th Interdisciplinary World 

Congress on Low Back & 

Pelvic Pain. Advances in 

multidisciplinary research for 

better spinal/pelvic care. 

Info: info@worldcongresslbp.

com, www.worldcongresslbp.

com

NOVEMBER
27.-29. Hamar 
NFFs landsmøte 2013

Årsabonnement 2012:

Norge: 1.100 kroner. Utland: 1.150 kroner. 

Offentlige institusjoner: 950 kroner.

For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i 

medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til 

det blir skriftlig oppsagt.

ANNONSEPRISER – 2012

For bestilling av stillings- og kursannonser, 

kontakt fysioterapeuten@fysio.no

Stillingsannonser: 

Per sp. mm.: Kr. 42.

Spaltebredde: 88 og 180 mm. 

10 % rabatt ved 2. gangs innrykk av samme an-

nonse i påfølgende nummer ved samlet bestilling. 

Byråprovisjon: 3,5 prosent. 

Møter og kurs: 

Møter og kurs hvor NFFs interessegrupper, avdelin-

ger, faggrupper (ikke enkeltmedlemmer) står som 

arrangør: gratis.

Møter og kurs hvor andre utenom NFF står som 

arrangør: 

Per sp. mm.: Kr. 30.  

Spaltebredde: 88 og 180 mm. 

Internett: 

Stillingsannonser kun på nett: Kr. 4.000.

Kursannonser kun på nett: kr. 3.000. 

Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER 2012

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  

 debattinnlegg stilling ledig dato

10    22/10     26/10 16/11

11    12/11     16/11    7/12

Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak-

sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og 

stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og 

annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret-

ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. 

PRODUKTANNONSER

Randi Oppegård, HS Media as, 

Postboks 80, 2260 Kirkenær

Tlf. 62 94 69 76, e-post: ro@hsmedia.no

ANDRE ANNONSER

Kirsten Stiansen

Tlf. 22 93 30 60, e-post: ks@fysio.no

ANNONSEMATERIELL

Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet  

materiell belastes kunden.

Tekniske data: 

Format: 210 x 280 mm. 

Satsflate: 180 x 247 mm.

OPPLAG 

8.800 

TRYKK 

Merkur-Trykk AS
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Fagerborggata 6  |  Postboks 5165 Majorstuen  |  0302 Oslo 

Tlf: +47 22 60 41 52  |  post@hur.no  |  www.hur.no

Hur – godt utprøvde løsninger som gir pasienter og utøvere optimalt utbytte.

HUR FysioFitness
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NOISSN 0016-3384
Returadresse:
Norsk Fysioterapeutforbund
Postboks 2704, St. Hanshaugen
N – 0131 Oslo

RIKTIG UTSTYR 
ER EN VIKTIG 
SUKSESSFAKTOR.
Derfor velger Skiforbundet trykkbølge-
behandlingsutstyr med dokumentert effekt. 

Postadresse: Boks 62, 1488 Hakadal. Besøksadresse: Rauerskauveien 518, Nittedal.Telefon: (+47) 67 07 91 80, Fax: (+47) 67 07 91 81.

Importør / distributør:

Det eneste trykkbølgeutstyret i Norge med 
dokumentasjon på klinisk effekt
SWISS DOLOR CLAST fra den sveitsiske 
kvalitetsprodusenten EMS er det eneste utstyret 
og metoden på det norske markedet som kan 
dokumentere resultater fra en rekke 
vitenskapelige, randomiserte, uavhengige og 
kontrollerte kliniske undersøkelser. Det vises til 
«evidence class 1»-dokumentasjon fra studier i 
flere land. Utstyret er blant annet godkjent 
av det meget strenge amerikanske 
godkjenningsorganet FDA – Federal Food and 
Drug Administration. Referanser og utfyllende 
dokumentasjon, finnes på nettsiden 
trykkbølgebehandling.no

Det komplette behandlingsutstyret 
Swiss DuoClast® består av modulene Swiss 
DolorClast® og Swiss PiezoClast®, utstyr og 
metoder som sammen utgjør en fullkommen 

“trykkbølgeduo” basert på den nyeste 

teknologien. Med en kombinasjon av klassisk 
(i vifteform mot et bredt penetrasjonsfelt) og 
dyptvirkende (fokusert mot et mindre område) 
trykkbølgebehandling, gjøres behandlings-
metoden optimal effektiv.

Enimed er importør og distributør
Enimed sørger for opplæring i bruk og metode, 
kalibrering av utstyr, service og reservedeler ved 
behov. En rekke klinikker over hele Norge innen 
fysikalsk medisin og rehabilitering, tilbyr nå 
trykkbølgebehandling med vårt utstyr. 

For mer informasjon og dokumentasjon, 
se trykkbølgebehandling.no

Trykkbølgebehandling (ESWT) er en effektiv metode for behandling av 
kroniske senelidelser. Musearm, akillessmerter, kalkskulder, jumpers knee 
og plantar fasciitis behandles uten operasjon, kortison eller medisinbruk (1–8).
Nyere erfaringer og studier viser også gode resultater av trykkbølgebehandling 
på stimulering av vekst og tilhelning av benvev (9).

Benyttes av 

Norges Skiforbund

Nyhet!
Swiss DuoClast® 
komplett 2-modulers 
trykkbølgeutstyr

Litteratur: 1. Am J Sports Med 2008;36:2100-2109 - Gerdesmeyer L, Frey C, Vester J. m.fl.   2. Am J Sports Med 2009;37:463-470 - Rompe JD, Furia J, Maffulli N.   3. J Bone Joint Surg Am 2008;90:52-61 - Rompe JD, 
Furia J, Maffulli N.   4. Am J Sports Med 2007;35:374-383 - Rompe JD, Nafe B, Furia JP, Maffulli N   5. Am J Sports Med 2009 Sep 23 [Epub ahead of print] - Rompe JD, Caccio A, Furia JP,  , m.fl.   6. Am J Sports Med 
2009;37 1981-1990 - Rompe JD, Segal NA, Cacchio A, m.fl.   7. Am J Sports Med 2009;37:1806-1813 - Furia JP, Rompe JD, Maffulli N.   8. Brit Med J 2009;339:b3360. doi: 10.1136/bmj.b3360. - Engebretsen K, Grotle 
M, Bautz-Holter m.fl.   9. Arch Orthop Trauma Surg. 2011 Mar;131(3):303-9. Epub 2010 Aug 22. Hausdorf J, Sievers B, m.fl. 
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