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KNAPPER OG GLANSBILDER. Det er en av karakteristikkene som er brukt om den korte 

avstanden mellom tilbud og krav i det konfliktfylte oppgjøret i offentlig sektor. Hvorfor var 

det ikke mulig å unngå en så omfattende streik når avstanden tilsynelatende var så liten? 

Hva skjedde?

Mange mener at staten har opptrådt provoserende og klønete. Reglene for oppgjøret ble 

nærmest endret under spillets gang. I revidert nasjonalbudsjett ble forventet lønnsvekst satt 

til 3.75 prosent. Konkurranseutsatt industri blir alltid framholdt som normen for oppgjøre-

ne i offentlig sektor. Det alle andre må ta hensyn til enten de liker det eller ei. Og der spår de 

fleste eksperter en lønnsvekst langt opp på 4-tallet. I år mente staten plutselig at de offentlig 

ansatte skulle være fornøyd med langt mindre. 

Enkelte forsøkte å legge skylda på den ferske personaldirektøren i staten. Det var tross alt 

bedre enn å kritisere den rød-grønne regjeringen direkte for ufin opptreden og stramme 

tøyler. «Og bakom suser Stoltenberg» – ifølge Aftenpostens kommentator.

Stoltenberg kan i alle fall ikke beskyldes for å drive med stemmefiske foran valget i 2013. 

Med mindre han er overbevist om at vi vil takke ham om noen år, dersom den europeiske 

krisen virkelig slår inn her hjemme?

Frontene ble ikke mindre steile da Unio den 2. juni nektet å godta et tilbud fra staten på 4,1 

prosent, mens YS og LO sa ja. Unio ville streike videre, vel vitende om at det ville bli borti-

mot umulig å få ut noe mer.

Unio-leder Anders Folkestads innrømmet i Aftenposten allerede neste dag at fortsatt streik 

var en ren markering. Han mente at det var viktig å vise at man ikke godtok resultatet, om 

ikke annet som et signal til neste oppgjør. Leder i Unio Stat, Arne Johannessen, sa det samme 

i et intervju med Dagens Næringsliv mandag 4. juni.

Spørsmålet er om det vil lønne seg for Unio på lengre sikt 

å tviholde på streik, uten tro på at det er mulig å oppnå et 

bedre resultat. Organisasjonene i arbeidslivet er avhengige 

av støtte og sympati fra både samfunn og medlemmer. Det 

er «folk flest» som rammes av streik. Streikevåpenet må 

brukes med forsiktighet.

«Unio Stats fortsatte streik har gått over i en fase av rent 

politisk spill», skrev Dagsavisen på lederplass 4. juni. De har 

så absolutt et poeng.

Fysioterapeutene og de andre utdanningsgruppene i Unio 

fortjener en langt bedre økonomisk uttelling for sin kompe-

tanse enn de har i dag. Men den gamle frontfagsmodellen 

kan neppe gi dem det, uten at den justeres til en ny virkelig-

het. Det er hårreisende at høyt utdannet arbeidskraft i det 

offentlige skal ha lønningene sine bundet til de lavest løn-

nede arbeiderne i industrien.

Vi håper på det beste og ønsker leserne god sommer!

4     FYSIOTERAPEUTEN  6/12

Den gamle 
frontfags- 
modellen bør 
justeres til en 
ny virkelighet.

LEDER

Steile fronter før ferien
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Over 270 fysioterapeuter var 

i streik i det Fysioterapeuten 

gikk i trykken 4. juni. De deltok 

i den største konflikten i det 

offentlige på nesten 30 år.  

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

– VI MÅTTE VISE at vi mener alvor, sier NFFs 

leder Eilin Ekeland.

Mens LO og YS den 2. juni godtok statens 

tilbud på 4,1 prosent, sa Unio Stat nei og 

fortsatte streiken. Det opprinnelige tilbudet 

fra staten lå på 3,75 prosent. På dette tids-

punktet var 216 fysioterapeuter i kommune-

sektoren i streik, 30 i Oslo kommune og 25 i 

staten, totalt 271. Oppgjøret i kommunesek-

toren (KS) hadde ennå ikke kommet i gang, 

og det er i kommunene at NFF har de fleste 

av sine medlemmer.

– Hva er spesielt viktig for fysioterapeutene 
i dette oppgjøret?

– Vi streiker for at ansatte i offentlig 

sektor ikke skal sakke enda mer akterut i 

forhold i det private næringsliv. Det gapet 

er allerede altfor stort. Vi krever ikke å ta 

igjen hele gapet, men vil hindre at avstanden 

blir enda større. Fysioterapeutenes streike-

grunnlag er dermed det samme som i resten 

av Unio-familien, sier Eilin Ekeland. 

– Både Unios leder Anders Folkestad og 
forhandlingsleder i Unio Stat, Arne Johannes-
sen, innrømmet at de valgte å streike videre 
som en ren markering. De hadde ingen for-
ventninger enn å få ut mer enn 4,1 prosent. 
Syns du dette er riktig, for eksempel overfor 
dem som rammes av streiken? 

– Ja, det er rett og slett svært viktig for 

oss å markere tydelig hva vi mener. Og det 

er at prinsippet om at de ansatte i offentlig 

sektor skal ha samme tillegg som i det pri-

vate næringsliv, skal være gjeldende. Staten 

har i år rokket ved dette prinsippet ved å 

forvente at de offentlig ansatte skal nøye seg 

med mindre enn de såkalte frontfagene. Det 

er provoserende.

– Har Unio skrudd forventningene urealis-

tisk høyt i været, med antydning om at man 
vil opp på 4,9 prosent?

– Nei, jeg mener vi har vært edruelige. Vi 

har ikke en gang snakket om løft for spesi-

elle grupper. Unio krever bare å holde tritt 

med lønnsutviklingen i privat sektor. Hvis 

man skal ta frontfagsmodellen på alvor og 

tette gapet, så kommer vi faktisk opp på det 

nivået, sier Ekeland.

– Og streikeviljen blant NFFs medlemmer?
– Den har vært veldig bra, større enn i 

tidligere streiker. Mitt inntrykk er at med-

lemmene er tente og aktive. Budskapet 

i denne streiken er lett å forstå; offentlig 

ansatte kan ikke fortsette å sakke akterut 

lønnsmessig. Det er urettferdig og tenner 

folks engasjement! 

aktuelt
Hva skal vi med fysioterapi 
hvis vi ikke kan leve som hele 
mennesker?Side 10

EILIN EKELAND – Streikeviljen har vært veldig bra! 
Foto: Dagrun Lindvåg

MOBILISERING Allsang, appeller og eget 
husband løfter streikeviljen til nye høyder på 
torget i Asker sentrum tirsdag 29.mai.

Streiken:

– Vi måtte markere at vi mener alvor
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AKTUELT

Det lukter nystekte vafler på 

Føyka Stadion. Utenfor loka-

lene som disponeres av ski- og 

fotballklubben i Asker, er et 

førtitalls mennesker samlet. 

Stemningen er god og lagmo-

ralen høy. Unio er i streik.

TEKST og FOTO Tone Elise Galåen
fysioterapeuten@fysio.no

– VI I STREIKEKOMITÉEN har jobbet i for-

kant for å forberede oss på en eventuell kon-

flikt. Det startet med et streikemøte torsdag 

kl. 10,og siden har det gått slag i slag, sier  

Kirsti Lundeby Gjerde, barnefysioterapeut 

og hovedtillitsvalgt for fysioterapeutene i 

Asker kommune. 

Til Føyka Stadion kommer Unio-med-

lemmer ansatt i Asker kommune som er tatt 

ut i streik. Fysioterapeuten er på besøk tirs-

dag 29. mai. Så langt streiker ti fysioterapeu-

ter i Asker, og ved en ytterligere opptrapping 

legger enda to fysioterapeuter ned arbeidet.

– Det vil i så fall ramme voldsomt.De 

som jobber med barn med lungeproblema-

tikk forblir på jobb. Disse pasientene vil bli 

ivaretatt hele tiden, blant annet av uorgani-

serte, forteller Gjerde.

Fysioterapeuten besøkte de streikende i 

Asker kommune tirsdag 29. mai.

Lønn for kompetanse
Det er særlig kampen for høyere lønn som 

opptar de streikende Unio-medlemmene. 

Generelt gjelder kravet om å nå det samme 

lønnsnivået som andre grupper med 3-årig 

høyskoleutdannelse, for eksempel ingeniø-

rer. I likhet med mange andre kommuner 

rundt om i landet gir heller ikke Asker kom-

mune lønnstillegg for etterutdanning i regi 

av NFF. I dag er det kun videreutdanning 

med studiepoeng som gir lønnskompensa-

sjon. 

Forbundet har ikke klart å gjøre etter-

utdanningskursene om til studiepoeng, og 

mange føler at de har mye kompetanse som 

ikke synes på lønnsslippen. Dette er det stor 

misnøye med. Det er lagt ned mye tid og 

krefter i etterutdanning innen vår faggrup-

pe, slår Gjerde fast.

Hun fremhever også viktigheten av lønn 

for kompetanse med tanke på rekrutterin-

gen til yrket. 

– Generelt er omsorgsyrkene i kommu-

nal sektor svært viktige, og dessuten skal 

Krever høyere lønn basert på kompetanse

KLAR MELDING Utdanning skal lønne seg!
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det lønne seg å ta utdanning. For ungdom 

er ikke disse yrkene attraktive nok. De ser 

at lønna er dårlig og velger noe annet. Det 

er både trist og alvorlig, for med samhand-

lingsreformen settes det ekstra store krav til 

kompetanse for å kunne ivareta de nye opp-

gavene kommunen blir pålagt.

Solid samhold
Så langt har både stemningen og streikevil-

jen vært god. Folk sitter streikevakt og går 

heller ikke av veien for å delta på fellesakti-

viteter som aerobic. Ansatte i skoler, barne-

hager og helse inntar gangbruene som krys-

ser E18 iført karakteristiske T-skjorter med 

Unio-logo og bannerne høyt hevet, og blir 

møtt med begeistret respons fra bilistene. 

Et band bestående av lærere sørger for stor 

stemning på torgmøtet i regi av Unio og LO 

i Asker sentrum. Det viftes med plakater, 

appeller holdes, sola skinner og streikeviljen 

og samholdet råder. 

Tidligere var en streik som denne ofte en 

lærer- eller sykepleierstreik. Nå fokuseres 

det på at det er hovedorganisasjonen Unio, 

med sin mangfoldige medlemsmasse, som 

er i streik.

– Fysioterapeutene er en liten gruppe, 

men i likhet med de andre yrkesgruppene, 

profilerer vi oss på stand i Asker sentrum 

under streiken.  Alle står sammen og støt-

ter hverandre. For eksempel stiller vi oss bak 

sykepleiernes krav om rett til fulle stillinger 

og gode turnusordninger. I denne konflikten 

er vi Unio, sier Gjerde.

Hun forteller at det i Asker er et godt 

samarbeid både innen Unio-forbundene i 

mellom, og med de andre forbundene i LO.

– Vi kjenner hverandre fra før, og har god 

kommunikasjon. Å være hovedtillitsvalgt 

for en liten organisasjon som NFF kan bli 

ensomt, men vi inviteres til nettverksmøter 

og føler oss som en del av et større fellesskap. 

Samarbeidet blir ytterligere forsterket gjen-

nom en streik som denne, sier Gjerde.

Overrasket av streiken
Marte Børke Thorkildsen er spesialfysiote-

rapeut for barn og unge. Med ansvar for alle 

skolene, barnehagene og helsestasjonene 

som hører til sonen Nesøya/Landøya, er det 

nok av arbeidsoppgaver å ta fatt på. Hun 

hadde håpet på at partene ville komme til 

enighet, men støtter aksjonen. I likhet med 

de fleste andre mener hun det viktigste er å 

komme lønnsmessig på nivå med grupper 

det er naturlig å sammenlikne seg med.

– Andre med tre til fire års høyskoleut-

dannelse tjener flere hundre tusen mer i 

året. Med tanke på jobben vi gjør og det sto-

re ansvaret vi har, er dette rett og slett ikke 

godt nok. Det er pinlig at fysioterapeutene 

ligger så langt etter i lønnsutviklingen. Ikke 

minst for å opprettholde rekrutteringen ute 

i kommunene er det viktig at folk blir fore-

speilet en anstendig lønn, sier Thorkildsen.

Personlige tillegg
Thorkildsen har selv fått lønnsmessig ut-

telling for videreutdanning, men ikke for 

etterutdanning. Selv om hun synes det er 

interessant og spennende å heve sin egen 

kompetanse, ser hun at dette også må få 

konsekvenser for innholdet i lønningspo-

sen.

– Man burde få personlige tillegg for et-

terutdanning. I dag har vi superkompetente 

folk som har jobbet i 30 år, men som frem-

deles har det samme i lønn som oss relativt 

ferske. På den måten blir det ingenting å 

strekke seg mot. Etter at man har oppnådd 

10 års ansiennitet, skjer det ikke noe mer, et-

terutdanning eller ikke. Det er veldig viktig 

å få dette løftet nå, sier Thorkildsen.

Gir innsikt
Hun berømmer de hovedtillitsvalgte som 

holder oversikt og loser de organiserte gjen-

nom streiken. Ingen av fysioterapeutene 

som er tatt ut har deltatt i en streik tidligere, 

så de beveger seg i ukjent terreng. Likevel 

står de på og ønsker å bidra på best mulig 

måte. Thorkildsen mener også at streiken gir 

ny innsikt i fagpolitiske spørsmål, noe hun 

sjelden kan bruke tid på i hverdagen.

– Dette er ikke noe vi diskuterer eller job-

ber mye med ellers. Vi er snille og greie, gjør 

jobben vår og klager hverken over lønn eller 

arbeidsforhold. Vi setter vår lit til de tillits-

valgte, men det er nyttig å få en grundigere 

innføring i hva det dreier seg om, og ikke 

minst diskutere disse spørsmålene med an-

dre, sier hun.

Seig streikevilje
Hittil har streiken vart i tre dager i strålende 

vær. Men streikeviljen som ligger i lufta over 

torget i Asker sentrum, er seig nok til å over-

leve en regnværsdag eller to. Bandet spiller 

Kim Larsen, og folk synger villig med.

– Hvordan merker brukerne av fysiotera-
pitjenester i Asker kommune streiken?

– Habiliteringsbarn rammes ved at be-

handling og formidling av hjelpemidler 

utsettes, og ventetiden på rehabilitering av 

hjemmeboende blir lenger. Dessuten kan 

utskrivelse fra sykehus- og rehabiliterings-

institusjoner forsinkes, og likeså påbegynte 

rehabiliteringsprosesser. Likevel har jeg ikke 

hørt noe negativt. Tvert imot er det mange 

av de berørte som uttrykker stor forståelse 

for streiken, i alle fall så langt, avslutter Kir-

sti Lundeby Gjerde. 

SAMHOLD De styrker samholdet og håper på et godt resultat. Fra venstre, fysioterapeutene Marte 
Børke Thorkildsen, Else-Britt Dancke, Kirsti Lundby Gjerde, Hege Karin Zeiner og Astri Camilla Knudsen.
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AKTUELT

Streikeviljen i NFF har vært 

større under denne konflikten 

enn i tidligere streiker. Det 

mener Anders Aasheim, NFFs 

leder i Troms.

TEKST Gro Lien Garbo 
glg@fysio.no

HAN har vært tillitsvalgt i NFF i en årrekke 

og har deltatt i flere tidligere streiker. Stor-

streiken i offentlig sektor som ble avsluttet 

for kort tid siden, var spesielt godt forankret, 

sa Aasheim i en kommentar til Fysiotera-

peuten mens streiken pågikk. 

– Unio har gjort en veldig god jobb med 

å fronte kravene våre.  Internt overfor med-

lemmene har også informasjonen vært god.  

Det streikeapparatet som nå rulles i gang er 

imponerende.  Unio har gjort en kjempe-

jobb med å få gjennomslag for budskapet 

vårt i mediene. Når de største avisene og 

NRK har fått med seg vårt viktigste budskap 

både i kommentarer og ledere, har Unio 

gjort jobben sin, sa Aasheim.

Det viktigste budskapet er etter hans me-

ning at et lønnsløft i det offentlige er helt 

nødvendig om man skal klare å rekruttere 

nye medarbeidere. 

Sigurd Leithe, som er hovedtillitsvalgt for 

fysioterapeutene i Tromsø kommune, kun-

ne melde om god stemning under streiken 

og mye støtte og forståelse fra folk flest. 

Aslaug Terese Kleiveland, leder for NFF 

i Hordaland kunne fortelle om stor strei-

kevilje i Bergen. Hun ble selv tatt ut i streik 

fra jobben som barnefysioterapeut i Bergen 

kommune. Også hun har møtt mye forstå-

else fra «mannen i gata». 

– Jeg tror det er lett å skjønne hvorfor 

vi streiker. Det er jo ikke noen grunn til at 

vi skal ha mindre lønnsvekst enn andre, sa 

Kleiveland i en kommentar under streiken. 

Større streikevilje – støtte fra «folk flest»

TROMSØ Anders Aasheim, NFFs leder i Troms og Sigurd Leithe, hovedtillitsvalgt for fysioterapeutene i 
Tromsø kommune. Foto: Torgrim Rath Olsen

OSLO Onsdag 30. mai var det en stor Unio-markering i forbindelse med streiken i stat og kommune. 
Anders Folkestad holdt appell. Foto: Vidar Rekve

ASKER På jobb som streikevakt.  
Foto: Tone Elise Galåen
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BERGEN Stor oppslutning også i Bergen 30. mai, der forhandlingsleder i Unio Kommune, Mimi Bjerkestrand, holdt appell.  Foto: Vidar Rekve

Fakta om streiken
Streiken startet 24. mai, da meklingen mellom YS, Unio, LO og staten brøt sammen.  

Tilbudet fra staten lå på 3,75 prosent.

Rundt 50.000 arbeidstakere i stat og kommune var i streik etter det andre uttaket 30. mai. 

Den 2. juni godtok LO og YS statens tilbud på 4,1 prosent. Unio avviste tilbudet, og varslet 

samtidig opptrapping av streiken. 

Den 4. juni var det ca. 58.000 arbeidstakere i streik, blant dem 271 fysioterapeuter.

Det er 28 år siden forrige gang det var streik i staten.

Unios begrunnelser for fortsatt streik: 

Regjeringen ville ikke gi våre medlemmer den samme lønnsvekst som i industrien  

(frontfaget).

Regjeringen ville ikke gi oss et sentralt justeringsoppgjør, som er viktig for å løfte våre 

grupper

Reguleringsklausulen ville ikke gi våre medlemmer tilstrekkelig trygghet for å få det 

samme som frontfaget i andre avtaleår

          (Kilde: Unio) 

Det er ikke 
vanlig å greie 

å forhandle seg frem 
til mer når andre har 
skrevet under en 
avtale. Men det kan 
fremdeles skje undere 
i dette landet. 

Arne Johannessen,  
forhandlingsleder i Unio Stat, 
NRK 4. juni. 
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AKTUELT

Bort fra særordninger og over 

til likestilling. Det har vært 

hovedfokus for Lars Ødegård, 

som nylig gikk av etter 17 år 

som generalsekretær i Norges 

Handikapforbund (NHF). Og - 

hvorfor rope på mer fysiotera-

pi når det ikke ropes like høyt 

om frihet? 

TEKST Dagrun Lindvåg, dl@fysio.no

FOTO Erik Norrud/Norges Handikapforbund

HANS hovedmål har vært å skifte fokus, 

både i samfunnet generelt og blant funk-

sjonshemmede. Han har derfor kjempet 

for å komme bort fra særordninger og over 

til likestilling. Det samme gjelder bildet av 

funksjonshemmede som syke mennesker 

med behov for omsorg.

– Det er klart vi trenger fysioterapi og an-

dre helsetjenester. Kroppen krever sitt. Livet 

er imidlertid mer enn helse, sier Ødegård 

(55), som har progressiv muskeldystrofi. 

Han trakk seg som generalsekretær etter råd 

fra fastlegen. 

Lars Ødegård har vært en svært aktiv og 

tydelig leder. Han er i tillegg leder i Biotek-

nologinemnda og medlem i Nasjonalt råd 

for kvalitet og prioritering i helse- og om-

sorgstjenesten. Disse vervene skal han be-

holde. 

– Jeg har valgt mitt eget fokus i livet helt 

bevisst. Og det er at helse bare er en del av 

livet! Funksjonshemmede må skifte fokus 

fra patologi til politikk, og fra særordninger 

til likestilling. Dette gjelder også i samfun-

net generelt, sier Ødegård i et intervju med 

Fysioterapeuten. 

Ikke alltid populært
Vi ba om intervju for å høre hans synspunk-

ter på utviklingen når det gjelder holdninger 

og likestilling for funksjonshemmede. Men 

Ødegård krever ikke bare at samfunnet ge-

nerelt skal endre holdninger og fokus, men 

også de funksjonshemmedes selv. Det er det 

ikke alle som har likt så godt. Man blir ikke 

nødvendigvis populær av å mene at reell li-

kestilling og like muligheter også betyr å gi 

avkall på særordninger. 

– Det som påfører oss funksjonshemnin-

ger er måten vi bygger samfunnet på. Når 

jeg som er avhengig av rullestol ikke kom-

mer på bussen, er det bussen det er noe i 

veien med og ikke meg. Det faktum at jeg 

sitter i rullestol, kan jeg ikke gjøre noe med. 

Jeg vil aldri kunne gå. Busser kan derimot 

bygges slik at alle kan bruke dem, sier Øde-

gård. Han legger til at i storbyer som New 

York og London kommer han både på og av 

bussen på egen hånd, men ikke her hjemme.

– Hva er det viktigste som har skjedd i din 
periode som NHFs generalsekretær?

– Det aller viktigste er antidiskrimine-

ringsloven som Odelstinget vedtok i 2008; 

Lov om forbud mot diskriminering på 

grunn av nedsatt funksjonsevne (diskrimi-

nerings- og tilgjengelighetsloven). Denne 

loven jobbet funksjonshemmedes organisa-

sjoner i 15 år for å få igjennom. Loven har en 

del mangler, men den er i alle fall på plass. 

Og i nær framtid skal Norge ratifisere FNs 

konvensjon om rettighetene til mennesker 

med nedsatt funksjonsevne. Det er på høy 

tid, sier Ødegård. 

– Hva med retten til brukermedvirkning?
– Det har fungert så som så. Brukermed-

virkning skulle innebære en overføring av 

makt til den funksjonshemmede selv, gi rett 

til å bestemme over sitt eget liv, men det har 

blitt mest fasade og tomme ord.

Norge sent ute
Norge fikk sin antidiskrimineringslov i 

2008. USA ligger langt foran når det gjelder 

lovfestede rettigheter og krav om tilgjenge-

lighet for alle. Americans With Disability 

Act ble vedtatt så tidlig som i 1990. 

– Når det gjelder universell utforming, 

har Norge kommet svært kort. Det bygges 

fortsatt hoteller og andre offentlige byg-

ninger der funksjonshemmede i rullestol 

må ta kjellerinngangen eller bakdøra for å 

komme inn. Også når det gjelder transport 

er vi fortsatt henvist til særordninger. Busser 

og tog er i begrenset grad tilgjengelige for 

funksjonshemmede. Når samfunnet søker 

å kompensere sin utestenging av oss fra of-

fentlig transport, så kan jeg bare få tilgang 

på de kompensatoriske ordningene når en 

lege attesterer at det er meg det er noe feil 

med. Det holder ikke at en bussjåfør be-

krefter at det er bussen som ikke strekker 

til. Nei, det er jeg som blir tildelt stempelet 

«fungerer ikke», mens sannheten jo er at det 

er transportmidlene som ikke strekker til.

– Hva kommer denne tregheten av?
– Årsakene er helt klart sammensatte. 

En forklaring kan være byggingen av et 

velferdssystem som skal favne alle. «Ta-

vare-på-ordningene» i vårt velferdssystem 

utelukker mennesker med funksjonshem-

ninger fra å være aktive samfunnsborgere. 

Når funksjonshemmede blir definert som 

syke og hjelpetrengende, så påkaller det 

mere tanken om omsorg og pleie, enn om 

likestilling og likeverdig deltakelse. 

Se hele mennesket
– Hvilken rolle har fysioterapeutene?

– Helsepersonell har ofte et for stort fo-

kus på det brukerne ikke kan. Det gjelder 

også fysioterapeuter. Det er viktigere å lete 

fram ressursene i den enkelte og innta et 

mer holistisk perspektiv – se hele mennes-

ket. Hva skal vi med fysioterapi hvis vi ikke 

kan leve som hele mennesker? Jeg kunne ha 

brukt mye tid og energi på mine smerter, el-

ler det jeg ikke klarer – men det ødelegger 

for mye, og det tar vekk fokuset fra det vi 

faktisk kan gjøre noe med. Jeg vil ha fokus 

over på hva jeg – vi – kan, sier Ødegård.

Han er også opptatt av jaget etter norma-

litet, at alle skal inn i A4-folden. 

– Mange legger for eksempel stor vekt på 

at funksjonshemmede barn, og mennesker 

som har vært utsatt for ulykker, for en hver 

pris skal lære å gå igjen. Dette normalitets-

jaget kan lett føre til en dobbelt byrde. Både 

det å måtte leve livet ut fra helt andre pre-

misser, men også det å ikke strekke til når 

man må innse at det faktisk var helt urea-

listisk å sette målet om «at jeg skal opp å gå 

igjen». 

Misforstått lojalitet
Kanskje fysioterapeuter også bør bruke sin 

kompetanse til «å kna» i holdninger, like 

– Livet er mer enn helse
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godt som de knar ømme kropper, spør Øde-

gård.

– Fagfolk, fysioterapeuter og andre har 

etter min mening ofte en misforstått lojali-

tet til sine offentlige arbeidsgivere. De står i 

første linje og ser hvordan våre liv arter seg i 

et samfunn hvor vi ofte stenges ute fra skole, 

arbeidsliv, kulturaktiviteter og fritid. Jeg vil 

oppfordre fysioterapeuter til å være våre 

sannhetsvitner om de funksjonshemmin-

ger samfunnsskapte barrierer påfører oss. I 

forbindelse med sammenslåingen av hjelpe-

middelsentralene i Oslo og Akershus, som 

fungerer svært dårlig, har vi fått god hjelp fra 

fysioterapeuter og særlig ergoterapeuter til å 

synliggjøre dette. Å skaffe riktige hjelpemid-

ler til rett tid er en daglig kamp for mange 

familier. For barn som ikke får utstyret sitt 

før de har vokst fra det, er hele ordningen en 

tragedie, sier Lars Ødegård.

– Ligger i politikken
– Det høres ut som du mener at vi står på ste-
det hvil? 

– Det har skjedd mye, noe annet ville 

jo ikke være akseptabelt. Målestokken er 

imidlertid ikke hva som har skjedd, men 

hva endringene har ført til. Og fortsatt er 

det dessverre slik at funksjonshemmede 

ikke har de samme mulighetene som ikke-

funksjonshemmede i Norge. Årsaken til det 

ligger ikke i patologien, men i politikken. Vi 

stenges ut fra likeverdig deltakelse.  I Norge, 

anno 2012, velger ikke funksjonshemmede 

studenter sitt utdanningsløp ut fra anlegg 

og interesser. De må velge utdanning ut fra 

hvilke undervisningsinstitusjoner som er 

gjort universelt tilgjengelige for dem. Det 

sier mer om hvordan tingenes tilstand fort-

satt er, og det er mitt fokus. For det er fort-

satt behov for kamp for endringer i retning 

av «Et samfunn for alle». 

Lars Ødegård
Alder: 55 

Aktuell fordi: Avtroppende general-

sekretær i Norges Handikapforbund (NHF), 

en stilling han har hatt i 17 år. Har begynt 

som spesialrådgiver samme sted.
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Samhandling 
på Aker

I revidert nasjonalbud-

sjett foreslår regjeringen 

å gi Helse Sør-Øst inntil 

75 millioner kroner i lån i 

2012 og 2013. Det skal 

brukes til å etablere gode 

samhandlingstiltak på 

Aker, opplyser Helse- og 

omsorgsdepartementet. 

Aker sykehus skal 

utvikles til en sam-

handlingsarena mellom 

spesialisthelsetjenesten 

og Oslo Kommune med 

tilbud til pasienter med 

rehabiliteringsbehov, 

livsstilsykdommer, 

kroniske lidelser, psykiske 

problemer, rusmiddel-

avhengighet, eldre med 

sammensatte lidelser og 

migrasjonshelse.

Samarbeidet mellom 

Oslo universitetssykehus 

og Oslo kommune har 

allerede resultert i åpnin-

gen av en ny døgnrehabi-

literingsavdeling ved Aker, 

en enhet for 21 pasienter 

med særskilte rehabilite-

ringsbehov.

DET har vært en kraftig økning i 

sykefraværet blant yngre gravide, 

men årsaken er uklar. Fra 1995 til 

2007 økte sykefraværet for gravide 

fra 16 til 24 prosent. Etter fødsel er 

sykefraværet normalt igjen.

Det viser studien «Sick leave 

before, during and after preg-

nancy» av Karsten Marshall Elseth 

Rieck ved Universitetet i Bergen 

og Kjetil Telle i Statistisk sentral-

byrå. De har sett på sykefraværet 

til 175.000 yrkesaktive kvinner 

som fikk sitt første barn i perioden 

1995-2008. Ved å følge de samme 

kvinnene gjennom flere år før og 

etter fødselen, undersøker for-

skerne hvordan det NAV-regis-

trerte sykefraværet er knyttet til 

kvinnenes bevegelser inn og ut av 

arbeidsmarkedet.

Fra første måned i gravidite-

ten begynner sykefraværet å øke. 

Og det fortsetter å øke gjennom 

svangerskapet. Forskerne har un-

dersøkt om stadig høyere gjen-

nomsnittsalder for førstegangs-

fødende og økt sannsynlighet for 

tvillingfødsel kan forklare det økte 

sykefraværet, men de finner ikke 

holdepunkter for dette. Tvert imot 

er det først og fremst blant de yn-

gre førstegangsfødende at sykefra-

været øker mest. 

Les hele publikasjonen: 

www.ssb.no/publikasjoner/DP/

pdf/dp690.pdf

SYKEFRAVÆRET i Norge doblet seg i perioden 1993-

2005. Det er uenighet om dette skyldes endringer i 

medisinske faktorer, i ikke-medisinske faktorer eller i 

sammensetningen av arbeidsstokken.

Forfatterne av en ny norsk studie har benyttet en 

regresjonsmodell for perioden 1993 til 2005 for å es-

timere det ekstra fraværet som var knyttet til større 

livshendelser: separasjon, graviditet og ektefelles død. 

Artikkelen er publisert i Legetidsskriftet, nummer 10.

Personer i hver av de tre gruppene eksponert for 

en større livshendelse hadde oftere og mer sykefra-

vær enn kontrollgruppene i 1993. Endringene i ekstra 

sykefravær var til dels betydelige, særlig for gravide.  

Forfatterne tror økningen skyldes en kombinasjon av 

endrede holdninger hos arbeidstakere og/eller leger 

rundt fravær som ikke er (strengt) medisinsk begrun-

net, økt åpenhet om og diagnostisering av psykiske 

plager og/eller en økt medikalisering av naturlig va-

riasjon i helse (graviditet) eller følelsesliv (sorg). 

Kilde: Markussen S, Røgeberg O (2012): Sykefravær 

rundt større livshendelser. Tidsskr Nor Legefor (132): 

1231-4. 

Økt sykefravær ved store livshendelser

Kraftig økning i gravides 
sykefravær
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FRAFALL i skolen og dårlig helse i ungdomstiden gir 

dårligere integrering i arbeidslivet i ung voksen alder, 

i følge en nylig publisert norsk studie. 

Nesten 9.000 ungdommer i alderen 13-19 år i 

Nord-Trøndelag fylte ut et spørreskjema om egen 

helse (Ung-Hunt1, 1995-97). Dette ble fulgt opp med 

andre datakilder om mottak av langvarige trygdeytel-

ser fra 19-28 års alder.

17 prosent av deltakerne hadde ikke fullført vide-

regående skole ved fylte 24 år. I løpet av fem år (24-28 

års alder) hadde nesten halvparten av dem som ikke 

hadde fullført skolegang mottatt langvarige ytelser, 

mot rundt 15 prosent blant dem som hadde fullført 

skolen. De fleste langvarige fravær skyldtes forhold 

som ga medisinske ytelser. 

Kilde: De Ridder KA, Pape K, Johnsen R et al. School 

dropout: a major public health challenge: a 10-year 

prospective study on medical and non-medical social 

insurance benefits in young adulthood, the Young-

HUNT 1 Study (Norway). J Epidemiol Community 

Health 2012; e-publisert 6.2.2012. 

Norske barn 
sunnere enn vi 
tror

Norske 10-12-åringer 

er blant de sprekeste 

og minst overvektige i 

Europa, ifølge resultatene 

fra det EU-finansierte 

forskningsprosjektet 

ENERGY.

Prosjektet omfatter 

7.200 barn i alderen 10-

12 år fra sju land; Norge, 

Belgia, Hellas, Ungarn, 

Nederland, Slovenia og 

Spania. Norge er repre-

sentert ved Universitetet 

i Agder og Universitetet 

i Oslo.

–15 prosent av 

de norske barna var 

overvektige. Dette er 

betydelig lavere enn flere 

andre land, sier professor 

Elling Bere ved Univer-

sitetet i Agder (UiA). Til 

sammenligning var minst 

40 prosent av de greske 

barna overvektige, og 

25-30 prosent i Slovenia, 

Spania og Ungarn.

De norske barna i 

undersøkelsen hadde 

gjennomgående god 

livsstilsatferd. De syklet 

mest til skolen, deltok 

mest i organiserte sports-

aktiviteter, så minst på TV 

og drakk mindre brus. 

Les mer: www.fors-

kning.no 

Det er en høyere andel 

overvektige barn på landet 

enn i byområder. Sammen-

hengen mellom urbanitet og 

overvekt kan delvis forklares 

med forskjeller i utdanning 

og inntekt hos foreldrene, 

viser en nylig publisert 

studie.

I EN STUDIE publisert i Legetids-

skriftet nr. 9 så forfatterne nær-

mere på geografiske overvektsfor-

skjeller hos barn. 

– Vårt hovedfunn var at an-

delen barn med overvekt er la-

vere i kommuner med høy grad 

av sentralitet, og vi ser de samme 

tendensene i sammenheng mel-

lom livvidde og bosettingstett-

het, sier forfatterne av studien. 

De påpeker at det må rettes opp-

merksomhet mot de faktorene i 

bygdebarnas nærmiljø som kan 

bidra til overvekt.

– Daglig aktivitet, som å sykle 

eller gå til skolen og fritidsakti-

viteter har betydning for barns 

totale aktivitetsnivå. Det at barn 

i rurale områder har begrensede 

muligheter til dette på grunn av 

stor avstand eller utrygt trafikk-

miljø, kan ha negativ innvirkning 

på aktivitetsnivået, sier forfatterne 

videre. 

Kilde: Nora Heyerdahl, Geir 

Aamodt, Rannveig Nordhagen & 

Ragnhild Hovengen (2012). Over-

vekt hos barn – hvilken betydning 

har bosted? Tidsskrift for Den 

Norske Legeforening (9). 

Flest overvektige barn på landet

Frafall i skolen gir lavere 
arbeidsdeltakelse
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Svadagenerator for 
helsebyråkrater

Språkrådet har laget en egen generator 

for tungvint byråkratisk språk i helsesekto-

ren. 

– Med Språkrådets svadagenerator kan 

du lage fiks ferdige setninger som er fullt på 

høyde med det beste innenfor statlig prosa. 

Innholdet er allerede ferdigtygd, skriver 

Språkrådets i omtalen av sine svadagene-

ratorer.

Nylig lanserte Språkrådet også en helse-

administrativ svadagenerator. Generatoren 

gjør det enklere å si lite med mange ord, slik 

man ofte ser i brev og publikasjoner fra det 

offentlige Norge.

Kommunikasjonsdirektør Berit Kolberg 

Rossiné i Helsedirektoratet har testet 

generatoren: 

– Språkrådet får fram et sentralt poeng: 

Helsepersonell og ikke minst helsebyråkrater 

– kan helt klart bli flinkere til å kommunisere 

sånn at det er til å forstå. Vi har dessverre 

fortsatt en del eksempler som er ubegripe-

lige for folk flest, sier Rossiné til Dagens 

Medisin. 

Slagpasienter sterkt utsatt 
for hjerteinfarkt

– Slagpasienter har like stor risiko for å få 

hjerteinfarkt som et nytt slag, sier nevrolog 

Anne Hege Aamodt. 

– Spesielt hos dem med aterosklero-

tisk betingede hjerneslag bør risikoen for 

koronarsykdom vurderes, sier Aamodt, som er 

overlege ved Nevrologisk avdeling, Oslo uni-

versitetssykehus. Hun advarer ifølge Dagens 

Medisin mot å overse denne faren.

På en nasjonal konferanse om hjertet og 

hjernen i vår la hun fram forskningsresultater 

som viste at omtrent halvparten av alle hjer-

neslag skyldes åreforkalkning (aterosklerose) 

i årene som fører til hjernen. Denne gruppen 

hjerneslagpasienter har ofte åreforkalkning 

også i årene til hjertet og dermed høyere 

risiko for å få hjerteinfarkt. 

 

Les mer: www.dagensmedisin.no 

TRAUMATISK hjerneskade vil si skade på 

hjernevevet som følge av ytre skade mot ho-

det, for eksempel etter trafikkulykker, slag 

mot hodet eller fall. I løpet av de siste tiårene 

har både forekomst, antall sykehusinnleg-

gelser og dødelighet som følge av traumatisk 

hjerneskade gått ned i de fleste europeiske 

land. Den samme tendensen ser man også i 

Norge. Tidlig oppstart av rehabilitering ser 

ut til å ha en positiv innvirkning på denne 

pasientgruppen, skriver forskning.no.

Fallulykker 
Cecilie Røe, avdelingsleder ved Avdeling for 

fysikalsk og medisinsk rehabilitering ved 

Oslo universitetssykehus, har ledet et pro-

sjekt finansiert av Norges forskningsråd, og 

har undersøkt forekomst og langtidskonse-

kvenser av alvorlig traumatisk hjerneskade, 

samt effekten av rehabilitering. Pasientene 

er fulgt opp etter tre måneder og etter ett år. 

Tidligere studier har vist at forebyg-

ging av traumatisk hjerneskade som følge 

av trafikkulykker har vært vellykket. Når 

det gjelder eldre, øker derimot forekom-

sten som følge av fall. Forklaringen på det 

økende problemet blant eldre, kan vise seg 

å være todelt: På den ene siden bruker eldre 

mer medisiner enn før, noe som kan føre til 

svimmelhet og økt risiko for fall. På den an-

dre siden finnes de spreke eldre som klatrer 

på hustakene sine og faller ned.

Eldre er dårligst rustet 
Totalt i alle aldersgrupper døde 80 pasien-

ter (30 prosent) innen to uker etter at de 

ble innlagt på sykehus. Før tre måneder var 

gått, døde 13 til. Blant disse var dødelighe-

ten klart størst i den eldste aldersgruppen. 

Trafikkulykker, som er vanligst blant unge, 

er mye mer dramatisk enn de klassiske fall-

ulykkene blant eldre. Dette kan forklares 

med at eldre i utgangpunktet har dårligere 

helse og er mindre rustet til å stå imot ska-

der enn de yngre. 

Tidlig rehabilitering virker 
Foreløpige funn fra studien tyder på at det 

for alle pasienter er viktig å begynne rehabi-

literingen så tidlig som mulig, gjerne mens 

pasienten ennå ligger i respirator. Rehabili-

tering kan forebygge typiske komplikasjo-

ner, som blodpropp i en av de dype venene, 

og lungebetennelse, og forkorte perioden 

med redusert bevissthet og forvirring. 

Lokalsykehus først
Internasjonale studier har vist at det å bli 

sendt til lokalsykehus først øker dødelig-

heten. 40 prosent av de skadde pasientene 

i Røes studie var innom lokalsykehuset før 

de kom til traumeeneheten på universitets-

sykehuset, noe som gjaldt langt flere eldre 

enn yngre. 

Hvorfor det er slik, skal Røes forsker-

gruppe undersøke i samarbeid med Stiftel-

sen Norsk Luftambulanse. Kan det for ek-

sempel skyldes at det er vanskeligere å skille 

traumatisk hjerneskade fra andre tilstander 

og sykdommer, som hjerneslag, hos eldre?

– I så fall blir spørsmålet hvorfor, og om 

det er symptomer eller funn som kan bidra 

til at denne gruppen i større grad får riktig 

behandling til riktig tid. Dette er en stor hel-

seutfordring, mener Røe. 

Cecilie Røes forskergruppe jobber nå vi-

dere med datamaterialet for å finne ut hva 

som gjør at det går bedre med noen enn 

med andre, og hvordan fallulykker blant el-

dre kan forebygges.

Les hele intervjuet på forskning.no
www.forskning.no/artikler/2012/mai/

322853

Eldre utsatt for traumatiske 
hjerneskader

I 2009 og 2010 ble til sammen 359 personer sendt til fire av universitets-

sykehusene i Norge for behandling på grunn av alvorlig traumatisk hjerne-

skade, viser en fersk studie fra Oslo Universitetssykehus.

TEKST John Henry Strupstad 
fagredaktor@fysioterapeuten.no
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To danske forskere etterlyser en mer 

kritisk holdning til de mange be-

handlingskonseptene innen fysiote-

rapi. De oppfordrer fysioterapeuter 

til å ta et oppgjør med konseptene.

 
TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no 

DANSKE Fysioterapeuten nr. 5 retter et kri-

tisk blikk på behandlingskonsepter innen 

fysioterapi, spesielt nevrologi og muskel- og 

skjelettlidelser. Blant konseptene som tas 

opp er nevrodynamikk, Bobath, McKenzie, 

Mulligan og osteopati. Dette er også fulgt 

opp med debatt på www.ffy.dk. 

Tidsskriftet spør om konsepter innen fy-

sioterapi er et problem. Ja, mener fysiotera-

peut, ph.d. Jakob Lorentzen og cand.scient. 

ph.d. Anders Nedergaard.  I intervjuer peker 

de på manglende dokumentasjon, dyre kurs 

som deltakerne må betale selv og en lite kri-

tisk holdning til behandlingskonsepter blant 

fysioterapeuter. Lorentzen og Nedergaard 

oppfordrer fysioterapeuter til å ta et kritisk 

oppgjør med konseptene. Det er spesielt evi-

densen bak forklaringsmodellene som de to 

forskerne setter spørsmålstegn ved. 

Lorentzen har i sitt doktorgradsarbeid 

undersøkt om nevrodynamikk kan dempe 

spastisitet. Resultatet viste at nevrodyna-

mikk ikke hadde større effekt enn placebo. 

Tidsskriftet påpeker at Lorentzens forskning 

kommer i tillegg til en rekke andre fors-

kningsresultater, som heller ikke har kunnet 

påvise effekt av konseptet nevrodynamikk. 

Anders Nedergaard har som forsker i 

idrettsmedisin jobbet tett sammen med fy-

sioterapeuter. Han er spesielt bekymret for 

det lukkede miljøet rundt kursene der disse 

konseptene formidles. Det er ikke bra for ut-

viklingen av en kritisk holdning til det som 

formidles, mener Nedergaard.  

Les mer: www.fysio.dk og www.kropblog.dk

Vil ha et oppgjør med konseptene

Rapporten viser også at en 

av ti har diabetes, og at antall 

overvektige var det dobbelte 

i 2008 sammenlignet med 

1980 i alle verdensdeler. I 

dag fører ikke-smittsomme 

sykdommer til to tredeler av 

alle dødsfall. Verdens helse-

organisasjon (WHO) arbei-

der derfor med å få på plass 

et globalt rammeverk for å 

forebygge og behandle disse 

sykdommene.

Uviklingsland 
For første gang tar den årlige 

helserapporten med infor-

masjon om prosentandeler 

av menn og kvinner med 

høyt blodtrykk og forhøyet 

blodsukkernivå fra 194 land. 

Blant annet viser tallene at 

forbedret diagnostisering og 

behandling har redusert an-

tall dødsfall fra hjerte-kar-

sykdom i høyinntektsland. 

Likevel er organisasjonen 

bekymret for innbyggerne i 

de landene som ikke har satt 

i gang forebyggende tiltak, 

og hvor folk flest ikke vet at 

disse tilstandene knyttes til 

høy risiko for sykdom eller 

død fra hjerte-karsykdom. 

Blodsukkernivå
På verdensbasis har ti pro-

sent av alle voksne et for-

høyet blodsukkernivå, men 

på noen Stillehavsøyer er 

tallene er oppe i en tredel av 

befolkningen. WHO poeng-

terer at ubehandlet diabetes 

fører til hjerte-karsykdom, 

blindhet og nyresvikt, og 

ettersom sykdommen kan 

forebygges er det all grunn 

til å gripe inn både på nasjo-

nalt og globalt plan. 

Fedme 
Den tredje store bekym-

ringsmeldingen i rapporten 

er den økende forekomsten 

av overvekt. Fedme er i dag 

et problem over hele ver-

den. Direktøren for Helse-

statistikk og informasjons-

systemer ved WHO, Ties 

Boerma, forteller at en halv 

milliard mennesker (12 

prosent av verdens befolk-

ning) i dag kommer inn i 

kategorien fedme. Forekom-

sten av overvekt er i høyest 

i Nord- og Sør-Amerika (26 

prosent av voksne) og lavest 

i Sørøst-Asia (tre prosent 

av voksne). Flere kvinner 

enn menn er overvektige, 

og de har dermed høyere 

risiko for å utvikle diabe-

tes, hjertesykdom og kreft.  

 

Les mer: http://cergntnu.

wordpress.com/2012/05/25/

who-statistikk-2012/ 

WHO: En av tre har høyt blodtrykk
Foreslår refusjon for 
utvalgte grupper 

Pasienter som er eller står i fare for å 

bli sykmeldte, bør få tidligere behandling 

gjennom overføring av refusjonsmidler 

fra NAV, foreslår Privatpraktiserende Fy-

sioterapeuters Forening (PFF). Forslaget 

er også sendt til Stortinget.

PFFs leder Kjetil Nord-Varhaug 

presenterer forslaget i en artikkel i Fy-

sioterapi i privat praksis nr. 3. En gruppe 

pasienter som etter hans vurdering kan 

tilbys raskere behandling i privat sektor 

gjennom refusjonsfinansiering, er de med 

muskel- og skjelettlidelser med varighet i 

over to måneder. Hvis midler fra NAV blir 

overført til refusjon, kan det føre til færre 

sykemeldte og kortere sykefravær, mener 

Nord-Varhaug.

Antallet behandlinger bør være 

regulert til 15 konsultasjoner, og bare 

diagnoser som gir redusert arbeidsevne 

bør være godkjent for denne formen for 

refusjon, skriver PFFs leder.

WHOs helserapport for 2012 viser at en av tre voksne har høyt 

blodtrykk, en tilstand som fører til omtrent halvparten av alle verdens 

dødsfall som følge av slag og hjerteproblemer.

TEKST John Henry Strupstad
fagredaktor@fysio.no
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 Innledning: Personer med funksjonsnedsettelse har et lavere aktivitetsnivå enn 

funksjonsfriske, og få unge med cerebral parese oppfyller krav om daglig moderat fysisk 

aktivitet. Ungdommer oppgir til habiliteringstjenesten at de er lei av fysioterapi og ønsker 

seg alternativer. Artikkelen fokuserer på eksisterende fysioterapitilbud til ungdommer med 

funksjonsnedsettelse, og hvordan tilbudet kan bedres.

Hoveddel: En spørreundersøkelse til ungdom med cerebral parese, samt telefonintervju 

med fysioterapeutledere, ble gjennomført i Helse Stavanger i 2009. Fysioterapitilbudet 

kan sies å være tradisjonelt når det gjelder organisering og hyppighet. Få kommuner satset 

på et utvidet tilbud om fysisk aktivitet som en del av fysioterapitilbudet. De unge hadde 

varierte meninger i forhold til hva som var viktig for å trives med fysioterapi: om relasjon 

til fysioterapeuten og om organisering og innhold av fysioterapi. Viktigheten av fysiotera-

peutens personlige egenskaper og faglige kvalifikasjoner ble spesielt fremhevd.

Avslutning: Det er behov for nytenkning i fysioterapeuters tilnærming for å møte disse 

utfordringene. Å fremme deltakelse i sport og fysisk aktivitet vil være en konsekvens. 

Fysioterapeuter kan inkludere ulike alternativer som fysioterapi i gruppe, og bør oppmuntre 

ungdom til å være aktive deltakere i valg av aktiviteter og organisering av sin egen terapi. 

Nøkkelord: Fysioterapi, ungdom, cerebral parese

Fysioterapi for ungdom med 
funksjonsnedsettelse

fag

Innledning 
Personer med funksjonsnedsettelse har et 

lavere aktivitetsnivå enn funksjonsfriske. 

Dette gjelder også unge med cerebral parese 

(CP) (1-2). En studie viser at under ti pro-

sent av unge med CP oppfylte kravene om 

moderat fysisk aktivitet; 60 min daglig (1). 

Fysisk aktivitet har vist seg å fremme helse 

og forebygge livsstilssykdommer for perso-

ner med og uten funksjonsnedsettelse (1). 

Svært mange barn med CP får fysiote-

rapi, mens færre ungdommer er brukere av 

fysioterapitjenester (3). Vår erfaring er at i 

møte med habiliteringstjenesten sier ung-

dommer ofte at de er lei av fysioterapi og 

ønsker seg alternativer. De forteller også at 

de ønsker å gjøre aktiviteter sammen med 

venner, og at trening med fysioterapeut tar 

mye tid. I en studie av voksne med CP rap-

porteres det om erfaringer med fysioterapi i 

barnealder; at det ofte opplevdes kjedelig og 

uttrøttende, og at de gikk glipp av mye. De 

som sier at de lærte noe av fysioterapeuten 

som bidro til at de kunne ta ansvar for egen 

helse, er også de som er mest fysisk aktive 

som voksne (4). Slik sett kan kontakt med 

fysioterapeut representere en innfallsport 

til et bredere fysisk aktivitetstilbud. Studien 

viste også at fysisk aktivitet kan bidra til å 

forhindre forverring av motorisk funksjons-

nivå og minske kronisk smerte og trøtthet 

(4).

I denne artikkelen vil vi drøfte fysiote-

rapitilbudet for ungdommer med funks-

jonsnedsettelse. Fokus er ungdommer med 

CP spesielt, men temaet er også aktuelt for 

unge med funksjonsnedsettelse generelt. 

International Classification of Functioning, 

Disability and Health (ICF) er anbefalt som 

rammeverk for fagutøvelse for å sette fokus 

både på aktivitet, deltakelse og den unge 

som familiemedlem og samfunnsborger (5). 

ICF brukes også som ramme for drøfting i 

denne artikkelen. 

Bakgrunnsstoffet for drøftingen er et ut-

viklingsprosjekt ved barnehabiliteringstje-

nesten i Helse Stavanger i 2009, der vi hadde 

fokus på fysioterapi- og fritidsaktiviteter til 

FAGARTIKKEL
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ungdom med funksjonsnedsettelser (6). Fri-

tidsaktiviteter til ungdom med CP er publi-

sert i en egen artikkel (7). Resultatene viste 

blant annet at deltakelse i fysiske fritidsakti-

viteter sank med økende alder, mens delta-

kelse i kulturelle aktiviteter holdt seg stabil. 

Mangel på følgepersoner ble oppgitt å være 

den største barrieren for deltakelse (7).

Vi ønsket å få svar på hyppighet og or-

ganisering av fysioterapitilbudet til ungdom 

med CP og få kunnskap om deres eget per-

spektiv på hva som er viktig for å trives med 

fysioterapi. Vi var også interesserte i kom-

munefysioterapitjenestens tilbud vedrø-

rende organisering, bidrag til fysisk aktivitet 

på andre arenaer og om de satset spesielt på 

ungdom med funksjons nedsettelse.

Metode
Spørreundersøkelse til ungdommer 
med CP om fysioterapitilbud
Et spørreskjema om fysioterapi og fysisk 

aktivitet ble utarbeidet og sendt alle ung-

dommer med CP mellom 12 og 18 år i 

barnehabiliteringstjenestens arkiver i 2009. 

Spørreundersøkelsen ble godkjent av Re-

gional Etisk Komité Vest og Datatilsynet. 

Innsendte anonymiserte svar ble ifølge da-

tatilsynet ansett som samtykke fra ungdom-

mene.

Telefonintervju av fysioterapeuter 
i kommunene
Vi gjennomførte telefonintervju med kom-

munalt ansatte fysioterapeuter, fortrinnsvis 

ledere, fra de 18 kommunene i Helse Stavan-

ger for å skaffe oss et overblikk over fysiote-

rapitilbudet til ungdom med funksjonsned-

settelse i kommunene. Svarene ga et bilde av 

tilbudet i mai – november 2009. Informan-

tene fikk følgende spørsmål: 

1) Har fysioterapitjenesten ungdom med 

funksjonsnedsettelse som satsingsområde?

2) Har kommunen tilbud om fysioterapi 

i grupper for ungdommer? Hvis ja, hvilke?

3) Inngår motivering til eller veiledning i 

fysiske aktiviteter for ungdommer i fysiote-

rapeutenes oppgaver? 

For å trives med fysioterapi svarte ungdommene 
at fysioterapitilbudet skal være motiverende med 
morsomme og varierte øvelser.

Kort sagt

Ungdom med funksjonsnedsettelse er 

ofte lei individuell fysioterapi og ønsker 

seg alternativer, flere vil  trene både i 

gruppe og ha individuell behandling.

Ungdom med funksjonsnedsettelse 

ønsker at fysioterapeuten er en dialog-

partner og støtter opp under mestrings-

følelse, i tillegg til morsom og variert 

trening.

Ungdom ønsker også alternativer til 

fysioterapi, som tilpasset fysisk aktivitet. 

Fysioterapitjenesten kan bidra til et 

bredere tilbud om aktivitet for unge med 

funksjonsnedsettelse.

GØY MED STYRKETRENING Tilpasset aktivitet og individuell tilnærming oppleves som kilde til mestring. Foto: Else Mari Larsen
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Analyse 
Svarene på spørreskjemaene ble  sammen- 

fattet ved hjelp av deskriptiv statistikk,  

mens ikke-parametriske korrelasjonsanaly-

ser (Spearman’s rho korrelasjonskoeffisient 

(r
s
)) ble brukt for å se sammenheng mellom 

alder og mengde fysioterapi samt alvorlig-

hetsgrad og mengde fysioterapi. Det som 

ungdommene syntes var viktig for å trives 

med fysioterapi, ble sammenfattet i katego-

rier laget etter svarene på de returnerte skje-

maene. Resultatene fra telefonintervjuene 

ble kategorisert som ja/nei på spørsmålene 

som ble stilt, og type gruppetreningstilbud 

ble kategorisert.

Resultater
Spørreundersøkelse til ungdommer 
med CP om fysioterapitilbud
Totalt 86 skjema ble sendt ut, og vi mottok 

svar på 44 skjema (51.2 prosent). To av de 

innsendte svarskjemaene ble ekskludert på 

grunn av mangelfull utfylling. Dette ga en 

svarprosent på 48.8 prosent. Bakgrunns-

opplysninger om ungdommene som svarte 

er vist i tabell 1.

Gjennomsnittsalderen på ungdommene 

var 14,4 år. Flest svar fikk vi fra ungdommer 

på 12 og på 17 år. 76 prosent av ungdom-

mene var klassifisert i Gross Motor Function 

Classification System (GMFCS) nivå I og II. 

Fordelingen av gutter og jenter var omtrent 

lik.

32 av ungdommene (76 prosent) benyttet 

seg av et fysioterapitilbud på det tidspunktet 

de fylte ut spørreskjemaet (tabell 2).

25 ungdommer fikk individuell fysio-

terapi, og fire fikk fysioterapi i gruppe. En 

ungdom fikk fysioterapi både individuelt 

og i gruppe. Vanligste hyppighet var en 

gang per uke (59 prosent). Flest ungdom-

mer fikk fysioterapi på fysikalsk institutt. 

Ni ungdommer fikk fysioterapi flere steder; 

det vanligste var å kombinere fysioterapi på 

fysikalsk institutt med fysioterapi hos kom-

munefysioterapeut. 

Korrelasjonsanalysen viste moderat sam-

menheng mellom GMFCS-nivå og hyppig-

het av fysioterapi; jo større bevegelsespro-

blemer, jo hyppigere fysioterapi (r
s
=0.45,  

p<0,01). Det var ingen signifikant sammen-

heng mellom ungdommenes alder og hyp-

pighet av fysioterapi.

For å trives med fysioterapi svarte ung-

dommene at fysioterapitilbudet skal være 

motiverende med morsomme og varierte 

øvelser, og at et godt forhold til fysiotera-

peuten og fysioterapeutens personlige egen-

skaper, som at hun/han er hyggelig, grei og 

ikke streng, var viktig. Flere svarte også at 

det øker trivselen å ha noen å trene sammen 

med (tabell 3).

Telefonintervju av fysioterapeuter 
i kommunene
Ingen kommuner hadde ungdom med funk-

sjonsnedsettelse som satsingsområde, og 

svært få kommuner svarte at de har grup-

petilbud til ungdommer (tabell 4). 

Fire av de 18 kommunene oppgav at fy-

sioterapitjenesten hadde fokus på andre fy-

siske aktiviteter enn fysioterapi (tabell 4). En 

av disse kommunene hadde tatt initiativ til 

å sende en gruppe ungdom til Beitostølen 

og ville delta aktivt i dette samt i oppfølging 

etter oppholdet. En annen kommune sa de 

samarbeidet med skolen om en total fysisk 

aktivitetspakke der riding og svømming 

kom i tillegg til fysioterapi.

Diskusjon  
Metoderefleksjoner 
Spørreskjemaundersøkelsen om fysiotera-

pitilbud ble sendt alle unge med CP i Hel-

se Stavanger, og vi fikk en svarprosent på 

49 prosent. Antallet ungdommer som har 

deltatt er dermed relativt lavt, slik at det er 

vanskelig å generalisere resultatene. Spørre-

skjemaet ble heller ikke reliabilitets- og va-

liditetstestet, og ved selvrapportering er det 

alltid en mulighet for over- eller underrap-

portering. Resultatene fra ungdommenes 

utsagn om hva som er viktig for å trives med 

fysioterapi og kartlegging av fysioterapitil-

budet i kommunene ved telefonintervju, ble 

ikke kategorisert og tolket som ved forsk-

ningsmessig bearbeiding av data, men ble 

grovt sammenfattet. 

Selv om vi er klar over disse metodesvak-

hetene, mener vi resultatene sammen gir et 

viktig innblikk i fysioterapitilbudet for ung-

dommer som har behov for et «livslangt» 

Gjennomsnittsalder år, spredning*

 Kjønn gutt/jente*                                                           

 GMFCS**

       Nivå 1

       Nivå II

       Nivå III

       Nivå IV

       Nivå V                     

14,4       

19/22

22          

10          

4               

4               

2               

12-18

52,4 %

23,8 %

9,5 %

9,5 %

4,8 %

* Angivelse mangler for en. 
** GMFCS:Gross Motor Function Classification System.

TABELL 1 Bakgrunnsopplysninger om ungdommene i spørreskjemaundersøkelsen (n=42).

Fysioterapitilbud Antall angitt

Type fysioterapitilbud*

         Individuelt

         Gruppe

         Individuelt og gruppe

Hvor ofte? 

         En gang per uke 

         2-3 ganger per uke 

         Noen ganger i året

Hvor?**

          Fysikalsk institutt

          Skolen

          Kommunefysioterapeut

          Annet sted

          Hjemme                                                    

25

4

1

19

10

3

17

10

9

4

1

*   Angivelse mangler for to ungdommer.
** Ungdommene kan angi flere steder.

TABELL 2 Fysioterapitilbud benyttet av ungdommene i spørreskjemaundersøkelsen (n=32).
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treningstilbud, og identifiserer en del tema-

er til drøfting av fysioterapitilbudet. Kvali- 

tativt intervju med ungdommer med CP 

ville kunne gitt oss mer dybdekunnskap om 

temaet.

Ungdommers bruk av fysioterapi 
Som nevnt innledningsvis viser flere studier 

at ungdom med CP er betydelig mindre ak-

tive enn sine jevnaldrende. Unge med CP 

er også i faresonen for å miste funksjonelle 

ferdigheter utover i ungdomsårene som et 

resultat av sekundære forandringer. Fysisk 

aktivitet kan være med å forbygge noe av 

dette funksjonstapet. Fysioterapi for ung-

dom bør derfor ha både et behandlings- og 

et forebyggingsperspektiv (1-2, 8-9). 

Resultatene fra vår spørreundersøkelse 

viste at 75 prosent av ungdommene benyttet 

seg av et fysioterapitilbud. Jahnsen (4) har 

kartlagt bruk av fysioterapi hos voksne med 

CP i en spørreundersøkelse for ti år siden. 

I denne studien fikk 46 prosent av voksne 

fysioterapi mot 92 prosent som hadde fysio-

terapi som barn. I en studie av Parkes (3) fra 

Irland fikk 96 prosent av barn/ungdommer 

med CP (4-15 år) fysioterapi. Det var også 

en tendens at det var færre av de eldste (13-

15 år) som hadde fysioterapi. Våre resultater 

sammen med Jahnsens og Parkes resultater 

viser en tendens til synkende frekvens av fy-

sioterapi med økende alder, selv om det ikke 

var noen systematisk sammenheng mellom 

alder og mengde fysioterapi innenfor vår 

ungdomsgruppe fra 12-18 år. Resultater fra 

spørsmål om fritidsaktiviteter viste også en 

tendens til at deltakelse i fysiske fritidsakti-

viteter minsker med økende alder (7), noe 

som kan tyde på at verken fysioterapi eller 

fysiske fritidsaktiviteter er arenaer som fris-

ter ungdommer med CP til å være mer fy-

sisk aktive etter som de blir eldre.  

De siste årene har det vært satt fokus på 

dosering og periodisering av fysioterapitil-

budet til barn med CP (10-11). «Intensive 

treningsperioder», ofte i en gruppesetting 

har både fått oppmerksomhet og gjennom-

slag (12-13). I vår spørreundersøkelse var 

det imidlertid fremdeles individuell fysiote-

rapi og en hyppighet på en gang per uke som 

var vanligst. I den irske studien fikk rundt 

60 prosent fysioterapi to ganger i uka, gjen-

nomsnitt 30 minutter hver gang. (3).  Stu-

dier som har kartlagt fysioterapitilbudet til 

ungdommer med CP er få. Det ser likevel 

ut til at nye tanker om perioder med høyere 

dosering ikke er utbredt.

Flere studier viser at unge med CP med 

størst bevegelsesproblemer har mest fysiote-

rapi (3-4). Vår studie viste også denne ten-

densen. Vår kliniske erfaring er imidlertid at 

ungdommer med lettere motoriske vansker 

også kan ha nytte av kontakt med fysiote-

rapeut. Studier har vist at unge klassifisert i 

GMFCS-nivå I og II har lavere aerob kapa-

sitet enn jevnaldrene (14), og at fedmepro-

blemer kan starte allerede fra syv års alder 

for denne gruppen (15). Unge med mindre 

bevegelsesproblemer kan derfor også ha 

behov for veiledning, motivering for fysisk 

aktivitet, eller behandling.

 
Et utvidet perspektiv på innhold 
i fysioterapi
I tråd med ny kunnskap og teori har flere 

forfattere de siste årene gitt anbefalinger 

for «best practice» i fysioterapi for barn og 

unge med cerebral parese (2, 16-18). Felles 

for modellene og tankene er et utvidet syn 

på fysioterapi i tråd med systemteoretisk og 

økologisk tankegang. 

I Helse Stavangers foretaksområde viste 

vår kartlegging at i kun fire av 18 kommuner 

hadde fysioterapitjenesten fokus på andre 

fysiske aktiviteter enn fysioterapi. Fysiote-

rapi er en viktig innfallsport til fysisk akti-

vitet generelt, og det vil være en fordel der-

som fysioterapeuten tenker utover snevre 

behandlingsrammer. Sentrale arenaer for 

fysisk trening for ungdom er treningsstu-

dioer og andre fritidsaktiviteter, arenaer der 

fysisk aktivitet og deltakelse kombineres. I 

mange tilfeller trengs veiledning av fysio-

terapeut for å tilpasse aktiviteten for unge, 

samt motiveringsarbeid for å komme i gang 

og fortsette med aktiviteter. 

Ut i fra et helseforebyggende perspektiv 

er det bekymringsfullt at studier viser at 

under ti prosent av unge med CP oppfyl-

ler kravene om moderat fysisk aktivitet (1). 

Fysiske aktivitetsprogram, såkalte «Fitness 

programs», er en av de store, nye tren-

dene for å møte utfordring med hensyn til 

å forebygge sekundære følgetilstander av 

funksjonsnedsettelse (16,18). Fysiske akti-

vitetsprogram bør inneholde elementer av 

funksjonstrening og aerob utholdenhet og 

være morsomme, tilgjengelige og utfordrene 

(16). Fysioterapeuter har en viktig oppgave 

med å bidra til å organisere slike tilbud som 

ungdom kan trives med over tid. På Beito-

Viktig for å trives med fysioterapi Antall angitt

Type øvelser (motiverende, varierte, ikke kjedelige, musikk, apparater)

Godt forhold til fysioterapeuten 

Personlige egenskaper hos fysioterapeuten (grei, godt humør, ikke så streng)

Trene sammen med noen (i gruppe, samme alder, med en annen)

Faglige egenskaper hos fysioterapeuten (kunnskap, kan motivere, gir begrunnelser)

Oppnå resultater, få utbytte, fremgang, lære nye ting

Praktiske forhold (tilrettelagt, tidspunkt)

Være alene med fysioterapeuten

Ha det kjekt

Medbestemmelse

Bevege meg

Vedlikehold

13

10

9

9

6

4

3

2

2

1

1

1

* Ungdommene kan angi flere momenter.

TABELL 3 Hva ungdommene anga som viktig for å trives med fysioterapi i spørreskjema-
undersøkelsen (n=31)*.

Fysioterapitilbud til ungdom Antall  angitt positive svar

Fysioterapi til ungdom med funksjonsnedsettelser som satsingsområde   

Bassenggrupper for ungdom  

Grupper for ungdom på fysikalske institutt     

To til tre ungdommer behandling sammen

Ridetilbud til ungdommer

Fysioterapeut som pådriver/veileder i fysisk aktivitet for ungdommer                                     

0

3

2

2

1

4

TABELL 4 Fysioterapitilbud til ungdom i de 18 kommunene i Rogaland, angitt av kommunefysioterapi-
tjenesten i telefonintervju.
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stølen Helsesportssenter får de unge prøve 

ut en rekke aktiviteter basert på egne valg og 

mål (19). 

Innenfor aktivitetsdimensjonen i ICF 

bør fysioterapi for barn og unge være mål-

rettet, oppgaveorientert og spesifikk med 

fokus på det som er viktig for en ungdom 

i dagliglivet. Det å øke tempo i gange for å 

kunne holde følge med jevnaldrende, er et 

eksempel på et spesifikt mål fra en ungdom. 

Innen kroppsdimensjonen i ICF er det vik-

tig for fagutøvelsen at fysioterapeuter har 

oppdatert kunnskap om for eksempel styr-

ketreningsprinsipper. Det kommer stadig 

nye studier om positive effekter av styrketre-

ning hos unge med CP på muskelstyrke og 

funksjon (2,8). 

Noen ungdommer i vår spørreundersø-

kelse oppga smerte og trøtthet som årsaker til 

at de ikke deltok i fritidsaktiviteter (7). Fore-

komsten av smerte er funnet høy hos unge 

med CP (20,21) og på noen, men ikke alle 

områder, kan ungdom med CP ha redusert 

livskvalitet og helserelatert livskvalitet (22). 

Smerte virker inn på helserelatert livskvalitet 

og deltakelse i aktiviteter (23). Fysioterapeu-

ter har god kompetanse både på å forebygge 

overbelastning og å behandle smerter. De 

kan være i dialog med ungdom om energi-

økonomisering og lære dem  strategier for 

bedre å kunne «leve med» sine plager. 

Fysioterapeutrollen i endring? 
I spørreundersøkelsen til fysioterapeuter i 

kommunene svarte kun to av 18 kommuner i 

Helse Stavanger at de hadde et gruppetilbud 

til ungdommer, og i spørreundersøkelsen til 

unge med CP svarte få at de trente i gruppe. 

Tilbud om annen organisering enn indivi-

duell trening var svært begrenset i kommu-

nene. I 2009 prøvde habiliteringstjenesten i 

Helse Stavanger ut organisering av fysiote-

rapi for ungdom med funksjonsnedsettelse 

i en gruppesetting. Åtte uker gruppetrening 

med vekt på styrke og utholdenhetstrening 

førte både til fremgang i motorisk funk-

sjon og høy oppnåelse av ungdommenes 

egne mål – og ungdommene stortrivdes 

(6). Noen av suksesskriteriene for dette til-

budet var: lokalene og musikken var «kul», 

de unge hadde det kjekt sammen, de fikk 

tett oppfølging, og vi snakket mye sammen 

i tillegg til treningen. Studier har vist at det 

å føle mestring, opplevelse av selvstyring 

og positive miljøbetingelser, kan bidra til 

forklaringer på hvorfor intervensjoner har 

effekt (24). En konsekvens av dette er at 

fysioterapeuter som arbeider med ungdom 

må ta utgangspunkt i de unges interessefelt 

og også ha fokus på relasjoner ungdommer 

i mellom. Fysisk aktivitet uten mening for 

den unge, gir kortsiktige gevinster (24).

Ungdommene i spørreundersøkelsen ble 

spurt om hva som skulle til for at de trivdes 

med fysioterapi. Ikke bare skulle øvelsene 

være «kjekke», men de ønsket seg også at 

fysioterapeuten er grei, at de kan blir hørt 

og at fysioterapeuten er faglig dyktig. Flere 

beskrev fysioterapeuten som en person som 

er viktig for dem. I tråd med resultatene fra 

spørreskjemaene fortalte ungdom med CP 

som deltok i ungdomsprosjektet 2009 dette 

om fysioterapeuten sin: «Jeg vil at hun skal 
være grei å snakke med, at hun kan motivere 
meg og at jeg kan få være med å bestemme» 
(6). I Jahnsens studie (4) av voksne med CP 

ble det rapportert flere negative erfaringer 

fra fysioterapi i barnealder; de følte seg al-

dri gode nok og gikk glipp av det andre barn 

gjorde. Almquist (25) har vist i en studie av 

unge med funksjonsnedsettelse at god in-

teraksjon med venner, andre voksne og høy 

grad av selvstendighet, er faktorer som er 

assosiert med høyere deltakelse i fritidsak-

tiviteter. Ungdommer som har flere positive 

opplevelser av samspill, opplever omgivel-

sene som mer tilgjengelig og deltar oftere, 

noe som utfordrer fysioterapeuten til å være 

i tett dialog med ungdommene. 

Noen ungdommer svarte at de vil være 

alene med fysioterapeuten sin. Ungdom 

med CP fortalte også at de foretrekker å 

være alene fordi de har vansker med kon-

sentrasjon eller bare vil snakke med fysio-

terapeuten alene (6). Personer med CP kan 

ha vansker med egenledelse (26). Dette gir 

utfordringer med hensyn til å planlegge, or-

ganisere og motivere seg selv; noe som har 

konsekvenser for deltakelse i blant annet fy-

sisk aktivitet. Dette utfordrer fysioterapeu-

tens rolle som motivator for økt deltakelse 

i fysisk aktivitet. 

Tredve prosent ønsket seg gruppetilbud, 

og enkelte oppga at de ønsket seg både in-

dividuell fysioterapi og gruppetrening. Vår 

erfaring fra ungdomsprosjektet i 2009 (6) 

var at flere ungdommer fortalte at de ønsket 

seg mer oppfølging i treningssalen, eller at 

fysioterapeuten heller kunne veilede dem på 

treningsstudio: «Jeg har lyst å trene på tre-
ningsstudio, men trenger spesiell veiledning 
og en person til å følge meg rundt» (6). Det 

kan synes som om at rollen som fysiotera-

peut for ungdommer i større grad kan utvi-

kles. I tillegg til at tilbudet bør skreddersys 

til den enkelte, er dialog, medbestemmelse, 

støtte opp under mestringsfølelse og delta-

kelse i fritidsaktiviteter, viktig. 

Avslutning 
Færre ungdommer enn barn har fysioterapi.  

Selv om det ikke er noe mål i seg selv å øke 

antall unge som går til fysioterapeut, er det 

en åpenbar utfordring ut i fra et forebyg-

gende helseperspektiv å øke det fysiske ak-

tivitetsnivå og omfang av fysisk aktivitet hos 

unge med funksjonsnedsettelse. Fysiotera-

pitilbudet til ungdom med CP i Helse Sta-

vanger kan sies å være tradisjonelt, i form av 

organisering og hyppighet. I få kommuner 

ble det satset på et utvidet tilbud om fysisk 

aktivitet som en del av tilnærmingen. Det 

ble rapportert stor variasjon i de unges egne 

ønsker for både organisering av og innhold 

i fysioterapi. Fysioterapeutens personlige 

egenskaper og faglige kvalifikasjoner ble av 

ungdommene fremhevet som spesielt viktig. 

For å møte disse utfordringene, kan fy-

sioterapeuter tilby variasjon i organisering 

og innhold i fysioterapitilbudet, og også se 

utover sin individuelle behandlingsrolle; fy-

sioterapeuten kan bidra til å initiere og støt-

te opp om ulike typer fysisk aktivitet under 

ulike organisatoriske rammer. Dette krever 

tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Samti-

dig må fysioterapeuten være i dialog med og 

støtte opp under mestring, og la de unge sjøl 

være med å ta ansvar for egen helse og velge 

aktiviteter og organisering. Det er en spesiell 

utfordring å tilrettelegge og tilpasse aktivite-

ter til unge med svakest funksjonsnivå og til 

ungdom som har smerter.

Fysioterapeutens personlige egenska-
per og faglige kvalifikasjoner ble 
fremhevet som spesielt viktig 
av ungdommene.
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Title: Physiotherapy for adolescents with disability
Abstract 

 Introduction: People with disability are in general far less active than the non-disabled 

population, and few youths with cerebral palsy meet the demands of daily moderate 

physical activity. Adolescents often complain of being tired of traditional physiotherapy 

and would prefer alternatives. The article focuses on present physiotherapy options for 

adolescents with disability, and the possibility of improvement.

Main section: A mailed survey to adolescents with cerebral palsy and structured tele-

phone interviews with leaders of physiotherapy services were undertaken in the area of 

Helse Stavanger 2009. Physiotherapy for adolescents with cerebral palsy seems to be of 

traditional type, according to frequency and character. Few of the physiotherapy services 

focused on other physical activities than traditional physiotherapy. The youths had a vari-

ety of opinions regarding the relationship with their physiotherapist and on the organiza-

tion and character of their physiotherapy. The importance of the personal and professional 

qualifications of the physiotherapist was emphasized. 

Conclusion: In order to meet these challenges there is need of a change in the phy-

siotherapists approach. The findings have implications for the role of physiotherapists 

in promoting sports and physical activities. Physiotherapists should include different 

opportunities such as group physiotherapy, and should encourage adolescents to become 

responsible for being active participants in designing their own therapy.

Key words: Physiotherapy, adolescents, cerebral palsy.
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 Innledning: Læring i praksis er sentralt i utdanning av dyktige og selvstendige fysiotera-

peuter. Kunnskap om læringsprosesser i praksis er viktig for utdanningsinstitusjonene og 

praksisfeltet, fordi det vil gi et bedre grunnlag for tilrettelegging av praksis. Hensikten med 

denne artikkelen er å formidle kunnskap om hva studenter mener er viktig for egen læring 

i praksis.

Hoveddel: Artikkelen presenterer og diskuterer betydningen av kategoriene: «Jeg lærer 

når jeg selv er aktiv», «Jeg lærer i åpne praksisfellesskap», «Jeg lærer når jeg får nok tid og 

rom», «Jeg lærer i møte med alle pasienter» og «Jeg lærer når veiledningen både støtter og 

utfordrer meg».

Avslutning: Sentralt for studentenes læringsutbytte er at samspillet mellom student, 

veileder og læringsoppgave fungerer, men studentene selv må erkjenne at egen aktivitet 

er avgjørende for læringen. Viktig er også at det stilles faglige og personlige krav til stu-

dentene samtidig som det legges til rette for opplevelse av trygghet og mestring. 

Nøkkelord: Praksislæring, veiledning, mestring. 

«Den gode læringssituasjonen» 
– studentperspektiv på læring i praksis

Innledning
Praksisstudier er fellesbegrepet for under-

visnings- og læringssituasjoner der studen-

ter arbeider med fysioterapifaglige oppgaver 

i praksisfeltet. Praksisstudiene skal omfatte 

pasient- og klientrettet arbeid og være vei-

ledet av autorisert fysioterapeut (1). Veiled-

ning innebærer jevnlig vurdering av studen-

tenes fungeringsnivå og kompetanse, samt 

utveksling av refleksjon mellom studenter 

og veiledere. Kunnskap om læringsprosesser 

i praksis er viktig for utdanningsinstitusjo-

ner og praksisfelt for bedre tilrettelegging av 

praksis. Søkelys på studenters læring i prak-

sis aktualiserer betydning av praksis som 

læringsarena.

Patricia Benner et al. sier (2): «How lear-

ning is assessed sends a powerful message 

about what the profession believes to be im-

portant» (s. 221).

Hva skal til for å skape gode læringssi-

tuasjoner og hvordan kan vi dra nytte av de 

unike mulighetene for læring som praksis 

innebærer? 

Formål
Hensikten med denne artikkelen er å for-

midle kunnskap om hva studenter mener 

er viktig for egen læring i praksis: Hva sier 

studentene om hvordan de lærer i praksis? 

Hva sier de om betydningen av praksisfel-

lesskapet? Hva sier de om hvilken betyd-

ning veiledning og veileder har for læring? 

Artikkelen er basert på tre publiserte arti-

kler fra prosjektet «Praksisstudier i fysio-

terapi» (3-5), og retter seg mot alle som er 

opptatte av praksisfeltet som læringsarena. 

De tre artiklene har tatt for seg ulike deler 

av et datamateriale samlet inn gjennom 10 

kvalitative intervju med turnuskandidater 

og 3.års-studenter. I de to første artiklene 

er materialet analysert ut fra en fenomeno-

grafisk tilnærming (3, 4), i den tredje ut fra 

kvalitativ innholdsanalyse (5). Vi viser til 

disse artiklene for nærmere beskrivelse av 

metode, materiale og analyseprosess.

Læring og mestring     
Læring forstås her som en sosial prosess. 

Utvikling av kunnskap og kompetanse er en 

integrert del av praksis, og læring knyttes til 

anvendelse av kunnskapen (6).  Kunnskap 

defineres som dynamisk og vil utvikles og 

endres i samspillet mellom personer og situ-

fag FAGARTIKKEL
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Jeg lærer når jeg selv er aktiv.
Jeg lærer i åpne praksisfellesskap.
Jeg lærer når jeg får nok tid og rom.

Kort sagt

Sentralt for studentenes læringsutbytte 

er at samspillet mellom student, veileder 

og læringsoppgave fungerer. 

Studentene må selv erkjenne at egen 

aktivitet er avgjørende for læringen. 

Veileder/veiledningen må utfordre 

og støtte studentene både faglig og 

personlig.

GOD LÆRING Alle studentene i studien vektlegger betydningen pasientmøter har for læring.

asjoner.  En slik forståelse tar utgangspunkt 

i et situert perspektiv på læring; studentene 

lærer i den situasjonen, i det fellesskapet de 

oppholder seg (6).

Rogers (7) hevder at læring skjer best når 

vi ønsker og opplever et selvstendig behov 

for å lære, vet hvordan vi kan anvende kunn-

skapen og får anerkjennelse for det vi har 

lært. Avgjørende for læring er en opplevelse 

av mestring. Ifølge Bandura (8) vil personer 

som tror de kan mestre og har forventninger 

om at bestemte ferdigheter og strategier vil 

føre til et godt resultat, også være mer aktive 

i læringssituasjoner. Det å være aktiv blir på 

den måten et ledd i en positiv læringsspiral, 

forutsatt tilstrekkelige ferdigheter. Bandura 

viser hvordan mestringsforventning og fø-

lelse av kontroll har betydning for læring. 

Dersom en har tro på og opplever at det er 

egne krefter som fører til at en lykkes i en 

situasjon, bedres mulighetene for gode pre-

stasjoner. 

Veiledning og veilederrollen      
Veiledning er en pedagogisk tilnærming 

spesielt velegnet for læring i praksis.  Rollen 

som praksisveileder er mangfoldig og inklu-

derer aktiviteter som fasilitering, rådgiving, 

motivering, evaluering og å være rollemo-

dell. Målet med veiledningen er å hjelpe stu-

dentene å bygge bro mellom teori og praksis, 

og føre dem videre i klinisk resonnering og 

kliniske ferdigheter. Den «nærmeste utvi-

klingssonen» er et begrep som henviser til 

relasjonen mellom det aktuelle utviklings-

nivå som studenten er på og det potensielle 

utviklingsnivået han/hun kan nå i samspill 

med en kompetent fysioterapeut i veiled-

ningssituasjonen (6). 

Stålsett (9) hevder at god veiledning ikke 

handler om kunnskaper, men om holdninger 

og ferdigheter. Veileder trenger ikke kunne 

alt, men ha evnen til å stimulere studentene 

til problemløsning og læring. En god veile-

der må være i besittelse av ulike kvaliteter, 

for eksempel gode kommunikasjonsevner, 

faglig etisk atferd og evne til å vurdere og 

gjenkjenne faglig god virksomhet. 

Hoveddel
Hva sier studentene om hvordan de 
lærer?
«Jeg lærer når jeg selv er aktiv».  
Studentenes beskrivelser av egen læring re-
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lateres til situasjoner der de selv har vært 

aktive, i handling eller i tanke. Ved å være 

modig, utprøvende, «på hugget» bruker 

studentene aktivt situasjoner i arbeidsfel-

lesskapet som inviterer til læring; eksempel-

vis henger seg på en erfaren fysioterapeut, 

tar imot utfordringer, våger seg ut i ukjent 

farvann, stiller spørsmål eller forsøker selv 

å finne ut av kliniske situasjoner. Dette kan 

dreie seg om å få «drahjelp» og dele arbeids-

oppgaver med medstudent eller veileder. 

Studentene snakker om konkrete forbere-

delser for læring gjennom lesing og observa-

sjon, gjennom å øve på praktiske ferdigheter 

og hente fram sitt handlingsrepertoar. En av 

studentene sier: 

 «Jeg har jobbet så hardt, hatt så man-
ge pasienter, hatt så mange behandlin-
ger og møter som jeg liksom har følt at 
jeg har hatt kapasitet til. Viktigst for 
læring er etter min erfaring at du har 
fått prøvd deg, at du liksom har fått vist 
og kjent at du kan mestre, – har mestret 
å utføre det arbeidet som du liksom skal 
utføre senere.»

Studentene beskriver hvordan mental tilste-

deværelse har betydning for læring. De for-

teller om samtaler med pasienter, hvor det å 

lytte har en dimensjon som går lenger enn 

bare å høre hva som blir fortalt. Gjennom 

oppmerksomhet og sensitivitet i forhold til 

non-verbal kommunikasjon kan de fange 

opp erfaringer som pasientene ikke har så 

lett for å uttrykke muntlig. Studentene sier 

at i slike situasjoner lærer de både om den 

andre og om egen rolle som terapeut. 

Studentene vektlegger det å holde fokus 

og tenke gjennom læringssituasjonen, i 

forberedelser, handling og i etterkant av ar-

beidsoppgaver. Refleksjonen er også sentral 

når studenten har et tilbakeblikk på dagen 

og spør seg selv: «Hva har jeg lært i dag?» 

Dette gjør studentene for eksempel ved å 

føre loggbok og aktivt forholde seg til for-

ventning om refleksjon over egen læring. På 

denne måten blir studentene bevisst hva de 

kan fra før og hva nytt de har lært.

Hvordan blir studenter aktive? En nøkkel 

synes å være at studentene erkjenner ansvar 

for egen læring ved å spørre seg selv: Hva 

må jeg gjøre for å lære av en aktuell situa-

sjon? Studentenes ulike måter å være aktive 

på representerer ulike måter å lære på, og 

viser at studentene i forskjellige sammen-

henger tar i bruk ulike strategier for å lære. 

Å være i stand til å bruke ulike strategier, gir 

grunnlag for at ulike læringsoppgaver kan 

bli gode læringssituasjoner (10). 

Vi ser en selvforsterkende tendens mel-

lom aktivitet, refleksjon, læring og mestring. 

Ifølge Bandura (8) vil personer som tror de 

kan mestre og har forventninger om at be-

stemte ferdigheter og strategier vil føre til et 

godt resultat, også være mer aktive i lærings-

situasjoner.  Å utvide rekken av erfaringer, 

hvor tro på egen mestringsevne knyttes 

til nye situasjoner, blir sentralt for studen-

tenes læring og utvikling. I fysioterapi er 

mestringserfaring ofte knyttet til kroppslig 

læring, det vil si «å kjenne det» i kroppen el-

ler hendene at en får noe til. Bevisstgjøring 

av denne kroppslige erfaringen er sentral i 

utvikling av terapeutrollen. I slike situasjo-

ner vil veileders oppgave være å tydeliggjøre 

erfaringene, og sammen med studenten re-

flektere over disse opplevelsene. 

«Jeg lærer i åpne praksisfellesskap»
Læring i praksis er å delta i praksis. Dette 

forutsetter at praksisfellesskapet åpner opp 

for den som skal lære. En student sier om 

møte med praksis: 

«Det viktigste er å føle seg velkom-
men. At en er ønsket på stedet. Når de 
sier, «så hyggelig å se deg her, det er så 
kjekt å ha studenter», – den innstillin-
gen der gjør automatisk at du senker 
skuldrene. For det å være student kan 
av og til gjøre at du føler deg til bry. Vi 
går etter, vi fotfølger en del, i hvert fall i 
begynnelsen, det å føle på en måte at du 
er et sånt vedheng de helst ville bli kvitt, 
det gjør at du ligger litt lavt, at du ikke 
spør eller er så på hugget. For du øn-
sker ikke å være til bry, da vil du heller 
snike deg litt rundt i gangene og være 
litt usynlig.» 

Studentene understreker betydningen av 

åpenhet og inkludering i praksisfellesskapet 

og at dette fremmer egen utvikling. I prak-

sisfellesskap som oppfattes som «student-

vennlige», opplever studentene entusiasme, 

engasjement og en vilje til å dele kunnskap. 

Når studentene møter genuin interesse 

fra praksisfellesskapet og aksept for egen 

kunnskap, våger de å være aktive, ta initiativ 

og oppsøke muligheter for læring (3). Dette 

vil i neste omgang fremme motivasjon, tiltro 

til å mestre egen rolle og styrke mestrings-

forventning (8, 11). 

Åpenhet innad i et arbeidsmiljø kan sti-

mulere overføring og utvikling av kunnskap 

(12). Studentene i vårt prosjekt verdsetter at 

hele fysioterapeutstaben involveres lærings-

situasjoner, ikke bare veiledere. Studentene 

beskriver situasjoner hvor pasienter blir be-

handlet i en åpen treningssal. Dette signali-

serer en åpenhet som de oppfatter som en 

invitasjon til å observere og lære av alt som 

foregår. Flinke praktikere kan støtte og vei-

lede studenter videre inn i «den nærmeste 

utviklingssonen», og studentene vil oppleve 

dette som viktige læringssituasjoner (6, 13). 

Praksisfellesskap som viser faglig entusias-

me og villighet til å dele kunnskap vil styrke 

studentenes tiltro til fysioterapi som fag. 

Studentene fremhever betydningen av å 

arbeide sammen med en medstudent. Sam-
arbeidslæring er et uttrykk som benyttes om 

læring mellom studenter i praksis (14). En 

medstudent er en diskusjonspartner, en å 

dele ansvar og utfordringer med (4). Kunn-

skap og ferdigheter som studenter strever 

med selv, kan utvikles hvis dette deles med 

andre. Når en student sier: «Jeg lærer mer 

enn jeg ville ha gjort på egen hånd», er dette 

en beskrivelse av læring sammen med med-

studenter (15, 16).

«Jeg lærer når jeg får nok tid og rom»
I et situert perspektiv er eksisterende læ-

ringsressurser i omgivelsene viktig (15, 17). 

Studentene understreker betydningen av 

nok tid og rom.  «Tid» dreier seg om å ha 

nok tid til klinisk arbeid; til forberedelser, 

møte med pasient og refleksjon i etterkant. 

Det dreier seg om utvikling av faglig kom-

petanse over tid, at studentene gradvis beve-

ger seg mot en posisjon med økende ansvar. 

Tidsdimensjonen i praksis uttrykkes også i 

de mange rutiner og oppgaver som struk-

turerer daglig arbeid (15). Når studentene 

lærer å organisere egen tid, arbeide under 

tidspress, tilpasse seg andres dagsorden, blir 

de implisitt introdusert til verdier og prefe-

ranser som er innvevd i praksisfellesskapet 

(15). Organisering av arbeid er også organi-

sering av kunnskap og dermed en regulering 

av studentenes muligheter for læring (13).

Studentene er opptatte av hvor velutstyrt 

praksisstedet er og ser dette som et uttrykk 

for hvordan fysioterapi prioriteres og hvor 

oppdatert staben er. En student sier om fa-

silitetene på arbeidsstedet:

«Det er faktisk veldig viktig, psykolo-
gisk, når det gjelder positiv inspirasjon. 

FAG FAGARTIKKEL



FYSIOTERAPEUTEN  6/12     25

Hvis du er på en praksisplass med små 
lokaler og lite utstyr, får du med en gang 
følelsen av at her er det ikke noe særlig 
attraktivt å være fysioterapeut.» 

Larsen (18) påpeker at rom og omgivelser 

ikke er pedagogisk nøytrale, men overfører 

kunnskap indirekte. De fysiske omgivelsene 

påvirker studentenes handlinger, dialog og 

refleksjon. Når studentene ser seg rundt 

for å finne relevant utstyr til å sette i gang 

adekvate tiltak i behandlingssammenheng, 

er de i dialog med denne ytre verden. Fy-

siske omgivelser kan stimulere eller hemme 

læring – rom og materielle ressurser er res-

surser for læring (19). Studentene beskriver 

sin bevissthet om å bli betraktet i en åpen 

treningssal. Dette gjør dem særlig oppmerk-

somme på egne handlinger, samtidig som 

det føles betryggende at noen kan gripe inn 

hvis det skulle bli nødvendig. Å være alene 

med pasient eller veileder i et eget behand-

lingsrom er en annerledes læringssituasjon 

som understreker konsentrasjon og reflek-

sjon og gir mulighet for å ta opp mer sensi-

tive spørsmål. 

«Jeg lærer i møte med alle pasienter»
Alle studentene vektlegger betydningen 

pasientmøter har for læring. En pasient 

er som en åpen lærebok som forteller om 

seg selv, sin funksjonsevne, og gir direkte 

tilbakemeldinger til studenten. I interaks-

jon med pasienter lærer studentene å møte 

kompleksitet og forholde seg til personen 

bak symptomene. Studentene merker at 

pasienter viser dem tillit, selv om de er «bare 

studenter». Når en student begynner å glede 

seg over sin rolle som fysioterapeutstudent, 

vil hans/hennes selvbilde som fremtidig 

terapeut utvikles, og studentens involvering 

og engasjement i læringssituasjoner vil øke. 

Kroppslig nærhet og taktil kontakt skaper 

en fortrolighet mellom pasient og student. 

På denne måten lærer studentene både om 

egne grenser  og terapeutiske muligheter. En 

student sier:

«Alle pasientene mine har lært meg 
noe. Selv om de har samme diagnose er 
de jo helt forskjellige. Hvis du lytter til 
pasienten og prøver å ha en dynamisk 
prosess og tilpasse behandlingen, så vil 
du alltid lære av å ha pasienter.»

Våre studenter er i utgangspunktet særlig 

opptatt av variasjon i forhold til pasienter, 

det gjelder diagnoser, alder, funksjonspro-

blem, behandlingsmuligheter osv. Når de 

må reflektere nærmere rundt temaet, ser 

studentene imidlertid at læringsoppgavene 

var forskjellige, selv om pasientene eksem-

pelvis hadde samme diagnose. Å se «det 

forskjellige i det samme» er en erkjennelse 

studentene kommer til når de er tryggere i 

pasientsituasjonen. At møtet med den en-

kelte pasient er en læringssituasjon, inne-

bærer en grunnleggende innstilling overfor 

den andre med fokus på relasjonen. Når stu-

denter klarer å se pasientene ikke bare som 

et objekt som skal gis en behandling, men 

som et subjekt i det som foregår, har de tatt 

et viktig steg i sin profesjonelle utvikling 

(18). 

«Jeg lærer når veiledningen både støtter 
og utfordrer meg»
Veileder er sentral i studenters læringspro-

sess. Når våre studenter skal beskrive en 

«veiledningsstil» som bidrar til læring, vekt-

legger de spesielt betydningen av balansen 

mellom støtte og utfordring. En veileder 

som stiller spørsmål og er avventende med å 

gi svar, får studenten til å tenke og reflektere. 

Det er krevende alltid å måtte begrunne det 

man gjør eller presentere alternative løsnin-

ger, men poenget er å bli stimulert til selv å 

løse problemene. Å ta ansvar for egne pasi-

enter og egen læring, å vise initiativ og være 

aktiv er viktig. Når veilederen signaliserer 

at hun/han har tro på studenten og tillit til 

at vedkommende kan mestre utfordringer, 

forsøker studenten å vise seg verdig denne 

tilliten. En student sier: 

«Hun (veileder) stilte krav, hun stilte 
krav hele tiden, og for meg var det veldig 
bra. Jeg vet ikke helt om vi mestret, men 
hun stilte vel krav som hun mente vi 
burde mestre. Jeg syntes hun stilte krav 
som det gikk an å imøtekomme. Du fikk 
liksom litt tillit med kravene.»

For studentene er det viktig at utfordringene 

balanseres med tilstrekkelig støtte. Å vite at 

det alltid er noen der man kan spørre om 

råd er betryggende. Samtidig som studen-

tene ønsker å fylle en terapeutrolle, vil de 

også ha noen «i bakhånd». Det at veileder 

er til stede er en forutsetning for at studen-

tene skal få tilbakemelding på egne handlin-

ger. Positiv feedback er viktig, samtidig er 

studentene mest opptatte av at tilbakemel-

dingen skal være konkret, – knyttet til det 

som faktisk har foregått.  De opplever også 

å lære når fokus rettes mot det som ikke var 

så bra, forutsatt at dette gjøres konstruktivt 

i forhold til hvordan studenten kan arbeide 

videre. Biggs (20) påpeker at for å fremme 

læring må feedback gis ofte og helst i små 

porsjoner, knyttes til det som skal læres og 

komme såpass raskt etter den aktuelle situa-

sjonen at det oppleves som relevant. 

En veileder som fremstår trygg både fag-

lig og personlig og klarer å forholde seg til 

den enkelte student, vil bidra til trygghet i 

praksissituasjonen. Dette er avgjørende for 

at studenten skal våge å stille spørsmål, delta 

i diskusjoner og dra nytte av læringsmu-

lighetene som byr seg. Et positivt lærings-

klima – kjennetegnet av en balanse mellom 

utfordring og støtte – er en forutsetning for 

studentenes involvering og utvikling. Veile-

deren har en avgjørende rolle i å skape dette 

læringsklimaet. 

Vi har sett hvordan læring og mestring 

henger sammen når studentene møter nye 

oppgaver. Samtidig vil det være slik at noen 

oppgaver skaper bedre læringssituasjoner 

enn andre.  Hvordan er den gode lærings-

oppgaven? Studentene våre beskriver en 

læringsoppgave som er av en slik kvalitet 

at den passer til eget nivå, representerer en 

utfordring, – og gir mestring. Utfordrin-

gen for studenten er å se både det generelle 

og det spesielle i situasjonen. Studentenes 

kunnskaper og kliniske ferdigheter er «verk-

tøyet» den enkelte har med i bagasjen. Dette 

er anvendbart – en må ikke ha «spesialut-

styr» til hver eneste pasient, men verktøyet 

og vurderingene må tilpasses den enkelte 

pasient. Veileder kan initiere bruk av ulike 

læringsstrategier gjennom introduksjon til 

ulike oppgaver, og rette fokus og anerkjen-

nelse mot studentens egeninnsats. 

Jeg lærer i møte med alle pasienter.
Jeg lærer når veiledningen både støtter 
og utfordrer meg.
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Oppsummerende avslutning
Hvordan lærer fysioterapeutstudenter i 

praksis? Et viktig utgangspunkt er at stu-

dentene føler seg velkomne og inkludert i 

praksisfellesskap som er åpne for studenters 

læring, og gir studentene tilstrekkelig tid og 

rom for pasientarbeid og refleksjon. Utfor-

dringen for studentene er å erkjenne at egen 

aktivitet er avgjørende for læringen. Å ta 

ansvar og muligheter som byr seg, vil være 

nødvendig for å utvikle ferdigheter i klinisk 

resonnering. 

En forutsetning for læring er at samspil-

let mellom student, veileder og læringsopp-

gave fungerer. Når studentene «kommer på 

banen» og er tydelige i sine forventninger til 

praksis og til egen rolle, kan veiledningen 

individualiseres slik at den enkelte student 

blir møtt med utgangspunkt i eget ståsted. 

Veileder må klargjøre studentens personlige 

ansvar for å komme videre i læringsproses-

sen, og ha en bevissthet om balansen mel-

lom krav og støtte – noe som forutsetter 

veilederes tilgjengelighet og tilstedeværelse. 

Sentralt for studentenes læringsutbytte er at 

det stilles faglige og personlige krav samti-

dig som det legges til rette for opplevelse av 

trygghet og mestring.
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Title: «The good learning situation» – student perspective on learning in 
clinical placement
Abstract 

 Introduction: Learning in clinical placement is a core element in development of com-

petent and independent physiotherapists. Knowledge about learning processes in clinical 

placement is important to universities and workplaces in organizing of clinical education. 

The aim of this article is to present knowledge about what students perceive as important 

to own learning.

Main section: The article presents and discusses the following categories: «I learn 

when I am active», «I learn in open working environments», «I learn when I have enough 

time and space», «I learn when meeting patients» and «I learn when there is a balance 

between challenge and support». 

Summing up: Essential to students’ learning is a well-functioning interaction between 

the student, the supervisor and the task. However, the students must recognize that 

own activity is decisive to learning. It is important that the students are challenged both 

professionally and personally and that they experience trust and mastering in the practice 

setting.

Key words: Clinical education, supervision, mastering
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Commentary
Constraint induced movement therapy (CIMT) has emerged 

as a promising upper limb rehabilitation approach for children 

with congenital hemiplegia. Until recently, CIMT has been com-

pared to control groups receiving standard care or no treatment, 

raising questions whether improvements gained were a result of 

treatment methods or intensity of intervention (Sakzewski et al 

2009). Gordon et al’s (2011) results suggest the latter and confirm 

similar findings (Facchin et al 2011, Sakzewski et al 2011) that 

either intensive treatment approach leads to sustained improve-

ment in upper limb function and achievement of individualised 

goals. Both approaches are goal directed and provide intensive re-

petitive task practice using incremental challenges to drive chan-

ges in upper limb function. While results from either approach 

are similar, the interventions are not the same. CIMT changes the 

role of the impaired hand. It becomes the dominant hand with 

unimanual activities aimed to improve dexterity and efficiency of 

movement of that limb. It is assumed that gains in unimanual abi-

lities will translate to improved bimanual performance, a premise 

supported by results of this study. In bimanual training, the role of 

the impaired upper limb remains as the assisting hand with the-

rapy aiming to improve bimanual co-ordination and goal achie-

vement through carefully tailored bimanual activities. Therefore, 

the choice of either approach will depend on a child’s individual 

goals, and consideration of behavioural aspects (eg, tolerance of 

restraint).

The current study delivered 90 hours of therapy over a three week 

period. While results of this well designed and rigorous study are 

positive, translation of such intensive models of intervention into 

a real world clinical setting is challenging. There remains limited 

data to suggest the optimum dosage required for either approach. 

What is clear is that current standard practice probably does not 

offer sufficient intensity of intervention necessary to drive sustai-

ned changes in upper limb function for children with congenital 

hemiplegia.

Leanne Sakzewski
Queensland Cerebral Palsy and Rehabilitation Research
Centre, The University of Queensland, Australia
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Bimanual therapy and constraint-induced movement therapy are equally 
effective in improving hand function in children with congenital hemiplegia

Synopsis 
Summary of: Gordon AM et al (2011) Bima-

nual training and constraint-induced move-

ment therapy in children with hemiplegic 

cerebral palsy: a randomized trial. Neurore-

habil Neural Repair 25: 692–702. [Prepared 

by Nora Shields, CAP Editor.]

Question: Does constraint-induced mo-

vement therapy (CIMT) improve hand 

function in children with congenital hemi-

plegia compared to bimanual therapy? 

Design: Randomised trial with concealed 

allocation and blinded outcome assessment. 

Setting: Six CIMT and bimanual therapy 

day camps were conducted at a University in 

the United States. 

Participants: Children with congenital he-

miplegia aged 3.5 to 10 years, with basic mo-

vement and grasp in their paretic hand, and 

who attended mainstream school. Health 

problems not associated with cerebral palsy, 

severe hypertonia, and recent surgery or bo-

tulinum toxin therapy were exclusion crite-

ria. Randomisation of 44 participants allo-

cated 22 to the CIMT group and 22 to the 

bimanual therapy group. The groups were 

matched for age and hand function. 

Interventions: Both groups received 90 

hours of therapy, delivered in day-camps 

with two–five children in each group. Parti-

cipants completed six hours of therapy a day 

for 15 consecutive weekdays. Treatment was 

delivered by physiotherapists, occupational 

therapists, and students enrolled in health 

related courses. Participants worked indivi-

dually and in groups. The CIMT group had 

their less affected hand restrained in a sling 

and performed age appropriate fine and 

gross motor unimanual activities The bima-

nual therapy group engaged in age appropri-

ate fine and gross motor bimanual activities. 

Outcome measures: The primary outco-

mes were the Jebsen-Taylor Test of Hand 

Function (JTTHF) to assess unimanual ca-

pacity and the Assisting Hand Assessment 

(AHA) to assess bimanual performance. 

Secondary outcome measures were Goal 

Attainment Scale, Quality of Upper Extre-

mity Skills Test (QUEST), and physical ac-

tivity (percentage time each hand was used 

during the AHA assessment). Assessments 

were completed before treatment, two days 

after treatment, and one and six months af-

ter treatment. 

Results: 42 participants completed the 

study. At the end of the 15-day intervention 

period, the groups did not significantly dif-

fer on the primary outcome measures and 

on two secondary outcome measures (QU-

EST, physical activity). There were signifi-

cant within group changes for both groups 

on each primary outcome (mean change 

score JTTHF –137 s, 95% CI –174 to –99; 

mean change score AHA –0.49 logits, 95% 

CI 0.25 to 0.73) which were maintained at 

the six month follow-up. There were also 

significant within group changes for both 

groups for the QUEST and physical activity 

assessments. The bimanual therapy group 

made greater progress than the CIMT group 

on their Goal Attainment Scale scores (mean 

difference between groups 8.1 T-score, 95% 

CI 0.7 to 15.5). 

Conclusion: CIMT and bimanual therapy 

resulted in similar improvements in hand 

function among young children with con-

genital hemiplegia. The bimanual therapy 

group made better progress on established 

goals. [Mean difference between groups cal-

culated by the CAP Editor]
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Eva Haukeland Fredriksen, Fysioterapeut, Cand. Polit,  
PhD, UiO, Det medisinske fakultet, Institutt for helse 
og samfunn.

Sammendrag
Den fulle tittelen er «Gravid: Frisk eller syk? Om «normale svan-

gerskapsplager» og kvalifisering til spesiell beskyttelse». 

Formålet med studien var å utforske sosiale konstruksjoner av 

graviditet som helse eller sykdom, og hvordan kvinner med «nor-

male svangerskapsplager»  erfarer og håndterer graviditeten, job-

ben og helsen. Vi har benyttet konstruktivistisk grounded theory, 

og har utforsket (1) hvordan gravide kvinner med bekkenproblemer 

fortolker svangerskapsplagene sine, (2) kvinners forventninger og 

erfaringer relatert til arbeidskapasitet og helse i svangerskapet, sam-

menlignet med ideene i den sosiale og politiske kontekst, (3) hvilke 

handlinger og strategier kvinnene bruker for å oppnå avlastningen 

de mener at de trenger. Kvinnenes perspektiv er utforsket gjennom 

(1) internettdiskusjoner om bekkenløsning, (2) semistrukturerte in-

tervju med kvinner fra en pasientforening (3) internettdiskusjoner 

om graviditet og arbeid. Kvinnenes perspektiver ble sammenlignet 

med diskursene i media og i helseinformasjonsbrosjyrer til gravide.

 På bakgrunn av analyse av dette materiale utviklet vi en sam-

menfattende «grounded theory» som både beskriver (a) situasjonen 

og (b) aktørenes handlinger. Situasjonen: Ambivalens mellom ulike 

sosiale konstruksjoner av graviditet, og omdiskutert legitimitet for 

spesiell beskyttelse av gravide. Høye forventninger til ytelse, både 

av omgivelsene og blant kvinnene selv. Kvinner med bekkenproble-

mer var usikre på hvor mye det var forventet av dem, og opplevde 

uklar legitimitet for jobbtilpasninger, sykemelding eller helsehjelp. 

Handlingene: Kvinner brukte likesinnede for råd og støtte, de kon-

struerte en felles forståelse av symptomene og av situasjonen, og de 

diskuterte mestringsstrategier og forhandlingsstrategier for å oppnå 

avlastning, helsehjelp eller sykmelding. Gjennom disse interaksjo-

nene utviklet kvinnene en sterk diskurs om hvile og beskyttelse, som 

utfordrer biomedisinsk kunnskap og ekspertise. Støtten fra likesin-

nede bidro både til utvikling av kritisk bevissthet, samt utvikling 

av mestringsstrategier og forhandlingsstrategier for å ivareta egen 

helse. Kvinnene utviklet dermed en helserelatert handlingskompe-

tanse som ble benyttet til å gjenvinne/kreve kontroll over egen helse.

 Studien konkluderer med at det er et behov for å rydde opp i 

den uklare situasjonen gravide befinner seg i, slik at kvinner som 

opplever at de ikke mestrer hverdagens plikter på samme måte som 

før, sikres lik rett til tilrettelegging, avlastning og helsehjelp som er 

uavhengig av individuell forhandlingsmakt og individuelle forhand-

lingsferdigheter.

Publikasjoner som inngår i avhandlingen:

1. Fredriksen, E.H., Moland, K.M., Sundby, J. (2008). «Listen to your 

body». A qualitative text analysis of internet discussions related to 

pregnancy health and pelvic girdle pain in pregnancy. Patient Edu-

cation and Counseling, 73, 298-304.

2. Fredriksen, E.H., Harris, J., Moland, K.M., Sundby, J. (2010). «A 

defeat not to be ultra-fit»: Expectations and experiences related to 

pregnancy and employment in contemporary Norway. NORA (Nor-

dic Journal of gender and feminist research) Vol. 18, No3, 167-184.

3. Fredriksen, E. H., Harris, J., Moland, K. M., Sundby, J. (submit-

ted). Whining women? «Normal pregnancy complaints» and the 

need for sick leave or medical care.

Doktorgrad:  
Gravid: Frisk eller syk? 

Har du nylig avlagt doktorgrad?

 Fysioterapeuten vil fremover publisere norske sammendrag av 

doktorgrader fra fysioterapeuter. Vi vil gjerne ha sammendragene 

sendt til fagredaktør; fagredaktor@fysio.no. Maksimal lengde er 

3.000 tegn uten mellomrom. Les sammendraget i dette numme-

ret av Fysioterapeuten for tips til utforming!
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FYSIOTERAPEUTEN er et nivå 1-tidsskrift. 

Det vil si at artikler som publiseres i Fysio-

terapeuten gir publikasjonspoeng i henhold 

til Universitets- og Høgskolerådets (UHR) 

vedtak. Vitenskapelige artikler skal frem-

bringe ny viten og være vurdert og kvali-

tetssikret av fagredaktør, samt to eksterne 

fagfeller med høy kompetanse og publika-

sjonserfaring. For artikkelforfattere vil dette 

si at det skal være vanskeligere å få sin artik-

kel på trykk hos oss enn i et tidsskrift uten 

fagfellevurderinger. 

Fysioterapeuten har publisert retnings-

linjer for forfattere på www.fysioterapeuten.

no. Her står alt potensielle forfattere trenger 

å vite om skriveprosessen – fra start til mål. 

Sjangere som i dag sendes ut til eksterne 

fagfeller, og dermed gir publikasjonspoeng 

dersom manuskriptet publiseres er: Viten-

skapelige originalartikler (kvalitative og 

kvantitative), systematiske litteraturstudier 

og fagartikler. Det spesielle med sjangeren 

«fagartikkel» er at den ikke nødvendigvis 

bringer ny kunnskap, men reflekterer over 

allerede publisert kunnskap på en ny måte. 

Systemet
Slik er inndelingen i dagens resultatbaserte 

finansieringssystem for vitenskapelige pu-

blikasjoner, vedtatt av UHR:

Nivå 2 er det høyeste nivået og repre-

senterer om lag 20 prosent av det som 

publiseres innen et fagfelt på verdens-

basis. Helseforetakene har i tillegg et 

toppnivå 2A, som består av de aller gje-

veste internasjonale tidsskriftene.

Nivå 1 omfatter de resterende 80 pro-

sent av det som publiseres gjennom 

autoriserte kanaler innen et fagfelt. 

Kravet for å være autorisert kanal er at 

artiklene i det aktuelle tidsskriftet brin-

ger ny viten og er fagfellevurderte.

Artikler oppnår publikasjonspoeng ut 

fra kvalitetsnivå. Nivå 1 gir ett poeng, 

nivå 2 tre poeng og nivå 2A (kun hel-

seforetakene) gir ti publikasjonspoeng. 

Det er publikasjonen som telles og som gir 

poeng. For å kunne benyttes som resultat-

mål og grunnlag for finansiering må den 

forankres i institusjon eller person. Forfat-

teradresser er markøren som benyttes. Det 

er de adressene som artikkelforfatterne har 

benyttet som inngår i registreringen, dvs. 

at artikkelens publikasjonspoeng deles på 

antall oppførte adresser. Rekkefølgen spil-

ler ingen rolle. En artikkel med tre publi-

kasjonspoeng (nivå 2) og fire forfattere som 

alle har oppgitt to adresser, gir 0,375 publi-

kasjonspoeng til hver av adressene (insti-

tusjonene). En institusjon med en adresse 

som blir gjenkjent av det databaserte syste-

met som en norsk virksomhet som inngår i 

ordningen (universitet, helseforetak), vil få 

kreditt.

Prioritering av artikler
Tilfanget av manuskripter er sterkt økende. 

Etter å ha konferert med ulike norske forsk-

ningsmiljøer og enkelte praksismiljøer vil 

Fysioterapeuten i fremtiden henstille forfat-

tere av vitenskapelige artikler og fagartikler 

Orientering fra fagredaktør:

Vitenskap i Fysioterapeuten

www.follo-futura.no | www.alfacare.no

GRIP DAGEN MED ET USLÅELIG TILBUD!
Ny generasjon prisgunstige benker:  
Follo Corpus SX. 
Priser fra kr.     eks mva 9 990,-

INFORMERER John Henry Strupstad, fagredaktør i Fysioterapeuten mener artikkelforfattere må sette 
seg bedre inn i retningslinjene før innsending av manuskripter. Foto: Dagrun Lindvåg
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til å tenke leservennlighet i stor grad. Spesi-

elt gjelder dette forskere innen validitets- og 

reliabilitetsstudier, der et komplekst språk 

og mye tallmateriale ofte dominerer arti-

klene. 

 

Publikasjoner på nett
Fysioterapeuten har i mange år publisert 

vitenskapelige artikler i papirutgaven, som 

regel en artikkel per utgivelse. Fremover 

er målet å publisere to vitenskapelige ar-

tikler/fagartikler i hvert nummer. Slik det 

ser ut nå, vil en av artiklene bli publisert i 

fulltekst i papirutgaven. Den andre vil få to 

sider i bladet, med fullversjon på våre nett-

sider samtidig med bladutgivelsen, og med 

tydelige henvisninger fra blad til nett. Vi vil 

her bruke venteliste som grunnlag for hvilke 

artikler som publiseres hvor. Kreditering av 

publikasjonspoeng vil selvsagt ikke påvirkes 

av hvor artikkelen blir publisert i fulltekst. 

Dette er et kostnadsspørsmål, samtidig som 

vi ser at flere vitenskapelige tidsskrifter vel-

ger nettbaserte publikasjonsløsninger. Våre 

artikler indekseres blant annet i AMED og 

SveMed+.

Ventetid
Alle manuskripter vil, så sant det er mulig, 

bli grovvurdert innen en uke fra disse er 

mottatt per post. Deretter vil et kort svar 

sendes førsteforfatter; om manuskriptet re-

fuseres, hva som må gjøres av endringer før 

utsendelse til ekstern fagfellevurdering el-

ler om manuskriptet sendes direkte videre 

til fagfellevurdering. Fagfellevurderingene 

vil i utgangspunktet ta mellom tre og fem 

uker fra siste fagfelle er innhentet. Disse 

kan refusere manuskriptet, be om større el-

ler mindre omarbeiding før publisering eller 

anbefale direkte publisering. Omarbeiding 

av manuskript er en vanlig første tilbake-

melding fra fagfeller. Det opprettes fra 1. 

september 2012 et fast fagfellepanel for hver 

artikkelsjanger i Fysioterapeuten, noe vi tror 

vil kunne skape gode vurderingsprosesser. 

Niels Gunnar Juel, Hans Petter Faugli og 

Tom Clement Ludvigsen:

Klinisk undersøkelse av bevegelses-
apparatet
Fagbokforlaget 2012

333 sider

Kr. 429

ISBN: 978-82-450-1221-7

Målform: Bokmål

Forfatterne av boken har i en årrekke arbeidet 

innen fagfeltet muskel- og skjelettplager, med 

bred klinisk erfaring i tillegg til at de nå er aktive 

forskere. Med seg har også forfatterne andre 

kjente spesialister, Torstein Husby og Tomm 

Kristoffersen med viktige bidrag innen albue, 

hånd og fot.

I denne boken har de trukket ut det som er 

av evidensbaserte kliniske undersøkelser innen 

dette fagfeltet, kombinert med erfaringsbasert 

kunnskap og undersøkelser fra tidligere lærebø-

ker. Boken er en oversiktelig og relevant håndbok 

i kliniske undersøkelser for alle type klinikere og 

studenter innen dette fagfeltet. 

Å oppsummere relevante kliniske undersøkel-

ser for muskel- og skjelettplager på 333 sider gjør 

at hver undersøkelse blir kort beskrevet. Ønsker 

man en mer utdypning eller diskusjon rundt be-

tydningen av funn i undersøkelsene, må leserne 

hente dette i andre kilder. Boken er oversiktlig 

bygget opp, inndelt i de ulike kroppsregionene. 

Forfatterne tar oss gjennom de relevante under-

søkelsene som gangen i en klinisk undersøkelse, 

men undersøkelse av bevegelsesutslag, før 

krafttester og deretter mer spesifikke tester og 

funksjonstester. Nevrologiske tester er plassert i 

eget kapittel. 

I kapittelet om funksjonstesting er enkelte 

såkalte funksjonstester plukket ut og beskrevet, 

noe som er spennende i seg selv. Dette temaet 

er imidlertid et veldig aktuelt tema og interes-

sefelt for de fleste klinikere, som jakter på gode 

funksjonstester. Hva er en god funksjonstest og i 

forhold til hva? Hvilken funksjon ønsker vi å teste 

og hva er verdien av testene beskrevet her? Min 

personlige mening er at kapittelet i denne boken 

ikke gjør meg mye klokere rundt dette, og vi kan 

stadig diskutere verdien av for eksempel testen 

Frontplanke. Kan denne gi oss svaret på hvordan 

en pasient fungerer i sitt arbeid eller hverdag, og i 

så fall hvor funksjonell er den da?

Forfatterne trekker frem ulike kasuistikker 

under hvert kapitel, som for enhver kliniker er 

spennende. I en oversiktsbok som dette ville jeg 

isteden prioritert mer plass til tolkning av funn 

i hver undersøkelse. Ønsker man kasuistikker i 

tillegg, kunne man løst dette med en del 2 for 

klinisk resonnering. 

Boken har et eget register, er markert i siden 

etter temaer som gjør den til et enkelt oppslags-

verk i en klinisk hverdag. Bruk av ulike farger per 

tema og innrykk med utskjæring kunne bidratt 

til at det ble enda enklere å finne frem. Hvordan 

hver undersøkelse utføres er godt beskrevet 

og i de fleste tilfellene supplert med bilder. Er 

man fremdeles usikker, har forfatterne også en 

tilhørende nettressurs, der undersøkelsene vises 

i korte videoer.

Forfatterne gir oss gjennom denne boken 

en god oversikt over de viktige og mest aktuelle 

undersøkelsene i en klinisk hverdag. Ønsker du å 

rydde i kaoset over alle de kliniske undersøkel-

sene som finnes, er dette boken som kan gjøre 

det lettere å orientere seg.  Et enkelt og godt 

referansemiddel til utførelse av undersøkelser. 

Guri Midtsundstad
MSc Fysioterapeut, Hernes Institutt og 
Elverum Håndball Herrer Elite

En håndbok for klinikere
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Hva kjennetegner Sherborne Development Mo-

vement (SDM)? Eline Thornquist gir oss først en 

kort beskrivelse av særtrekk ved SDM, og dette 

settes inn i en kroppsteoretisk sammenheng. 

Boken er likevel mye mer enn en beskrivelse av 

SDM. Forfatteren bruker kunnskap og perspek-

tiver fra en rekke andre fagfelt enn fysioterapi 

til å beskrive hvordan mennesker samhandler og 

der et kroppslig aspekt er vesentlig. Annen del av 

boken omhandler betydningen av forskning på 

klinisk arbeid.

Eline Thornquist er professor ved Fysioterapi-

høyskolen i Bergen. I tillegg jobber hun klinisk som 

fysioterapeut. Hun har skrevet en rekke bøker og 

artikler relatert til fysioterapi. 

Mennesket i vårt moderne samfunn får 

sjeldent brukt kroppen allsidig. Enkle og mer 

monotone bevegelser preger hverdagen. Behovet 

for å holde seg i form melder seg hos mange.  

Thornquist er kritisk til mye av aktivitetene knyt-

tet til treningssentrene. Her trenes ensformige 

og repeterende bevegelser av kroppen, og resul-

tatene knyttes til kvantifiserbare målinger. Dette 

representerer en reduksjonistisk og dualistisk 

forståelse av kroppen. Som alternativ presenterer 

forfatteren et annet syn på kropp og bevegelse.

SDM er utviklet av Veronica Sherborne. Hun 

var utdannet fysioterapeut og danser og var  

inspirert av Rudolf Labans ideer om bevegelse. 

Sherborne var særlig opptatt av menneskers 

måte å bevege seg på og hvordan de samtidig 

forholdt seg til sine omgivelser og medmen-

nesker. Deltakerne får bevegelsesoppgaver som 

løses enkeltvis, i par eller grupper. I aktivitetene 

vektlegges at den enkelte skal gis mulighet til 

å oppleve mestring og fellesskap. Man er ikke 

opptatt av prestasjoner og resultater i tradisjo-

nell forstand, men at den enkelte skal ha glede 

av bevegelse og samhandling med andre. Man 

tilstreber en bedret konsentrasjon, kroppslig 

forankring og gode erfaringer knyttet til kropp 

og bevegelse, men også evne til å samarbeide i 

fellesskap. På denne måten kan SDM være svært 

nyttig i dagligliv, skole og arbeid.

Kropp er mer enn biologi, og gjennom en feno-

menologisk tilnærming beskriver Eline Thornquist 

en utvidet forståelse av menneskekroppen. Å 

skille mellom kropp og menneskets indre liv blir, 

ifølge henne, feil. Hvert individ har en livshistorie 

preget inn i kroppen, og denne kommer til uttrykk 

i samhandling med andre mennesker.

Et særlig anliggende hos Eline Thornquist er 

betydningen av å dokumentere klinisk arbeid. Hun 

argumenterer for kvalitative metoder. Metoder 

og fremgangsmåter fra en rekke ulike fagdisipli-

ner belyses. Bruk av video anses som et viktig 

redskap, og hun kommer med praktiske råd om 

hvordan dette kan gjennomføres.

Boken har viktige refleksjoner knyttet 

til mellommenneskelig kommunikasjon. Som 

fysioterapeuter lever vi i et relasjonelt forhold 

til pasientene. Hva formidler vi gjennom ord og 

kroppsuttrykk av bevisste og ubevisste handlin-

ger? Hvordan reagerer pasienter på oss og vi på 

dem? Gjennom lesningen kan vi bli mer opptatte 

av slike problemstillinger. En kort, men viktig 

bok tettpakket med viktig informasjon. Den bør 

leses langsomt og vil da gi leseren mye stoff til 

ettertanke.

Einar Hafsahl
Fysioterapeut, Sandnes

Den kommuniserende kropp
Eline Thornquist:

Movement and interaction
The Sherborne approach and documentation
Universitetsforlaget 2012, Oslo

126 sider

Kr. 239

ISBN: 9788215020358

Epidemiologi og evidens

Forfatter: Svend Juul

ISBN: 978-87-628-1086-0

Forlag: Munksgaard

«Epidemiologi og 

evidens» er ment som 

en lærebok til profe-

sjonsutdannelser innen 

blant annet medisin, 

sykepleie, ergo- og 

fysioterapi. 

Bokens teoridan-

nelse er bygget rundt illustrerte eksempler. 

Dette gjør at leser ikke blir trukket inn i 

teoretisk-matematiske generaliseringer. 

Boken ønsker i stor grad å konkretisere 

anvendelsen av epidemiologisk metode i 

praksis i form av eksempler.

Bokens formål er å gjøre leser i stand 

til å tolke forskningsresultater. Den er fylt 

med informasjon man som kliniker vil måtte 

inneha for å kunne vurdere vitenskap og 

eventuelt omsette god og relevant fors-

kning til evidensbasert praksis.  

Målemetoder i forebyggelse, 
behandling og rehabilitering – 
teori og anvendelse

Forfatter: Nina Beyer, Peter Magnusson 

og Kristian Thorborg

Forlag: Fysio/Munksgaard

ISBN: 9788762809543

Denne danske boken 

er skrevet som en 

introduksjon til området 

målemetoder. Den gir 

en overordnet beskri-

velse av forhold man 

skal være oppmerksom 

på når kvantitative 

målemetoder velges som verktøy. 

Hvordan vurdere ulike målemetoder som 

er relevante for ulike problemstillinger er 

spørsmål som her søkes besvart. Boken gir 

redskaper til dette vurderingsarbeidet. 

Boken henvender seg, ifølge forlaget, til 

fysioterapeuter og andre helseprofesjoner 

som arbeider med fysisk aktivitet og tre-

ning som ledd i forebyggelse, behandling og 

rehabilitering.

verktøy

trerte eksempler
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GRUPPEN som har jobbet fram veilede-

ren har bestått av representanter fra spe-

sialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, 

DNLF, NSF, NFF, Funksjonshemmedes Fel-

lesorganisasjon, KS og Helsedirektoratet. 

NFF har vært representert ved Ingunn Orø 

Haugland, spesialist i hjerte- og lungefysio-

terapi. Arbeidet har vært ledet av seniorråd-

giver Unni Ånstad fra Helsedirektoratet.

 
Begrepsavklaring 
I Norge har begrepet «hjemmerespiratorbe-

handling» vært i vanlig bruk for behandling 

av pasienter med et varig behov for meka-

nisk ventilasjon, selv om dette ikke nød-

vendigvis foregår i pasientens private bolig. 

Veilederen bruker betegnelsen langtidsme-

kanisk ventilasjon (LTMV) i stedet for hjem-

merespiratorbehandling. 

Formål 
Veilederen skal bidra til et likeverdig tilbud 

uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi 

og etnisitet. Veilederen skal også bidra til et 

helhetlig pasientforløp hvor kravene til for-

svarlighet kan møtes gjennom alle faser av 

forløpet. 

Likeverdig behandling
Pasientene er svært forskjellige når det gjel-

der grunnsykdom og sykdomsforløp. Dette 

innebærer også at pasientenes behov for 

hjelp til LTMV er forskjellig.  Noen kan ha 

behov for hjelp og oppfølging på døgnbasis, 

mens andre pasienter er selvhjulpne, even-

tuelt også i arbeid. Det er påvist store geo-

grafiske ulikheter i forekomsten av LTMV. 

Bakgrunnen for dette er drøftet i veilederen. 

Hovedtema
Kunnskapsbasert avgrensning av hvilke 

pasientgrupper som kan ha nytte av og 

som bør tilbys LTMV. 

Verdier og kriterier som bør legges til 

grunn i en individuell vurdering av hver 

enkelt pasient før beslutning om oppstart 

av LTMV.

Forsvarlighet gjennom hele pasientfor-

løpet. 

Samhandling, ansvars- og oppgaveforde-

ling mellom spesialisthelsetjeneste, kom-

muner, pasienter og pårørende.

Den nasjonale veilederen gir anbefalin-

ger både av kunnskapsbasert faglig art og 

av praktisk og organisatorisk art. Anbefalin-

gene er rettet mot ulike faser i pasientforlø-

pet. Det er spesielt fokusert på barn og på 

pasienter med alvorlig og progredierende 

grunnsykdom, for eksempel pasienter med 

amyotrofisk lateralsklerose (ALS). Vurde-

ring av slike pasienter kan være medisinsk 

og etisk svært utfordrende. 

Sekretmobilisering
Dette er et område hvor fysioterapeuter 

ofte er sterkt involvert. Veilederen beskriver 

flere forhold som gjelder sekretmobilisering 

til barn og voksne, og at dette har både et 

forebyggende og et behandlende perspektiv. 

Veilederen beskriver de vurderinger og valg 

som bør ligge til grunn for en adekvat se-

kretmobilisering, så vel oppstart som gjen-

nomføring. Den går nærmere inn på temaer 

som indikasjoner, valg av tiltak, aktører, be-

handlingsplan samt kunnskapsgrunnlag og 

faglige anbefalinger. Som vedlegg beskrives 

aktuelle sekretmobiliserende teknikker. 

Elektronisk 
Veilederen blir kun utgitt i elektronisk 

versjon. De kunnskapsbaserte faglige ret-

ningslinjene vil imidlertid bli trykket i en 

kortversjon og utgitt som en nasjonal faglig 

retningslinje. 

Les veilederen på http://helsedirektora-

tet.no/publikasjoner/nasjonal-veileder-for-

langtids-mekanisk-ventilasjon-ltmv/Sider/

default.aspx

Ingunn Orø Haugland, 
spesialist i hjerte- og lungefysioterapi

Nasjonal veileder for langtids mekanisk 
ventilasjon (LTMV)
Helsedirektoratet la i januar 2012 fram sin Veileder for behandling med lang-

tids mekanisk ventilasjon. Arbeidet ble igangsatt etter vedtak fattet i 2008 i 

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten. 

 Delvis sykmelding heller enn å være helt borte fra jobben ved sykdom 

gir raskere friskmelding og mindre sykdom i etterkant, viser ny analyse 

fra NAV.

2010 betalte NAV ut 34,6 milliarder kroner i sykepenger. Den nye 

NAV-analysen viser at når andelen graderte sykefraværsdager øker med 

ett prosentpoeng, så går sykefraværsraten ned med to prosent. Dvs. en 

nedgang på 0,16 prosentpoeng hvis man ser på sykefraværsprosenten. 

To prosent reduksjon tilsvarer i overkant av 680 millioner kroner. 

NAV har sett på alle sykmeldinger – også de som faller innunder 

arbeidsgiverperioden. Det vil si at sannsynligvis er besparelsene større 

enn 680 millioner kroner. 

NAV har ikke beregnet hvor mye sykefraværet koster både NAV og 

arbeidsgivere totalt, men reduksjonen på to prosent gjelder alt lege-

meldt sykefravær. 

Lavere sykefravær ved gradering
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/bedrift

Hvorfor skal en 
terapeut betale mer
enn en pasient?
Mobiloperatører i bedriftsmarkedet fokuserer 

på ekstra service og kompliserte tjenester. 

Dette for å kamuflere et høyt prisnivå, og for 

å gjøre sammenligning med andre operatører 

vanskeligere. Gjør du en prissammenligning for 

din bedrift vil du raskt oppdage at du betaler 

mer enn hva som er tilfelle for privatmarkedet.

Hos Talkmore gir vi like god service og lave 

priser til alle! Med Talkmore Bedrift kan du velge 

mellom en rekke abonnementer som passer 

svært godt for små, kostnadsbevisste bedrifter 

– til markedets beste priser, uten bindingstid! 

Les mer på Talkmore.no

Vanligvis betaler bedrifter langt mer enn privatpersoner for sine mobilabonnementer.



debatt
Hun er redaktør for medlem-
menes organ og talerør.

34     FYSIOTERAPEUTEN  6/12

Innlegg skal ikke være lengre enn 500 ord eller 3.000 tegn. Forkortelser/endringer som går ut over det ortografiske, grammatikalske eller det å gjøre set-

ninger mer forståelige, legger vi fram for forfatter før trykking. Alternativt skal det stå under innlegget at det er forkortet/redigert av redaksjonen. Titler 

settes i redaksjonen, men kom gjerne med forslag! Frister, se tredje siste side.

I sin leder i Fysioterapeuten nr. 4 gir 

redaktør Dagrun Lindvåg sterkt ut-

trykk for at fysioterapeuter klager 

mer enn de har grunn til. Hun mener 

at mye av det som skjer i helsevese-

net gir grunnlag for optimisme. Men 

hun peker ikke på noe konkret. Hun 

nevner rehabilitering, men det må 

følge penger med hvis det skal bli 

flere jobber. Optimisme må ha sitt 

opphav i reelle muligheter.

Det er vel ikke kravstort at 

unge fysioterapeuter vil ha jobb 

innen faget. Og hvorfor økes antall 

studieplasser i en periode med få 

ledige stillinger? Mange studenter 

blir overrasket over det stramme 

arbeidsmarkedet. Men det er også 

fysioterapeuter som har vært lenge 

i faget, som merker at det er stor 

konkurranse om jobbene. Mange 

leter aktivt etter muligheter. Noen 

jobber helt privat, men det er det 

ikke alle som klarer å leve av. De 

fleste pasientene foretrekker selv-

sagt fysioterapeuter med avtale.

Og klasseskillet mellom fysiote-

rapeuter med og uten driftstilskudd 

fortsetter å øke. Nå har kommunene 

fått mulighet til å utlyse ledige 

driftstilskudd internt. Dermed blir 

de forbeholdt dem som allerede 

har tilskudd. I mange tilfeller er det 

instituttene og kommunene selv 

som har splittet opp mange av 

tilskuddene, for å få mer refusjon 

fra staten. Hvor blir det av de friske 

midlene som NFF drømmer om?

Hvis redaktøren mener det 

er stor grunn til optimisme, må 

hun gjerne fylle bladet med gode 

konkrete tiltak. Samtidig må hun ikke 

glemme at det er medlemmenes 

organ og talerør hun er redaktør for.

Bjørg Hustad

– Liten grunn til optimisme

Fagrikt fellesskap

- først og fremst på sitt område 

Den Norske Fagpresses Forening er interesseorganisasjonen for seriøse fagblader og tidsskrifter i Norge. 
230 blader tilfredsstiller de strenge kravene for medlemskap.

Det bladet du holder i hånden er ett av dem. 

www.fagpressen.no

fysioterapeuten
Stensberggt. 27

P.B. 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo.

Tlf. 22 93 30 50. Telefaks: 22 56 58 25.

E-post: fysioterapeuten@fysio.no

www.fysioterapeuten.no

UTGIVER 

Norsk Fysioterapeutforbund

REDAKSJONSUTVALG

Anders Berget, HMS-rådgiver/forretningsutvikler,  

tlf. 991 50 103, berget@gmail.com

Kirsten Ekerholt, HiO, tlf. 22 45 25 09,  

Kirsten.Ekerholt@hf.hio.no

Odd Magne Lundby, privat praksis, tlf. 402 21 107, 

omlundby@gmail.com 

Monica Unsgaard Tøndel, NTNU, tlf. 73 59 75 35, 

monica.unsgaard.tondel@ntnu.no

FYSIOTERAPEUTENs FORMÅL

Tidsskriftet skal gjennom en saklig og fri informa-

sjons- og opinionsformidling bidra til at fysiotera-

pifaget utvikler seg i samsvar med samfunnets 

og befolkningens behov. Tidsskriftet skal belyse 

fysioterapifaglige, fag- og organisasjonspolitiske, ut-

danningspolitiske og helse- og sosialpolitiske forhold.

(Paragraf 16.2 i NFFs lover). 

Fysioterapeuten redigeres etter Vær varsom-plakaten 

og Redaktørplakaten

Fagredaktør 

Fysioterapeut 

John Henry Strupstad, 

tlf. 22 93 30 85

js@fysio.no

Redaktør

Dagrun Lindvåg

tlf. 22 93 30 59

dl@fysio.no

Layout

Kirsten Stiansen

tlf. 22 93 30 60

ks@fysio.no

Journalist

Heidi Johnsen

tlf. 22 93 30 58

hj@fysio.no

Journalist

Gro Lien Garbo

tlf. 22 93 30 50

glg@fysio.no

EN GANSKE STERK pessimisme ser ut til å bre seg blant fysioterapeuter. Det er i alle fall 

vårt inntrykk. Arrester oss gjerne hvis vi tar feil! 

Bakgrunnen er sikkert sammensatt, men det handler ofte om samhandlingsreformen og 

det faktum at fysioterapi ikke lenger er en lovbestemt tjeneste i kommunene. I tillegg kom-

mer effekten av finansieringsomleggingen, misnøye med driftstilskuddsordningen og unge 

fysioterapeuter som synes det er vanskelig å få jobb.

Men er det virkelig grunn til å være så pessimistisk? Mye av det som skjer i helsetjenesten 

kan vel også gi nye muligheter, både innen kommunehelsetjenesten og i privat praksis? 

Birgitta Langhammer ved Høgskolen i Oslo og Akershus mener at fysioterapeutene har 

kommet svekket ut av prosessen rundt samhandlingsreformen og de nye helse- og om-

sorgslovene. Mange er enig med henne i det.  Hun synes derimot at idrettspedagogene har 

fått styrket sin posisjon, fordi begrepet fysisk aktivitet har blitt så dominerende. 

I et intervju med Fysioterapeuten om Nevroplan 2015 gir hun uttrykk for stor skepsis til 

muligheten for å lykkes. Hun viser blant annet til at de kommunale rehabiliteringstjenes-

tene er blitt bygget ned over flere år, og mener det er en reell risiko for at kommunene lar 

andre faggrupper overta fysioterapeutenes oppgaver. 

Samtidig oppfordrer Langhammer fysioterapeuter til å gripe mulighetene og løfte fram sin 

særegenhet og kompetanse. 

Riksrevisjonen presenterte nylig sin rapport om hvordan det står til med rehabiliteringstil-

budet i kommunene. Ikke noe særlig, skal vi tro riksrevisor Jørgen Kosmo.

«Kvasirehabilitering uten særlig effekt», er Eilin Ekelands beskrivelse av mye av den reha-

biliteringen de driver med i sykehus og kommuner. Når det gjelder fysioterapeuter som 

gruppe har de ifølge Ekeland vært dårlige til å synliggjøre seg selv og kompetansen sin. 

Det er også en del bekymring som kommer til uttrykk fra 

fysioterapeuter generelt. Rammebetingelsene har endret 

seg og mange er frustrerte og bekymret for framtida.

Balansen mellom helt betimelig kritikk, forsvar av yrkes-

gruppens interesser og det å skape optimisme på fagets 

vegne, er vanskelig. Det gjelder både NFF sentralt og fy-

sioterapeuter lokalt. Ofte er det bra å kalle en spade for en 

spade – og si klart og tydelig fra. Men det kan også dras 

for langt.

Spørsmålet er hvilke signaler som sendes ut og hvordan 

mottakerne oppfatter budskapet. Det er viktig å fokusere 

på mulighetene, ikke bare problemene!
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Er det virkelig 
grunn til å være 
så pessimistisk?

LEDER

Balansekunst
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En bølge av mindfulness

Det går knapt en uke uten at begrepet mindfulness blir 

omtalt i mediene. Jagerflygere kurses i mindfullness. Også 

helsepersonell, bankansatte og privatpersoner kaster seg på 

bølgen. Stadig flere fysioterapeuter tar metoden i bruk, noen 

som instruktører, andre i sin vanlige praksis.

Mindfulness, eller oppmerksomt nærvær, er en form for men-

tal trening med røtter i den buddhistiske meditasjonsformen 

«Vipassana». Metoden skal trene opp evnen til oppmerksomt 

nærvær her og nå. Hensikten er å bryte negative automa-

tiserte mønstre og å finne en bedre psykisk balanse. En 

grunnøvelse består i å sitte i ro og følge sitt eget åndedrett 

med full konsentrasjon. Mindfulness etterstreber en vennlig 

og ikke-fordømmende holdning til en selv og omverdenen. 

Metoden ble utviklet i 1979 av John Kabat Zinn, professor i 

medisin ved Universitetet i Massachusetts. I Norge er legen 

og forskeren Michael de Vibe den fremste kapasiteten på 

mindfulness. Han er også prosjektleder for en forsknings-

oversikt fra The Campbell Collaboration. Den viser at mind-

fulness har en moderat positiv effekt både på den psykiske 

helsen og til dels også på den somatiske helsen. 
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– Før tenkte jeg bare på alt jeg 

burde gjøre. Jeg var så stresset 

at jeg ikke klarte å glede meg 

over ting. Mindfulness har lært 

meg å nyte livet igjen, forteller 

Elsa Johnson. 

TEKST Gro Lien Garbo 

FOTO Sveinung Uddu Ystad

KLOKKEN er åtte om morgenen. Elsa Johns-

son (32), Marit Kraft Eriksen (55) og fem 

andre kvinnelige bankansatte er samlet i et 

rom i SpareBank 1 i Oslo for å gjøre puste- 

bevegelses- og avspenningsøvelser etter 

mindfulness-metoden.  Hver og en finner 

sin plass og former en ring. Oppmerksom-

heten er rettet mot fysioterapeut Anne Bol-

stad som med rolig stemme gir dem fortlø-

pende instrukser: «Legg merke til kroppen 

din slik du står. Legg merke til pusten, kjenn 

på dine egne grenser og på sekvensene i 

bevegelsene dine. Legg merke til hvordan 

armene dine henger ned. Aksepter fornem-

melsene som dukker opp. Kjenn på pusten 

din.  Det kan kjennes nøytralt, behagelig el-

ler ubehagelig – møt det på samme vis. Det 

viktigste er at du er åpen og aksepterende 

– og ikke dømmende i forhold til det som 

oppstår underveis og deg selv.»

Mer på plass
Det kjennes behagelig å være i rommet, 

oppleve roen, konsentrasjonen, pusten. Se 

hvordan deltakerne lukker øynene, strekker 

seg lenge i en retning og lenge i en annen, 

hvilende i seg selv. I snart et halvt år har 

de møtt opp en gang i uken for å lære seg 

mindfulness gjennom øvelser av langsom 

bevegelse, utstrekning, konsentrasjon og 

avspenning; først stående, så sittende, så lig-

gende på matter på gulvet.  

Oppmerksomt nærvær er også en beteg-

Mindfulness i hverdagen:

– Har lært å takle stresset

STREKK Marit Kraft Eriksen er ikke i tvil om at mindfulness og øvelsene hun har lært har vært avgjø-
rende for at hun har fått tilbake helsa. 



FYSIOTERAPEUTEN  6/12     37

nelse på mindfulness (se innledningen) – og 

ansiktene til deltakerne utstråler ro etter en 

liten time med Bolstad. Det er et annet nær-

vær enn da de kom, som om de i løpet av 

økten med mindfulness har falt litt mer på 

plass.  

Marit Kraft Eriksen er «frelst» deltaker – 

og ikke i tvil om at mindfulness har hjulpet 

henne på svært mange måter, men aller vik-

tigst – til å komme tilbake i jobb etter å ha 

gått sykmeldt i et og et halvt år. 

– I alle år var jeg opptatt å gjøre alt per-

fekt og er nok en typisk snill pike. Det var 

bare det at jeg ble mer og mer sliten. Til slutt 

fikk jeg diagnosen utbrenthet og hadde «fro-

zen shoulder», eller sekretærskulder, som 

jeg kaller det. Jeg hadde vondt i alle ledd. 

I tillegg til jobben føyk jeg på treningsstu-

dio morgen og kveld. Det var aldri en pus-

tepause, sier hun og forteller at treningen i 

mindfulness har lært henne å komme mer i 

kontakt med seg selv.

– I dag stopper jeg opp og puster bevisst 

med magen når jeg merker at anspentheten 

er i ferd med å ta overhånd. Jeg har lagt om 

livsstilen og er utro-

lig takknemlig for å ha 

fått tilbake helsa. Det 

er nok flere faktorer 

som har spilt inn, men 

mindfulness har vært 

avgjørende. Pusteøvel-

sene har jeg hele tiden 

med meg som en støtte 

i hverdagene. Jeg his-

ser meg ikke lenger 

opp like lett som før, 

men tenker heller «hva 

er det verste som kan 

skje?»

Elsa Johnson nikker 

gjenkjennende. Hun 

har i tillegg til å delta 

på mindfulnessgrup-

pen, deltatt på kurs i 

stressmestring i regi av 

Bedriftshelsetjenesten.

– Både stressmestringskurset og mind-

fulness har hjulpet meg til å bli både roligere 

og friskere.  Før slet jeg med musearm, men 

nå har det faktisk gitt seg. Jeg lar meg ikke 

spise opp av henvendelser på samme måte 

som før. Mindfulness har gjort meg flinkere 

til å være der jeg er. Det nytter jo fint lite å 

sitte på jobben og tenke på alle oppgavene 

BEDRE – Øvelsene i Mindfulness virker for meg som bedre avspennings-
øvelser enn teknikkene jeg lærte da jeg utdannet meg til fysioterapeut, 
sier Anne Bolstad. 

PUSTEPAUSE Full konsentrasjon om å øve på oppmerksomt nærvær en tidlig morgentime før bankdagen begynner. 
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som venter hjemme, smiler hun. Så enkelt 

og så vanskelig kan det være. 

– Bedre avspenningsteknikk
– Det viktigste jeg prøver å lære deltakerne 

på mine kurs er å få et mer raust og aksep-

terende forhold til seg selv og ting som opp-

står, hvile mer der de er, og øve seg på å gjøre 

en ting av gangen. I tillegg vil jeg at de skal 

bli bedre kjent med hvordan sinnet fungerer, 

sier Anne Bolstad. Hun har jobbet som fy-

sioterapeut innenfor bedriftshelsetjenesten i 

15 år og har de siste årene bragt mindfulness 

mer og mer inn i praksisen sin.

– Mindfulness-øvelsene virker for meg 

som bedre avspenningsøvelser enn teknik-

kene jeg lærte da jeg utdannet meg til fysio-

terapeut, sier hun.

– En åpen aksepterende oppmerksom-

het på pusten og kroppen virker naturlig 

indirekte roende på kropp og sinn.  Alt som 

oppstår underveis i øvelsene er en del av 

øvelsene og ikke distraksjon eller feil. Det er 

heller ikke fokus på å puste på noen spesiell 

måte eller kjenne noe spesielt. Man lar pus-

ten gå slik den går, og man aksepterer det 

man kjenner og ikke kjenner. Forskning har 

vist at mindfulness-meditasjon har større 

avspenningseffekt enn biofeedback og auto-

gen trening, og at det fungerer spesielt godt 

i forhold til psykisk stress, sier Bolstad. Hun 

understreker imidlertid at det er mange tek-

nikker som kan tas i bruk for å oppnå av-

spenning. 

– Hvorfor har så mange behov for å lære å 
puste og å ta seg ned? 

– Fordi mange av oss sitter ytterst på sto-

len hver dag, uten å være i kontakt med pus-

ten og kroppen. Å trene oppmerksomhet er 

som å trene en muskel som ikke er trent. Det 

kommer ikke av seg selv, sier Bolstad.

Hun synes arbeidshverdagen har blitt 

merkbart mer stressende i løpet av de 15 

årene hun har jobbet innenfor bedriftshel-

setjenesten.

– Vi lever i en prestasjonskultur. De an-

satte blir målt på alt, og tidspresset blir sta-

dig høyere.  Når det er pauser på seminarer i 

dag, løper folk rundt og snakker i telefonene 

sine. Tilgjengelighetens pris er uro og stress. 

Folk har problemer med å være i ro og skru 

av tankevirksomheten. Mindfulness handler 

om å kunne være i større grad enn å gjøre, 

sier Bolstad.

Muskel- og skjelettsmerter
Hun er ikke i tvil om at dette kjøret bidrar i 

stor grad til vår tids mest utbredte lidelser: 

Muskel- og skjelettplager, angst og depre-

sjon. 

– Mitt mål er at kursdeltakerne skal lære å 

hvile mer i seg selv, på tross av ytre og indre 

stress.  En grunnleggende øvelse er å prøve 

å hvile i og romme det man er fylt av – også 

Å trene oppmerksomhet er som å 
trene en muskel, som ikke er trent. 
Det kommer ikke av seg selv. 

PUSTER BEVISST – I dag stopper jeg opp og puster bevisst med magen når jeg merker at anspentheten er i ferd med å ta overhånd, sier Marit Kraft Eriksen.  
Elsa Johnsson nikker gjenkjennende. Praten går i lokalene til SpareBank 1 i Oslo.
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En oversikt fra The Campbell Collaboration viser at 

mindfulness har en moderat positiv effekt både på 

den psykiske helsen og til dels også på den somatiske 

helsen. 

THE CAMPBELL COLLABORATION er en viktig samarbeidspart-

ner for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Oversik-

ten, som ble publisert i februar i år, tar for seg effekten av mind-

fulness trening på helse og sosial funksjon hos både pasienter 

med somatiske og psykiske problemer, studenter og normalbe-

folkning. Oversikten viser at mindfulness gir bedre helse, livs-

kvalitet hos voksne. 

Prosjektleder for denne forskningsoversikten har vært Mic-

hael de Vibe, seniorrådgiver ved Kunnskapssenteret og spesialist 

i allmennmedisin. Han er også kursleder i mindfulness- meto-

den. Campbell-oversikten tar for seg 31 relevante internasjonale 

studier med til sammen 1.942 deltakere. 

– Trening i oppmerksomt nærvær har en moderat og konsis-

tent positiv effekt på en rekke utfallsmål for psykisk helse for et 

bredt spekter av målgrupper, sier de Vibe.

– Metoden ser ut til å ha en positiv effekt på utfallsmål for 

mental helse og personlig utvikling som empati og mestring, og 

styrker både oppmerksomt nærvær, livskvalitet og noen sider 

ved somatisk helse, forsetter han.

Det er metoden «Mindfulness Based Stress Reduction» 

(MBSR) som er gjenstand for gjennomgangen. Det er et åtte 

ukers treningsopplegg med to timers ukentlige samlinger og en 

halv times egentrening hver dag. MBSR er gruppebasert og kan 

også gis av ikke-medisinsk personell som har fått tilstrekkelig 

opplæring i metoden, og som har erfaring i å undervise og prak-

tisere oppmerksomt nærvær.

Effekten er, ifølge Kunnskapssenteret, konsistent på tvers av 

ulike populasjoner. MBSR kan være et attraktivt alternativ for 

dem som ønsker å forbedre måten de takler stress på. I tillegg er 

metoden helsefremmende og forebyggende både for grupper i 

normalbefolkningen og for dem med ulike helseplager.

Selv om oversikten viser at MBSR har effekt, er det behov for 

mer forskning, understreker de Vibe.

– Det burde undersøkes hvordan vi kan forbedre effekten av 

MBSR-intervensjoner. Vi trenger også studier som går over len-

gre tid, slik at vi kan vurdere eventuelle langsiktige effekter, sier 

han. 

smerter. Om man kan klare å romme smer-

tene som de er og akseptere tingene slik de 

er, kan man lettere ta brodden av smertene 

og leve med dem på en bedre måte. 

Mange som begynner på kurs i mindful-

ness opplever ubehag i begynnelsen.

– Det er uvant å kjenne etter hvordan 

man har det når man ikke har gjort det på en 

stund.  Derfor er alltid mine instruksjoner 

veldig åpne: Ingen skal føle at de ikke klarer 

det. Man skal heller ikke tvinge seg til å gjøre 

øvelser man ikke har lyst til å gjøre. Poen-

get er å lære å stoppe litt opp, bryte negative 

mønstre og lære metoder for å hente seg inn 

igjen. Og fremfor alt gjelder det å øve seg på 

å ha et aksepterende og raust forhold til seg 

selv, sier Bolstad.

Flere veier – samme mål 
En annen fysioterapeut, som har utdannet 

seg til veileder og instruktør i mindfulness 

er Anne Sælebakke. I tillegg har hun bak-

grunn som lærer. Hun understreker at det er 

mange måter å trene indre oppmerksomhet 

på, men at målet er det samme. Det viktig-

ste er ifølge Sælebakke å finne en måte som 

passer den enkelte, og som gir et pusterom 

og en motvekt til alle aktiviteter og gjøremål. 

– Hvorfor må 
folk gå på kurs for 
å lære å hente seg 
inn?

– Fordi puste-

rommene og pau-

sene har blitt bor-

te i livene våre. Vi 

har knapt tid til å 

fordøye inntrykk. 

Dette jaget gjør 

at stadig flere blir 

utslitt i arbeidsli-

vet og enda mer 

u r o v e k k e n d e : 

Stadig flere barn 

og unge er slitne og får stressrelaterte lidel-

ser. Mange unge blir stresset om det ikke 

hele tiden skjer noe og fyller på med aktivi-

teter, sier Sælebakke. 

Hun legger til at oppmerksomt nærvær 

også kan øves uformelt i løpet av dagen ved 

å stoppe litt opp, eller ved å gjøre det du al-

lerede gjør i et langsommere tempo.

Nyttig for fysioterapeuter 
Anne Sælebakke har merket en økende in-

teresse for mindfulness både blant fysiotera-

peuter og andre helsearbeidere.

– Noe av det viktigste man kan gjøre er 

jo å være til stede for pasienten. Mange be-

handlere tror at de er det, men tilstedevæ-

relse er ingen selvfølge. 

– Hvorfor ikke? 

– Skjemaer og stoppeklokker styrer hver-

dagen. Mange føler at de ikke får gjort den 

jobben, som kanskje var årsaken til at de 

opprinnelig søkte seg til yrket. Men også 

under stress er det mulig å lære å ta en ting 

av gangen og å være oppmerksomt til stede. 

Pasienten oppdager det om du hele tiden 

tenker på noe annet, ikke er i kontakt. Kla-

rer du å være ordentlig til stede, klarer du 

også å ta ordentlige pauser. Da kommer du 

mer i kontakt både med deg selv og med pa-

sienten.  

Sælebakke mener at mindfulness er en 

viktig tilnærming innen forebyggende hel-

searbeid. 

– Alt for mange tror at løsningen på våre 

helseproblemer ligger utenfor oss selv. Det 

er mye å hente for helsebudsjettet vårt om 

den enkelte tok bedre vare på seg selv, for 

eksempel gjennom daglige mindfulnessø-

velser, i stillhet eller i langsom bevegelse.

Mindfulness har moderat positiv effekt

FYSIOTERAPEUTER Anne 
Sælebakke merker økende 
interesse for mindfulness. 
Foto: Gro Lien Garbo
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– Mange som jobber innenfor 

hjelperyrkene bekrefter seg 

selv gjennom å hjelpe andre. 

Stadig flere blir utbrente fordi 

de kjenner sine egne grenser 

dårlig, sier lege, terapeut og 

forsker, Michael de Vibe.

TEKST og FOTO Gro Lien Garbo, glg@fysio.no

DE ER anestesileger, psykiatriske sykeplei-

ere og andre hjelpere innen helsevesenet. Til 

sammen har 16 stykker meldt seg på kurs i 

mindfulness rettet mot helsepersonell disse 

to dagene i midten av april. Ingen fysiote-

rapeuter denne gangen. Men mange fysio-

terapeuter har tidligere deltatt på kursene, 

forteller Michael de Vibe, som er kursleder. 

– Fysioterapeutene pleier å være opptatte 

av at øvelsene skal gjøres korrekt. Mens jeg 

har fokus på hvordan de kjennes, sier han 

og understreker at mindfulness i stor grad 

handler om «å være» – ikke om «å gjøre.»

Bare i Norge har man i løpet av de siste 

ti årene utdannet flere hundre instruktører, 

ifølge de Vibe. Rundt om på arbeidsplassene 

flommer det over av kurstilbud i metoden. 

Hvordan forklarer han denne voldsomme 

interessen? 

– Jeg tror at mange opplever ubehag i 

en verden der alt stadig går fortere. Fra vi 

er barn blir vi fortalt av andre hva som er 

best for oss. Mindfulness er en mulig vei ut 

av dette kavet.  

– Hva kan metoden tilføre helsepersonell? 
– Mange, kanskje særlig helsepersonell, 

kan oppleve det utfordrende å gjøre øvel-

ser som bare handler om å være. Er man 

opplært til å se på kroppen som et objekt, 

blir det utfordrende bare å konsentrere seg 

om åndedrettet. Men klarer man å være i 

kontakt med seg selv gir det bedre kvalitet 

i praksisen. Når hjelperen er nærværende, 

opplever også pasienten seg sett. Det skaper 

tillit begge veier.  Både for helsepersonell og 

for pasienter gir mindfulness en mulighet til 

å ta mer kontroll over eget liv. Det er ofte en 

mangelvare i helsevesenet. 

Aktør og forsker
Kurset i mindfulness rettet mot helseperso-

nell organiseres av Nasjonalt kunnskapssen-

ter for helsetjenesten, der Michael de Vibe 

er ansatt som seniorrådgiver.  På nyåret ga 

Kunnskapssenteret ut en forskningsrapport 

som konkluderte med at mindfulness vir-

ker positivt inn på lettere psykiske lidelser.  

Michael de Vibe var en av bidragsyterne. (Se 

egen sak)

– Er det ikke et problem at du forsker på et 
tema du selv holder kurs i?  

– Det er et godt spørsmål. Jeg kunne jo ha 

vært ute etter å selge inn mitt budskap. Men 

forskningen vi har samlet om mindfulness 

følger internasjonale retningslinjer og har 

fire uavhengige kontrollere som kvalitetssi-

krer rapporten.

– Hva om forskningen hadde vist at mind-
fullness ikke har noen effekt? 

– Da måtte jeg ha tatt det innover meg. 

Men jeg ville ha blitt overrasket. Jeg har job-

bet innenfor dette feltet i årevis og lest flere 

forskningsrapporter som viser at mindful-

ness virker positivt inn på blant annet mus-

kel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser. 

Nærvær styrker også immunsystemet. Hvis 

kroppen lærer å skru av stressbryteren, kan 

fysiske skader repareres. Det har jeg også 

gjennom årene sett på mine pasienter.  

At nærvær ikke bare er behagelig, er de 

Vibe den første til å innrømme.

– Mindfulness handler om å tåle virkelig-

heten slik den er, ikke slik man vil den skal 

være. Tåler man å kjenne på sitt eget sinne, 

sin egen sorg og sin egen skam, blir det let-

tere å forholde seg til de samme følelsene 

hos andre. 

Stress viktig læremester
Det er en generøsitet og vennlighet, en slags 

letthet rundt Michael de Vibe der han står 

foran kursdeltakerne. Som en norsk Dalai 

Lama, ler han selvironisk og byr på sitt eget 

liv innimellom øvelsene i å følge åndedrettet, 

lukke øynene, bevege seg langsomt og kon-

sentrert, innta en positiv holdning til seg selv.

Han forteller om sine tre viktigste lære-

mestre: Sitt stress, sin uoppmerksomhet og 

sin lidelse. 

– Å trene på å være vennlig overfor den 

personen man er og la uro komme og gå, er 

en viktig del av mindfulness. Når man kjen-

ner at dét er mulig, blir det mye lettere og 

ikke ta livet så personlig, smiler Michael de 

Vibe. 

Hjelper hjelperne å bli mer til stede

UTFORDRENDE – Mange, kanskje særlig helsepersonell, kan oppleve det utfordrende å gjøre øvelser 
som bare handler om å være, sier Michael de Vibe.

REPORTASJE
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gen.
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forbundsleder
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DET BLE STREIK i år. Mekling førte ikke fram verken i staten, KS eller Oslo kom-
mune for NFF og Unio sin del. Hvorfor skjedde dette? Hvordan kan vi streike når 
det er krise i resten av Europa? 

Det er ikke slik at NFF og Unio ikke ser utfordringene i Europa. Denne streiken 
handlet ikke om det. Den handlet om noen spilleregler, og om at forskjellene mel-
lom ulike arbeidstakergrupper i Norge ikke skal bli større. Noe som igjen vil ramme 
kvaliteten i fysioterapitjenestene og de andre offentlige tjenestene. 

Frontfagsmodellen, også kalt den norske modellen, bygger på at lønnsveksten 
i Norge må tilpasses hva konkurranseutsatt sektor over tid kan tåle. Rent praktisk 
forhandler derfor avtaleområder med stort innslag av konkurranseutsatt virksom-
het først under tariffoppgjørene, og kalles derfor frontfag. Resultatet fungerer som 
en norm for andre overenskomstområder når de starter sine forhandlinger. Den 
økonomiske rammen fra frontfaget danner i Norge en mer eller mindre fast ramme 
for hva som kan oppnås i forhandlingene-, meklingen-, eller konflikten i de øvrige 
overenskomstene.

NFF og Unio regnet med at disse spillereglene skulle følges også i år. Det vil si at 
vi fikk et lønnsoppgjør for fysioterapeuter i tråd med resultatet i frontfaget. Vi hadde 
også håpet å få tatt igjen noe av etterslepet mellom offentlig og privat sektor. Slik 
gikk det ikke. Staten mente tydeligvis at i år skulle den konkurranseutsatte industri-
ens rammer ikke være førende for offentlig sektor fordi det oppgjøret ble for godt. 

Lønnsforskjellen mellom arbeid i offentlig og privat sektor for ansatte med høyere 
utdanning har vært økende over lang tid, og er i dag på mellom 150.000 og 250.000 
kroner, avhengig av hvilke grupper som blir sammenlignet. Lønnsforskjellene får 
konsekvenser for rekrutteringen til offentlig sektor, og det er ingen overdrivelse å si 
at utviklingen undergraver velferdsstaten.

NFF og Unio krevde ikke at vi skulle ta igjen denne forskjellen, vi krevde bare at 
forskjellen ikke skulle øke! Hvis vi skal klare å opprettholde en sterk offentlig sektor 
må vi tiltrekke oss de beste arbeidstakerne. Unge mennesker må fortsatt ønske å 
bli fysioterapeuter, og fysioterapeutene må ønske å jobbe i staten, kommuner og 
sykehus. Da må offentlig sektor være konkurransedyktig på lønnsvilkår og i alle fall 
ikke sakke akterut.

Derfor måtte Unio og NFF streike i år. Dette handlet både om et akseptabelt re-
sultat i år, men vel så mye om et prinsipp og en utvikling framover. Streik er et lovlig 
virkemiddel man tyr til når man mener alvor og ikke ser noen annen mulighet. Jeg 
kan love dere at streik ikke er en lettvint beslutning!

Derfor takk til alle dere som har stått i front og gjort denne markeringen mulig. 
Det er dere som er kraften bak markeringen! 
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HELSEVESENET og helsefor-

valtningen har krav om å søke 

konsesjon fra eller å melde fra 

til Datatilsynet ved behandling 

av personopplysninger. Dette 

reguleres av helseregisterloven 

og personopplysningsloven. Å 

føre pasientjournal er behandling 

av pasientopplysninger. 

Hovedregelen etter person-

opplysningsloven § 33 er at alle som behandler 

sensitive opplysninger, har konsesjonsplikt fra 

Datatilsynet. Personopplysningsforskriften § 

7-26 har imidlertid et unntak fra konsesjonsplik-

ten for autorisert helsepersonell når det gjelder 

behandling av pasient-/klientopplysninger for 

visse formål.

Meldeplikt for fysioterapeuter 
Mange fysioterapeuter har meldeplikt 

til Datatilsynet etter personopplys-

ningsloven §§ 31 og 32. Meldeplikten 

påligger behandlingsansvarlig. Mel-

deplikten kan utføres ved elektronisk 

skjema på Datatilsynets nettsider.

Selvstendig næringsdrivende må 

sende melding eller søke konsesjon 

selv. I et større helsesenter der helse-

personell er ansatt, vil daglig leder være ansvarlig 

for melding/konsesjon. Ved et helseforetak vil 

ledelsen ved direktøren ha ansvaret.

Nærmere detaljer og utdrag fra lovgivningen 

på området finner du på NFFs nettsider under 

«PRIVAT PRAKSIS/Oppstart og drift av privatprak-

sis». 

DEN EUROPEISKE REGIONEN i World Confederation for 

Physical Therapy (WCPT Europa) avholdt sitt «General Meeting» 

på Malta i dagene 17. til 19. mai. NFF representerer Norge i WCPT, 

og på møtet på Malta deltok forbundsleder Eilin Ekeland og nest-

leder Elin Engeseth (bildet), samt seksjonsleder Malene Haneborg 

og seniorrådgiver Eline Rygh fra NFFs fagseksjon.

Synliggjøring av fysioterapeutenes kompetanse og verdi i det 

forebyggende arbeidet generelt, og det å fremme fysisk aktivitet 

spesielt, har vært viktig for NFF. I særlig grad er det NFF og de 

andre nordiske landene som har løftet fram dette, og dokumen-

tet Active and Healthy som ble vedtatt på Malta-møtet, har sin 

opprinnelse i NFFs dokument på området. 

Nyttig WCPT-møte  
på Malta

Behandling av 
personopplysninger

NFF er kjent med at noen utdanningsinstitusjoner i utlandet (Australia) gir ulike typer valgmu-

ligheter på mastergradsnivå. For at en mastergrad fra utlandet (Australia) i manuellterapi skal 

kunne godkjennes som tilsvarende den norske mastergraden i manuellterapi ved Universitetet i 

Bergen, og dermed som en utdanning som kvalifiserer til A8-kompetanse, må en masteroppgave 

(«research thesis») inngå i utdanningen. 

Krav om masteroppgave i MT-utdanning

TIL HØSTEN kan vi tilby et nytt grunnkurs: 

«Læringsorientert fysioterapi: samspil-

let mellom kroppslig og mental balanse». 

Kurset vil bli holdt i Oslo i oktober 2012. 

NFF tilbyr kurset i samarbeid med fysiotera-

peutene Britt Fadnes og Kirsti Leira, som er 

faglig ansvarlige. Professor i nevroanatomi 

Per Brodal vil forelese på en del av kurset.

Er du nysgjerrig på å forstå mer av sam-

menhengen mellom kropp og sinn? Temaer 

som kroppslig balanse og evne til å lære er 

sentrale i det nye kurset, for at deltakerne 

skal forstå mer av denne sammenheng-

en. Enhver endring i tanker, følelser og 

handlinger – liten eller stor – er basert på 

læring. Kroppen viser seg å være en unik 

innfallsport for å få i gang læringsprosesser 

i hjernen. Bevisst oppmerksomhet på hver-

dagslige bevegelser øker kontrollen på både 

kroppslige plager og kognitive funksjoner. 

Moderne kunnskap fra nevrovitenskap tvin-

ger fram nye måter å møte såkalte uklare 

symptomer eller sammensatte lidelser på.

Se kurskalenderen 2012 for praktisk 

informasjon og påmelding. Antallet deltakere 

begrenses til 24, og plassene blir tildelt i den 

rekkefølgen NFF mottar påmeldingene. 

Læringsorientert 
fysioterapi

§§
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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
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ADMINISTRASJONS- 
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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
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FONDET

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Sekretariatsleder: Birthe C. Hansson

Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)

Unio og NFF i streik

Stor oppgave for NFF-tillitsvalgte
VIRKSOMHETENE AiR i Rauland og Valnesfjord helsesportssenter er nye medlemmer i Spekter 

i år. Dette innebærer at NFFs tillitsvalgte skal forhandle frem en ny tariffavtale lokalt. Denne 

avtalen skal omfatte alle forhold de ønsker å regulere: sosiale bestemmelser, arbeidstid, pen-

sjon og lønn, for å nevne noen. Det er en stor oppgave som krever dyktige tillitsvalgte. Et godt 

samarbeid med de øvrige forbundene i virksomhetene og Unio-forbundene spesielt gir styrke. 

De to virksomhetene er ikke plassert i noe område, og har dermed ikke en frist å forholde seg til i 

fremforhandlingen av en tariffavtale. 

Pasientreiser.no
PÅ pasientreiser.no er det oppret-

tet en egen side for fysioterapeuter. 

Her finner du relevant og oppdatert 

informasjon for fysioterapeuter, og 

generelle retningslinjer som gjelder 

for rekvirering for fysioterapeuter 

med driftstilskudd. Du finner lenker til 

de aktuelle sidene i en nyhet publisert 

23. april på www.fysio.no. 

I STATEN OG KOMMUNENE ble det storstreik fra torsdag 24. mai. I den forbindelse la 

forbundsleder Eilin Ekelands ut en hilsen på www.fysio.no til alle NFFs medlemmer:

«Kjære alle medlemmer!

Så ble det altså streik for NFF i år også, 

sammen med resten av Unio, og LO og YS. 

Hovedårsaken til storstreiken er at arbeidsgiver 

ikke vil gi tilstrekkelig lønnspåslag til fysiote-

rapeuter og andre offentlig ansatte. Vi krever 

bedre uttelling for den tjenesten vi leverer. 

Dette gjør vi for å sikre fortsatt rekruttering til 

fysioterapeutyrket, og dermed at befolkningen 

også i fremtiden får tilgang på de gode tjenes-

tene vi leverer. Streiker omfatter foreløpig an-

satte i staten og i kommunene. Oslo kommune 

er foreløpig ikke avklart. Forhandlingene for 

sykehusene har ikke startet skikkelig opp ennå, 

og det samme gjelder takstforhandlingene.

Når NFF og resten av Unio streiker, angår 

det oss alle. Det er noen medlemmer som er 

tatt direkte ut av jobb for å signalisere at vi 

mener alvor. Men disse medlemmene gjør dette 

på vegne av alle medlemmer. Hele NFF er i 

konflikt!

Lykke til alle sammen, stå på!» Foto: Gro Lien Garbo/Fysioterapeuten
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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

PÅMELDINGSFRIST KURS – 3 måneder før kursstart
Fra og med 2013-kursene, blir påmeldingsfristen satt til 3 måneder før kursstart. 
Tilbakemelding om tildelt kursplass vil bli gitt innen 10 dager etter påmeldingsfris-
ten. Fakturaen for kursavgiften vil bli sendt 2 måneder før kursstart.

Reglene for avbestilling av kursplass er uendret. Et avmeldingsgebyr på kr 750 må 
betales når avbestilling skjer etter påmeldingsfristen. Hele kursavgiften må beta-
les når avbestillingen skjer senere enn to uker før kursstart. 

KOLLEGAVEILEDNING HØSTEN 2012
Påmeldingsfrist: 1. august
Trenger du påfyll og ny energi i en travel jobbhverdag? Da kan kollegaveilednings-
gruppe være noe for deg. Sammen med kollegaer – og en dyktig veileder – vil du få 
hjelp til å reflektere over egne være-/handlemåter og møte utfordringer på en mer 
konstruktiv måte. Og skal du bli spesialist etter gammel ordning – da er kollegavei-
ledning fortsatt et krav.
Se våre nettsider («FAG/Kollegaveiledning») for påmelding og utfyllende informa-
sjon om hva kollegaveiledning er, og hva du kan forvente deg som deltaker. 

Nye kurs annonseres fortløpende. 
Følg med på våre nettsider!
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Dato Påmeldingsfrist Kursnavn Sted

3.-6. september 20. juni Treningslære Tromsø

20. - 21. september 20. juni Onkologi for fysioterapeuter - kreft og fysisk aktivitet Oslo

23. - 28. september 20. juni Basal Kroppskjennskap I Svarstad

8.-9. okt, 5. des. 11. august Grunnkurs i læringsorientert fysioterapi: Samspillet mellom 
kroppslig og mental balanse

Oslo

8. og 29. okt, 12.-13. nov. 8. august Søk, finn og les – introduksjonskurs i evidensbasert praksis Oslo

11.-13. okt, 22.-23.nov. 12. august MT-basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, kjeve, 
thoracal og skulder

Bergen

15.-19. oktober 15. august Helse- og miljøarbeid - et arbeidsmiljøperspektiv del 1 Bergen

22.-25. oktober 22. august Behandling av barn med psykiatriske og psykosomatiske van-
sker (første samling følges opp av 2 dager i 2013)

Oslo

25.-27. okt., 3.-4. des. 12. august MT-basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal, bekken 
og hofte

Trondheim

25.-29. oktober 26. august Medisinsk treningsterapi Oslo

25.-26. oktober 30. august Bevegelser i gruppe Oslo

29.-31. oktober 15. august Fysioterapi i palliasjon Bergen

29. okt.-3. nov., 5.-10. nov.
og en uke i 2013

29. august Undersøkelse og behandliing av voksne med nevrologiske 
tilstander - Bobathkonseptet

Bodø

11.-16. november 5. september Basal Kroppskjennskap II Svarstad

8.-9. november 8. september Fysioterapi i geriatrien – Alderspsykiatri Oslo

12.-15. november 10. september Fysioterapi til intensivpasienter (+ 3 dager i 2013) Oslo

19.-20. november  
og 4.-5. mars 2013

 2. september Fysioterapi i geriatrien - grunnkurs Trondheim

19.-22. november 19. september Bekkenrelaterte plager 2 Oslo

28.-30. november 28. september Kroppsorientert psykologi – trinn 2 Oslo

Kurs som planlegges og vil bli annonsert fortløpende på nettet og i Fysioterapeuten:
Inflammatoriske og degenerative leddsykdommer med fokus på RA og artrose
Grunnkurs i fysioterapi og psykisk helse, oppstart uke 47 i Oslo, 3 dager
Helsefremmende og forebyggende arbeid – et folkehelseperspektiv
Fysioterapi og traumer, oppstart 1. november i Oslo

KURSOVERSIKT 2012

Det tas forbehold om endringer

Faglig ajourføring betyr å vedlikeholde og utvikle sin fysiotera-
pikompetanse på en målrettet og systematisk måte. Med utgangs-
punkt i egne interesser og behov arbeidssituasjonen krever, er det 
nyttig å lage en plan for hvordan faglig ajourføring kan gjennomfø-

res og hvilke kompetanseområder som er viktige å arbeide med.
NFFs norm for faglig ajourføring er 200 fagpoeng i NFFs registre-
ringssystem eller 200 timer dokumentert faglig ajourføring fra minst 
tre ulike læringsaktiviteter i løpet av syv år.

KURSOVERSIKT 2013

7.-11. januar 7. oktober Elektiv ortopedi Trondheim

21.-24. januar 21. oktober Fysioterapi og trening i svangerskap og barseltid Oslo

4.-8. februar 4. november Advanced course on the Bobath concept Ikke bestemt
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BARNE- OG UNGDOMSFYSIOTERAPI

22. - 25. oktober 22. august Behandling av barn med psykiatriatriske og psykosomatiske  
vansker (første samling følges opp av 2 dager i 2013)

Oslo

HELSE OG MILJØ

15. - 19. oktober 15. august Helse- og miljøarbeid - et arbeidsmiljøperspektiv del 1 Bergen

FYSISK AKTIVITET

3. - 6. september 20. juni Treningslære Tromsø

25. - 29. oktober 26. august Medisinsk treningsterapi Oslo

25. - 26. oktober 30. august Bevegelser i gruppe Oslo

MANUELLTERAPI

11.-13. okt., 22.-23.nov. 12. august MT-basiskurs i undersøkelse og behandling av cerical, kjeve,  
thoracal og skulder

Bergen

25.-27. okt., 3.-4. des. 12. august MT-basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal,  
bekken og hofte

Trondheim

ONKOLOGI

20. - 21. september 20. juni Onkologi for fysioterapeuter - kreft og fysisk aktivitet Oslo

29.-31. oktober 15. august Fysioterapi i palliasjon Bergen

GERIATRI

08. - 09. november 8. september Fysioterapi i geriatrien - Alderspsykiatri Oslo

19.-20. november 
og 4.-5. mars 2013

2. september Fysioterapi i geriatrien - Grunnkurs Trondheim

KVINNEHELSE

19. - 22. november 19. september Bekkenrelaterte plager 2 Oslo

21.-24. januar 2013 21. oktober Fysioterapi og trening i svangerskap og barseltid Oslo

NEVROLOGI og ORTOPEDI

29. okt.-3. nov., 5.-10. nov.
og en uke i 2013

29. august Undersøkelse og behandliing av voksne med nevrologiske tilstan-
der - Bobathkonseptet

Bodø

4.-8. februar 2013 4. november Advanced course on the Bobath concept Ikke bestemt

7.-11. januar 2013 7. oktober Elektiv ortopedi Trondheim

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI

12. - 15. november 10. september Fysioterapi til intensivpasienter (+ 3 dager i 2013) Oslo

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

23. - 28. september 20. juni Basal Kroppskjennskap I Svarstad

11. - 16. november 5. september Basal Kroppskjennskap II Svarstad

28. - 30. november 28. september Kroppsorientert psykologi - trinn 2 Oslo 

KURSOVERSIKT 2012/2013 – ETTER FAGOMRÅDER

Det tas forbehold om endringer

KURS FOR ULIKE FAGOMRÅDER

8. og 29. okt., 12.-13. nov. 8. august Søk, finn og les – introduksjonskurs i evidensbasert praksis Oslo

8.-9. okt., 5. des. 11. august Grunnkurs i læringsorientert fysioterapi: samspillet mellom 
kroppslig og mental balanse

Oslo
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ANDRE KURS OG MØTER

«Oppnå mer med mindre stress med 
Oppmerksomhetstrening (OT) – mindfulness»  
Kurs i Oslo 2012 – 2013

BASISKURS 5.-6. oktober  2012
OT: En selvutviklingsmetode gjennom bevisstgjøring. 
Praktisk nyttig for alle yrkesgrupper, spesielt fysioterapeuter.
Læringsmål: Å lære effektive teknikker for å bruke 
stressenergien på en positiv måte, slik at vi holder hodet 
kaldt og hjertet varmt når det røyner på.

UTDANNING  SOM  INSTRUKTØR I OT
(3 x 2 dager + egen trening)
Kurs 9.-10. nov., 7.-8. des. og 11.-12. jan. 2013
Kurs 4.-5. jan., 8.-9. febr. og 8.-9. mars, 2013

Læringsmål: Fordypning i OT for egen skyld og for å kunne 
formidle OT som et verktøy til selvhjelp for pasienter, klienter
og andre mennesker i en vanskelig situasjon.
Kursleder for begge kursene: Andries J. Kroese, dr. med., for-
fatter av flere bøker om OT, og utdannet instruktør ved Univ. of 
Mass. Hospital, USA. 
For mer informasjon kontakt: ajkroese@online.no
eller tel.: 90151734, www.scat.no

Manuellterapi

Presenter i samarbeid med

Chris McCarthy
Combined Movement Theory

Oslo 14.-16. september 2012

Combined Movement Theory is the development of Dr Brian 
Edward’s “Combined Movements” to rationally incorporate Spinal 
Manipulation Techniques, Muscle Energy Techniques and new 
methods of Mobilisation. The concept promotes rational Manual 
Therapy for Spinal Dysfunction. To move is to change place, posi-
tion or posture. Thus, the positions at the initiation and cessation 
of movement are integral to the analysis of movement. Combined 
Movement Theory (CMT) offers the investigator a framework 
to examine the influence of starting and finishing positions on 
movement impairment and use these …

Bindende påmelding i henhold til NFFs regler med navn og 
fakturaadresse til: mtkurs@fysio.no innen 20.08.2012.

Kursavgift:
Medlem faggruppen  4000,-
Medlem NFF               4500,-
Ikke-medlemmer        5000,-

Chris McCarthy
Utdannet fysioterapeut 1989. Post-graduate - Biomekanikk 
og manuellterapi -Strathclyde  / Coventry University.
PhD i rehabilitering - Medisinsk fakultet, Manchester Uni-
versity. «Young Investigator of the Year» 2001 - British 
Society of Rheumatologists.
 
Post-doctoral studies - Sub-classification of non-specific 
low back pain. Assistant Professor - Clinical Trials Unit of 
the Medical School, Warwick University . Consultant Physio-
therapist - London Spine Unit. 

Foreleser ved Masters courses imanuellterapi i Storbritan-
nia. Medlem av International advisory board for Manual The-
rapy journal. Fellowship of the MACP for advances in Manual 
Therapy in 2010. Fellowship of the Chartered Society of 
Physiotherapy in 2011.

Ytterligere informasjon om kurset og kursholderen finner 
dere på www.manuellterapeutene.no

BASAL KROPPSKJENNSKAP (BK) 
STEMMEØVELSER, TAI’ CHI

Gjestforeleser overlege Audun Myskja, forfatter av  
Den musiske medesin, og forfatter Thorvald Steen

Innhold: Integrering av stemme og bevegelser etter prinsipper 
fra BK, t’ai chi for nybegynnere og øvede, innføring i tai mas-
sasje 
Tid: 21.-23. november -012
Sted:  Acem med. senter Oslo
Kursavgift: 4000,-
Påmeldingsfrist: Påmelding innen 1. oktober 2012 til Ulla-Britt 
Skatteboe, tlf. 924 47 402 / ul-britt@online.no.

MS-konferansene 2012
Tema: BEHANDLING – fra attakk til symptomer,  
nå og i fremtiden!

MS-forbundet Region Sør inviterer helsepersonell i spesialist-
helsetjenesten og kommunehelsetjenesten, personer med MS,
pårørende og andre interesserte.
Konferansen er godkjent som spesifikt kurs for sykepleiere 
og ergoterapeuter.

Sted:
Drammen, tirsdag 25. september 2012, First Hotel Ambassadør 
Påmelding: konferanse2012@ni5.no eller tlf. 99 26 91 57.
Kristiansand, tirsdag 2.oktober 2012, Quality Hotel og Resort 
Kristiansand 
Påmelding: lill.i@online.no eller tlf. 48 24 29 75.
Larvik, torsdag, 25.oktober 2012, Quality Hotel Grand Farris 
Påmelding: mskonferanselarvik@online.no eller t 
lf. 97 08 20 69

Tidspunkt for alle konferansene: kl. 09.15 til kl.16.00
Fullstendig program finnes på www.ms.no  
Her blir det rift om plassene!
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Kognitiv Rehabiliteringsterapi (KRT) – kommunikasjon og fysisk aktivitet som smertebehandling og Medisinsk Treningsterapi 
(MTT) er to metoder som passer hverandre som hånd i hanske. Etter KRT kurset skal du på en pedagogisk god måte formidle 
smertens psykologi og smertens fysiologi til dine pasienter, og hvorfor fysisk aktivitet antagligvis er den beste smertemoduler-
ende behandling vi har. Gjennom MTT kursene vil du lære hvordan du praktisk bruker gradert trening som smertemodulering 
for pasienter med nakke, skulder, albue, håndledd, rygg, hofte, kne eller ankel smerte. 
Les mer om kursene på www.holteninstitute.com 

Stavanger, KRT torsdag og fredag 11-12 oktober
Tromøya/Arendal, KRT lørdag og søndag 13-14 oktober
Gran Canaria, San Agustin, Spania, MTT 19-23 november

Fredrikstad, KRT fredag og lørdag 31 Aug - 01 Sept
Villa a Tolli, Toskana, Italia, KRT fred til sønd 14-16 
sept. Ankomst torsdag og hjemreise mandag.

Kursavgift: 2 dagers KRT kurset; 3.400, Italia 3 dagers KRT; 4.600 (inkluderer teorimanual og de tre posterne), 
Gran Canaria 5 dagers MTT; 5.700 (inkluderer teori og øvelses manual samt dvd).
Kaffe og lunsj er også inkludert i kursprisen. Les hva som ingår for Italia och Spania kursene  
på www.holteninstitute.com
Påmelding: Bindende påmelding senest én uke før kursstart og innbetaling av 
kursavgift til Handelsbanken i Norge; konto nr 9049.10.04036. 
Holten Institutt for MTT – kunnskapsformidling, Box 6038, 181 06 Lidingö, Sverige. 
Oppgi på innbetalingen kurssted og tidspunkt. 
Da Bankenes Betalingssentral bruker lang tid på håndtering av innbetalinger, vil vi 
at du også melder deg på til info@holteninstitute.com eller tlf. 0046 70 734 41 02.

Kursinstruktør:
Fysioterapeut Tom Arild Torstensen B.Sc., PT, Cand. Scient,
Specialist i manuell terapi MNFF, Holten Institute AB

www.holteninstitute.com

Kurs i KRT og MTT 2012

Utdanningsstipend
Utdanningsstipend skal gi mulighet til kompetanseheving på høyere 
utdanningsnivå og stimulere fysioterapeuter til kvalitet, evaluering 
og dokumentasjon i fagutøvelsen. Derfor ønsker Fond til etter- og 
videreutdanning av fysioterapeuter å dele ut stipend til studier som 
gir minimum 30 studiepoeng. Søknadsfrist 15. september 2012.

Stipend til forskningsprosjekt
Stipend til kvalitetssikringsprosjekt 
Stipend til formidlingsprosjekt  
Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse 

Gjennom individuelle stipendordninger ønsker Fondet å bidra til fors-
kning og utvikling av ny fysioterapifaglig kunnskap, kvalitetssikring 
av fysioterapeuters virksomhet, dokumentasjon og formidling av 
fysioterapifaglig kunnskap og praksis, samt til å styrke fysioterapeu-
ters konkurranseposisjon ved søknader om midler til finansiering av 
forskningsprosjekter hos andre finansieringskilder enn Fondet.  

UTLYSNING av STIPEND

Prosjektene må ha oppstart våren 2013. Søknadsfrist 1. september 
2012.       
                      
Fondet er i ferd med å legge om hele søknadsprosessen til 
elektronisk søknadsportal. Den vil bli lansert i god tid før søk-
nadsfristene. Tilgang til søknadsportalen vil bli fra Fondets 
nettside www.fysio.no/fondet. 

Til disse søknadsfristene er det bare søknader som sendes inn via 
søknadsportalen som vil bli behandlet. Dette gjelder selv om søkna-
den sendes inn før søknadsfristen.

Reisestipend
Reisestipend skal stimulere til faglig ajourføring og internasjonal 
faglig kontakt som kommer det norske fysioterapimiljøet til gode.
Fra og med 1. september 2012 skal alle søknader om reisesti-
pend også sendes inn i Fondets elektroniske søknadsportal. 
Etter denne dato vil søknader som sendes inn på papir ikke bli 
behandlet.

Nærmere opplysninger kan også fås hos Fondets sekretariat på tlf. 22 93 30 90 (mandag – torsdag) 
eller e-post post@fondet.fysio.no
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Kurs i Fysio-Pilates
Kursserie i tre deler som gir sertifisering som Fysio-Pilatesinstruktør. 

Målgruppe: Fysioterapeuter og studenter fra 6.semester 

Kursledere: Åse Torunn Bergem Odland og en erfaren instruktør fra 
instituttet. 

Tid: 26-28 oktober 12, 15-17 februar 13 og 14-16 juni 13 

Sted: Studio Pilates, Møllendalsveien 61a, 5009 Bergen. 

Kursavgift: kr  5900,- per helg, samt eksamensavgift kr 500,-  

Påmeldingsfrist: først til mølla 

Påmelding: tlf:55203360 eller  e-post: post@studiopilates.no 

Universitetet i Bergen
Det medisinsk-odontologiske fakultet

KLINISK MASTERSTUDIUM I MANUELLTERAPI 
FOR FYSIOTERAPEUTER, 2013-2014

Universitetet i Bergen (UiB) tar opp nytt kull i manuellterapi for 
fysioterapeuter. Studiet fører til mastergrad i helsefag, og rett til 
bruk av takst A8. Planlagt studiestart er 7. januar 2013. Studiet 
gir 120 studiepoeng (sp). Studiet er et fulltids utdanningstilbud 
på masternivå, og går over 4 semester (2 år), der undervisningen 
ved UiB organiseres i blokker. Det blir 3 blokker pr. semester, hver 
på ca. 2 uker. I periodene mellom blokkene utfører studentene 
tilrettelagt praksis hos godkjent praksisveileder. Praksisplass til-
deles sammen med studieplass.

Offentlig godkjente fysioterapeuter med bachelorgrad i fysiote-
rapi, eller tilsvarende (180 sp), inkludert fysioterapeututdanning, 
samt med 1 års relevant praksis, kan søke. 
Det er 24 studieplasser. Inntil 2 av studieplassene har kvalifiserte 
søkere fra andre nordiske land fortrinnsrett og inntil 2 av plassene 
tildeles søkere som vurderes særskilt egnet pga forskningsinte-
resse /-prosjekt.

Med forbehold om finansiering vil inntil 5 studieplasser vil også 
kunne søkes av kvalifiserte søkere (bachelorgrad i fysioterapi el. 
tilsvarende) med fullført videreutdanning i manuellterapi. Søker 
må synliggjøre i søknaden hvilke fag man har fra før (jfr. Studi-
eplanen til MMT), og søke fritak for disse fagene. Søkere som 
underviser el. har prosjektarbeid prioriteres.

Søknadsfrist: 15. august 2012. 
Mer informasjon om studiet, og søknadsprosedyre finner du på: 
http://www.uib.no/studieprogram/MAMD-MANT

Mer informasjon kan også fås ved henvendelse til 
Institutt for samfunnsmedisinske fag, tlf. 55 58 61 00, 
e-post: studie@isf.uib.no.

What is PEDro?

PEDro, the Physiotherapy Evidence Database, is a web-based 
database of evidence relevant to physiotherapy. PEDro provides 
rapid access to bibliographic details and abstracts of over 21,000 
published reports of research including randomised controlled 
trials, systematic reviews and evidence-based clinical practice 
guidelines relevant to physiotherapy. Where possible, links to 
full-text versions of the reports are also provided.

PHYSIOTHERAPY EVIDENCE DATABASE

PEDro is freely available at
www.pedro.org.au

www.fysioterapeuten.no
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What is PEDro?

PHYSIOTHERAPY EVIDENCE DATABASE

PEDro, the Physiotherapy Evidence Database, is a web-based 
database of evidence relevant to physiotherapy. PEDro provides 
rapid access to bibliographic details and abstracts of over 21,000 
published reports of research including randomised controlled 
trials, systematic reviews and evidence-based clinical practice 
guidelines relevant to physiotherapy. Where possible, links to 
full-text versions of the reports are also provided.

The randomised controlled trials on PEDro are rated for quality 
to help you discriminate quickly between trials that are likely to 
be valid and interpretable and those that are not. These ratings 
help you to judge the quality and usefulness of trials to inform 
clinical decision making.

PEDro is freely available at
www.pedro.org.au

Myndighetene og partene i arbeidslivet står bak vinnvinn-kampanjen:

Senior + jobb =

 

www.vinnvinn.org

Fefor Høifjellshotel
Vakkert, i Gudbrandsdalens storslåtte natur, med både Jotunhei-
mens og Rondanes stolte fjelltopper rundt seg, ligger det hundre 
år gamle Fefor Høifjellshotell. Her finner du en blanding av gamle, 
velholdte tømmerstuer og moderne komfort, som svømmebas-
seng og badstue. Det er heller ikke langt til rafting i elven Sjoa 
(20 km) eller Hunderfossen Familiepark (80 km), hvor du finner Ivo 
Caprinos kjente og kjære figurer.

Ankomst: Juni: 11. 16. 21. 26.  Juli: 1. 6. 11. 16. 21. 26.

Gode barnrabatter – se www.dtf-travel.dk

Avbestill helt uten grunn med vår angreforsikring, fra kr. 79,-.

Sommer på fjellet 
i Gudbrandsdalen

www.dtf-travel.no  
eller 800 300 98
Skriv inn eller opplys 
annonsekoden: Fysioterapeuten

Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. Ekspedisjonsavgift maks. kr 89,-. Se betingelser på www.dtf-travel.no

5 overnattinger 

5 frokostbuffeer

5 tre-retters 
middager/buffeer

Kort vei til 
Hunderfossen 
Familiepark og 
Lillehammer

FYSIOTERAPEUTEN GJØR DET LITT BILLIGERE!Hotellferier til lavpris

 2 dagers ferie fra 99,-
+ mange andre fordeler
Bli PLUSmedlem 
i vår reiseklubb

www.vielskerferie.no/fordeler

Storbyhoteller 
over hele verden 
f.eks. London fra 200,- per pers./natt

www.dtf-travel.no/storbyferier

2 773,-
per person i dobbeltrom

SAMLET PRIS

Spar inntil 727,-
©
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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 min-

stelønn, noe som gjør dette enda viktigere. NFFs tillitsvalgte på arbeidsplassen eller  

lokalavdelingen kan være behjelpelig med relevant informasjon til NFFs medlemmer. 

Priser og tidsfrister står på nest siste side. Annonser bestilles på fysioterapeuten@

fysio.no

arbeidsmarkedet

Vil du lære en behandlingsform som har virket i mer enn 3000 år?  Du kan 

ta bachelor i akupunktur på heltid eller deltid.  Norges Helsehøyskole har en 

egen studentklinikk der du får praksis.  Bachelor i akupunktur deltid er lagt opp 

samlingsbasert.  Deltid passer for deg som vil kombinere dette med arbeid.

Norges Helsehøyskole holder til på Ullevål Stadion i Oslo.

Har du spørsmål eller ønsker du å søke, besøk vår hjemmeside www.nhck.no.  

Du kan også kontakte oss på tlf 22 70 19 00 (spør etter en studieveileder) eller 

via resepsjonen@nhck.no

Norges Helsehøyskole, Ullevål Stadion, Sognsveien 75 B, 4. etg inng. B, Oslo.
E-post: resepsjonen@nhck.no   tlf. 22701900   www.nhck.no

Stillingsannonser på nett!
Dersom du er på jobbjakt kan det lønne seg å titte 
innom på vår nettside www.fysioterapeuten.no.
Fysioterapeutens nettsider er like viktige som finn.no 
og nav.no når det gjelder å orientere seg om ledige stil-
linger. Det viser Fysioterapeutens leserundersøkelse fra 
Synovate i 2011.

Klikk deg inn på stilling ledig!

www.fysioterapeuten.no
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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

Østerdalsgt. 1, 0658 Oslo
Tlf. 22 19 56 47. Fax 22 67 42 20.

post@elektro-stim.no  www.elektro-stim.no
Størst utvalg – lengst erfaring.

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
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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

Støtteprodukter og 
treningsutstyr

post@elektro-stim.no  www.elektro-stim.no
Tlf. 22 19 56 47. Fax 22 67 42 20.

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

Totalleverandør av treningsutstyr
Norsk Fitness Handel tlf. 22 96 10 50  post@norskfitness.no

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



54     FYSIOTERAPEUTEN  6/12

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

God sommer!

SEPTEMBER
4-6.  Cambridge
NET 2012. 23rd International 

Networking for Healthcare 

Education Conference. 

Info: http://www.

jillrogersassociates.co.uk

12.-14. Grenå
Den andre nordiske konferanse i 

arbeidsrettet rehabilitering.

Info: www.marselisborgcentret.

dk

 

16.-18. København
European Cancer Rehabilitation 

& Survivorship Symposium 

2012 

Info: http://fysio.dk/fafo/

Kalender/

28. Stiklestad
MS-konferansen: Behandling – 

fra attakk til symptomer, nå og i 

fremtiden. 

Arr.: MS-forbundet, region Midt 
Info: www.ms.no/

30.9 – 5.10. Quebec
IFOMT 2012. World Congress 

of Manual/Musculoskeletal 

Physiotherapy. 

Info: http://www.

ifomptconference.org/

OKTOBER
22.-24. Groningen, 
Nederland
Konferanse:  Healthy ageing in 

a working society. The second 

Scientific Conference on Work 

Disability Prevention and 

Integration 

Arr: University Medical Center 
Groningen (UMCG) 
Info:  http://stutt.no/7ac2e9 

NOVEMBER
1. Oslo
Helse i utvikling 12. Konferanse. 

Prioriteringer i kommunenes 

helse- og omsorgstjeneste. 

Arr. Kunnskapssenteret.  

Info: www.kunnskapssenteret.

no

8.-9. Wien
3rd European Congress on 

Physiotherapy Education. 

Info: http://congress2012.

physioaustria.at/congress

2013

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

Pain. 

Info: www.pelvicpain-meeting.

com 

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

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

7     23/7      27/7 17/8

8     20/8      24/8 14/9

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



  

NMES



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
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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. 

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


