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www.dtf-travel.no 
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Bilferie med hotell

Sommerferien nærmer seg med stormskritt!

Opptil 3 barn gratis med

32 km til LEGOLAND® BillundInkl. halvpensjon

Selve reisen inngår ikke medmindre annet er spesifisert. Sluttrengjøring inngår. Kan bestilles t.o.m. 8 dager før ankomst. Besparelsen er i forhold til hotellets ordinære pris – med forbehold om 
spesialtilbud. Ekpedisjonsavgift maks 89,-, kjøp online og spar 20,-! Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. Medlem av Danmarks Rejsegarantifond nr. 1061. 

Vær på den sikre side!
Avbestill helt uten grunn med 
DTF travels angreforsikring. 

Bestilles sammen med ferien.
Per voksen 179,-/per barn kr 89,-.

Kort vei til de danske 
sommerattraksjonene

Nyt sommeren på 
Fefor Høifjellhotell

 Rønnes Hotel ligger i Slettestrand på Nord-Jylland, og fra 
hotellet er der kun 10 minutters gange til en av de fi neste og mest 
populære strender i Danmark. Nyt dagene på stranden og besøk 
en av verdens beste forlystelsesparker, Fårup Sommerland (21 km). 
Nærmeste større by er Aalborg (48 km). 

Ankomst: Valgfri 01.06 - 26.08.2011. 

Ekstra døgn med frokostbuffé og middag kr 289,-.

Strandliv og Fårup Sommerland 

Søgården Brørup er et røykfritt hotell med 
eget bowlingsenter. Her er det hele 10 moderne 
bowlingbaner hvor dere kan teste konkurranse-
instinktet. Det er ikke langt til Givskud Zoo 
(60 km), LEGOLAND® Billund (32 km) og vest-
kystens fl otte sandstrender. 

Ankomst: Valgfri 05.01.2011 - 12.12.2012. 

Ekstra døgn med frokostbuffé kr 337,-.

Fefor Høifjellshotel 
Vakkert, i Gudbrandsdalens storslåtte natur, med 
både Jotunheimens og Rondanes stolte fjelltopper 
rundt seg, ligger det hundre år gamle Fefor Høifjells-
hotell. Det er heller ikke langt til rafting i elven Sjoa 
(20 km) eller Hunderfossen Familiepark (80 km).

Ankomst: Juni: 8. 13. 18. 23. 28. / Juli: 3. 8. 13. 18. 23. 28. 

5 overnattinger

5 frokoster

3 to-retters 
 middager

1 x bowling/
 compact golf 

1 entrébillett per 
 rom til Enghave 
 dyrepark

5 overnattinger 

5 frokostbuffeer

5 to-retters 
 middager/buffeer

Kort vei til 
 Hunderfossen 
 Familiepark og 
 Lillehammer

1 barn t.o.m. 4 år gratis i foreldrenes 

seng. 2 barn t.o.m. 13 år 999,- per barn 

i egen seng. Maks. 2 barn per rom.

Ved to betalende voksne.

2 barn t.o.m. 5 år gratis i foreldrenes 

seng. 2 barn t.o.m. 14 år kr 1600,- per 

barn i egen seng. Maks. 3 barn per 

rom. Ved to betalende voksne eller én 

voksen som også betaler enkeltrom-

stillegg, bestilles på tlf. 800 300 98.

Spar inntil 434,-

6 dager
1 906,-per person i dobbeltrom

Spar inntil 334,-

6 dager
3 016,-per person i dobbeltrom

6 dager

1345,-
per person i dobbeltrom

Spar inntil 556,-

5 overnattinger 

5 frokostbuffeer

Kaffe/te og kake 
 hver ettermiddag

Velkomstdrink 
 og kaffe etter 
 middagen, 
 hvis man spiser i 
 hotellets restaurant

Gratis mat og 
 drikke til barna*

Gratis internett 
 og avis

1 barn t.o.m. 8 år gratis i foreldrenes seng. 2 barn t.o.m. 14 år gratis i egen seng. Maks. 3 barn per rom. 
**Gjelder for barna t.o.m. 14 år, når foreldrene spiser i restauranten. 
Ved to betalende voksne eller én voksen som også betaler enkeltromstillegg, bestilles på tlf. 800 300 98.

Fårup Sommerland

©2011 The LEGO Group
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TURNUSKANDIDATER – Jeg har ikke satt meg godt nok inn i hva medlemskap i en fagforening vil si, men det blir 
mer aktuelt nå fremover, sier Rita Ramvik. Tilhørighet i en fagforening er også Øystein Molland Solberg opptatt av. 
Foto: Anne Kristiansen Rønning.

FORNØYD Lisette Engh, Hedmark, er 
glad for at ytterligere overføring fra 
takster til tilskudd i år ble stoppet.

JENTEHÅNDBALL. Forekomsten av 
skuldersmerter blant junior jentespil-
lere i håndball, er temaet for en 
vitenskapelig artikkel av Maria Som-
mervold og Håvard Østerås.  
Foto: Scanpix
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OVER STREKEN To fysioterapeuter 
mistet i fjor autorisasjonen på grunn 
av seksuell utnytting av pasient. En 
fikk autorisasjonen begrenset.  
Foto: Colourbox.com
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DE VIL HELST IKKE stå alene. Turnuskandidatene Øystein Molland Solberg og Rita Ramvik 
fra Høgskolen i Sør-Trøndelag er helt klare på at de ønsker fellesskap med andre fysiotera-
peuter.  

Solberg og Ramvik deltok på et turnusseminar i Trondheim i mai, der organisasjonene 
viste seg fram for nyutdannede fysioterapeuter. NFF hadde programmet det meste av dagen, 
men Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forening (PFF) møtte også fram. Det er konkur-
ranse om studenter og nyutdannede fysioterapeuter. Dette er framtidas medlemsmasse.

Men er et ønske om ikke å stå alene nok til å ville bla opp flere tusen kroner i året for et 
medlemskap? Hva skal til for å overbevise potensielle medlemmer om fordelene ved å være 
organisert? Denne utfordringen gjelder medlemmer i alle aldre, men utfordringen er særlig 
stor når det gjelder unge og nyutdannede. Overgangen mellom studenttilværelse og billig 
studentmedlemskap til status som fullt betalende medlem er sårbar. Det er da avgjørelsen 
tas. Skal, skal ikke? 

Det totale medlemstallet i NFF har aldri vært høyere enn i dag, over 9.400. Det er rundt 
80 prosent av de autoriserte fysioterapeutene i Norge. Blant studentene ligger medlemstallet 
på 90 prosent. 

PFF har derimot bare 5-600 medlemmer og har ligget på samme nivå i mange år. Til sam-
menligning har NFF i overkant av 2.800 medlemmer innen privat praksis.  

NFF har størstedelen av myndighetskontakten og er alene om forhandlingsretten. I alle 
fall så langt. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Norsk Manuellterapeutforening 
(NMF) observatørstatus ved takstforhandlingene fra 2012. Hvordan det vil slå ut på for-
handlingsklimaet skal vi ikke prøve å spå her og nå, men det blir helt klart en utfordrende 
forhandlingssituasjon.

Med sin dominerende rolle blant norske fysioterapeuter; 
har NFF egentlig noe å frykte? Neppe fra PFF.  Men blant 
manuellterapeutene er konkurransen hard og veldig merk-
bar.  Og denne konkurransen vil ikke bli mindre etter at 
NMF nå er blitt med i LO. Medlemskapet ble formelt ved-
tatt av LO den 6. juni. 

Norske manuellterapeuter, en gruppe på noen hundre 
utøvere, er delt på to hovedsammenslutninger, LO og Unio. 
LO vil bli en reell utfordring for NFF. Landsorganisasjonen 
jobber hardt for å tiltrekke seg nye grupper, også innen hel-
sefagene. 

NFF har vedtatt en omfattende gjennomgang av organi-
sasjonen med sikte på iverksetting av endringer fra 2014. 
Både forbund og fysioterapeuter står overfor store utfor-
dringer som gjør det nødvendig å tenke nytt. I tillegg har 
holdningene til medlemskap og frivillig innsats i organisa-
sjoner endret seg betydelig i senere år. 

Det er absolutt ingen grunn til panikk. NFF har både 
forhandlingsretten og størstedelen av fysioterapeutene som 
medlemmer. Likevel holder det ikke bare å pusse på fasa-
den. Reelle endringer må til for å holde stillingen! 
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aktuelt Jeg tror den massive protesten 
fra grasrota har hatt stor  
betydning. Side 6

NFF fikk innfridd sine viktigste 

krav i takstforhandlingene. Det 

blir ingen overføringer fra tak-

ster til driftstilskudd i 2011.  

I tillegg ble det gjennomslag 

for en ny kompetansetakst. 

TEKST og FOTO Heidi Johnsen
hj@fysio.no

KOMPETANSETAKSTEN er basert på NFFs 
egen spesialistordning. For å bruke denne 
taksten (A2k) kreves det at du er godkjent 
spesialist i NFF, eller har tilsvarende kom-
petanse. 

Mange fryktet at det omdiskuterte og 
omstridte forslaget til ny takstmodell skulle 
bli tatt med til forhandlingsbordet, men det 

skjedde bare i liten grad.  Forbundsleder Ei-
lin Ekeland ledet NFFs delegasjon på sju del-
takere, og hun er godt fornøyd med resulta-
tet. Ekeland mener det er en milepæl at man 
har fått gjennomslag for en kompetansetakst 
(A2k) basert på forbundets egen spesialist-
ordning. Finansieringsomleggingen legges 
på is. Det blir ingen ytterligere overføring 
fra takster til driftstilskudd i 2011. 

Ni takster mindre
Takstmodellforslaget innebar en sammen-
slåing av flere takster, noe som er synlig i 
forhandlingsresultatet. Flere tilleggstakster 
slås sammen. Dette berører elektroterapi, 
ultralyd, pulsator, kortbølge, mikrobølge og 
laser som får en ny tilleggstakst (A11). Den-
ne kan ikke repeteres i samme konsultasjon. 
Forbundsleder Eilin Ekeland mener på sin 
side at det burde være mulig å bruke taksten 
mer enn en gang, og at det var belegg for at 

det kunne være god behandling for en del 
pasienter. Men det var det ikke mulig å få 
gjennomslag for i forhandlingene.

Resultatet innebærer at det blir ni takster 
mindre på «takstplakaten». 11 takster er av-
viklet, og det er opprettet to nye.

 
Liten økning
Den økonomiske totalrammen er den sam-
me som i oppgjøret i staten. Mye av midlene 
ble imidlertid brukt i fjor, og derfor blir øk-
ningen i år liten, ifølge NFF. 

Tidstakstene, inkludert A8 og A9, får en 
liten økning.

Gruppetaksten heves, og primærkontakt-
funksjon (A1h) honoreres høyere.

Takst A7a og A7b, traksjonsbehandling i 
benk eller slynge for rygg og nakke, er slått 
sammen til en takst, A7. 

Viktigste krav innfridd

BREDDE NFF hadde 
satset på en bredt 
sammensatt forhand-
lingsdelegasjon i møte 
med staten og KS. Fra 
venstre generalsekretær 
Tor Tvethaug, styre-
medlem Jan Kattenberg, 
forbundsleder Eilin 
Ekeland, styremedlem 
Håkon Hellenes, Roar 
Høidal, styremedlem 
Britt Strømme og NFFs 
forhandlingssjef Kjersti 
Hatlestad. 
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AKTUELTAKTUELT

Mens avdelingsleder Lisette 

Engh og faggruppeleder Ka-

rianne Bruun Haugen jubler 

over resultatet av takstfor-

handlingene, er Robert Grøn-

beck i Avdeling Nordland skuf-

fet over at det ikke ble noe av 

en ny takstmodell.

TEKST og FOTO Heidi Johnsen
hj@fysio.no

– VI HAR gått inn for at NFF skulle gå for en 
ny modell med færre takster og tidstakster i 
stedet for behandlingstakster, sier avdelings-
leder Robert Grønbeck til Fysioterapeuten. 
Han og styret i Avdeling Nordland er skuffet 
over at partene ikke klarte å komme til enig-
het om en ny takstmodell.

Grønbeck viser til representantskapsmø-
tet og ledermøtet på Gardermoen 10.-11.
mai. Der deltok han både på avdelingsle-
dermøtet og i et fellsmøte med faggruppe-
lederne. Han har forståelse for de kritiske 
reaksjonene på den lukkede prosessen rundt 
arbeidet med ny takstmodell.

– Samtidig er jeg enig med arbeidsgrup-
pen i at man kunne kommet fram til en ny 
modell. Avdeling Nordland ønsker et takst-
system som oppfordrer og stimulerer til be-
handling, og som ikke er indisert av bruk 
av ulike hjelpemidler som det gis takst for. 
Dette vet vi at en del benytter seg av i dag. 
Sånn sett er vi misfornøyd med årets takst-
oppgjør og at omleggingen falt i denne om-
gang. For oss er det viktig at det i et forenklet 
takstsystem gis spesielle tillegg eller en egen 
takst for pasientgrupper som tar mye tid, 
sier Grønbeck.

Når det gjelder takstforslaget fra arbeids-
gruppen, har de forståelse for at feil i utreg-
ninger og andre forhold har ført til at dette 
ikke ble fulgt opp. 

– Organisasjonen er vel ikke moden for 
slike endringer ennå, men vi forventer at en 
forenkling kommer i neste runde. Kanskje 
vi må vente på en offentlig spesialistord-

ning, og at den vil bidra til å få på plass en ny 
takstmodell.  Avdeling Nordland vil imid-
lertid gjerne ha en ny og forenklet modell 
før den tid, sier Robert Grønbeck. 

En milepæl
Både Karianne Bruun Haugen og avdelings-
leder Lisette Engh i Hedmark er positive 
til forhandlingsresultatet. Begge gir ros til 
NFFs forhandlingsdelegasjon, som de me-
ner har vært godt forberedt og gjort en god 
jobb. Bruun Haugen, som er leder i NFFs 
faggruppe for barne- og ungdomsfysiote-
rapi, sier det virker som forhandlingsdele-
gasjonen har fått med seg bredden i fysio-
terapi. Hun tror også det er viktig at de har 
hatt en referansegruppe, og at denne grup-
pen kan ha bidratt til dette.

– Ut fra den kritikken som NFFs ledelse 
fikk på representantskapsmøtet i mai, synes 

jeg de har kommet veldig godt fra takst-
forhandlingene. Men vi var spente. Jeg tror 
også den massive protesten fra grasrota i 
NFF har hatt stor betydning for resultatet. 
Det er tydelig at ikke bare NFFs ledelse, 
men også Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) har merket seg dette.

Hun sier også at faggruppen generelt er 
kjempefornøyd med at de har klart å stoppe 
omleggingen, med overføring av midler fra 
takster til driftstilskudd. 

– Vi er selvsagt veldig fornøyde med at 
barne- og ungdomstaksten ble beholdt. Al-
ler mest er vi glade for kompetansetaksten 
– at vi endelig skal få betalt for kompetanse. 
Det var det vi reagerte mest på da takstut-
redningen ble presentert, og vi var derfor 
veldig spente på hva HOD ville gjøre her, 
sier Bruun Haugen. 

Hun forteller om tilbakemeldinger fra 
fornøyde medlemmer, selv om de ikke har 
fått regnet ut hva forhandlingsresultatet vil 
gi i kroner og ører.

Godt jobbet
Lisette Engh, avdelingsleder i Hedmark, er 
også tilfreds med resultatet. Hun mener det 
er veldig viktig at NFF har klart å få stoppet 
en ytterligere omlegging av finansierings-
ordningen. 

– Forhandlingsdelegasjonen har fått med 
de punktene vi ville ha med, og vi har fått 
kompetansetakst. Endelig vil kompetanse 
lønne seg. Vi får beholde barne- og ung-
domstaksten, som vi har kjempet for. Det er 
også viktig at vi har beholdt egen undersø-
kelsestakst, som har vært et viktig prinsipp 
og som vi har diskutert på Landsmøtet, sier 
Lisette Engh.

Trine Rokne Vågen sitter i styret for NFF 
avdeling Oslo og er helt fersk som medlem 
i Privat råd. Hun er også godt fornøyd med 
resultatet, og mener det har vært gjort et 
grundig forarbeid. Beslutningene har der-
med også vært godt forankret i organisasjo-
nen.

– Gjennomslaget for en ny kompetan-
setakst basert på NFFs spesialistordning, 
er det absolutt viktigste. Det er også bra at 
det går i retning av færre takster, sier Trine 
Rokne Vågen. 

Takstforhandlingene:

Både jubel og kritikk

SKUFFET Robert Grønbeck i Avdeling Nordland er 
skuffet over at det ikke ble noe av en ny takstmo-
dell i denne omgang.
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Kompetansetillegget: 
Hvorfor nå og ikke da?

Hvorfor fikk NFF gjennomslag for kravet om kompe-

tansetillegg for forbundets egne spesialister i takst-

forhandlingene, mens staten – tilsynelatende – av-

viste det i forslaget til ny takstmodell? 

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no   

FYSIOTERAPEUTEN ba om en forklaring fra seniorrådgiver 
Kristin Gjellestad i Helse- og omsorgsdepartementet og NFFs 
nestleder Elin Engeseth. Begge satt i arbeidsgruppen som utar-
beidet det omstridte forslaget. Her er deres svar:

Kristin Gjellestad: 
I arbeidsgruppen ønsket NFF et nytt spesi-
alistnivå knyttet til egen spesialistordning. 
Dette ville ha skjerpet kravene til A8 og 
A9, med krav om veiledet spesialistpraksis 
i tillegg til mastergrad.

Ettersom det pågår en utredning av en 
offentlig spesialistgodkjenningsordning, 
ønsket ikke staten og KS å etablere et nytt 
spesialistnivå knyttet til en bransjeintern 
ordning. Det å åpne for alle spesialister i 

NFF ville ført til en omfordeling innenfor takstsystemet.
 I takstforhandlingene krevde NFF et nytt tillegg for spesia-

lister  i NFF, eller tilsvarende kompetanse. Tillegget skulle ikke 
berøre A8 og A9. Det var snakk om et tillegg på et mye lavere 
nivå enn det som ble diskutert i arbeidsgruppen, og med strenge 
vilkår for å få utløse tillegget. Omfanget ble dokumentert, og sta-
ten/KS aksepterte at NFF ville prioritere å gi et tillegg til spesia-
lister som ikke hadde rett til å utløse takst A8 eller A9. 

Elin Engeseth:
En partssammensatt arbeidsgruppe og 
forhandlinger er to forskjellige arenaer. 
NFFs utgangspunkt i arbeidsgruppen var 
vedtak gjort i organisasjonen. Prinsip-
pene for våre innspill var blant annet en 
takst for spesialister, inkludert A8 og A9. 
Likt nivå på kompetanse skulle honoreres 
likt. Forslagene til modellene i arbeids-
gruppen var bundet, da eksisterende spe-
sialkompetansehonorar ikke skulle redu-

seres. 
I forhandlingene ble man enige om å beholde dagens modell 

som utgangspunkt. A8 og A9 fikk stå urørt. Kompetansetillegget 
for spesialister kan dermed kostnadsberegnes særskilt. Nivået 
blir ikke det samme som for A8 eller A9. 

Forhandlingsresultatet er en seier fordi vi har fått gjennom-
slag for at spesialister skal honoreres, men det tilfredsstiller ikke 
våre forventninger til en ny og forenklet takstmodell, der kom-
petanse på samme nivå skal honoreres likt. 

Kommunalt ansatte i høy stilling har større mulighet til å få arbeidsevnen 
tilbake etter sykdom, og dermed lavere risiko for å falle ut av arbeidslivet, 
ifølge Arbetshälsoinstitutet i Finland.

En omfattende finsk undersøkelse inkluderte over 140.000 ansatte 
i kommunesektoren. Det er ifølge nettstedet www.stami.no første gang 
noen har sett på sammenhengen mellom tjenesteposisjon/yrkesposisjon 
gjennom hele sykdomsprosessen. Konklusjonen er at en høy stilling gir 
bedre beskyttelse mot manglende arbeidsevne ved tyngre psykiske lidelser 
enn lavere stilling. 

Generelt viser data fra Levekårsundersøkelsen i Norge en klar sosial 
gradient i forholdet mellom sosioøkonomisk status og utdanningsnivå, 
arbeidsmiljøbelastning og arbeidsrelaterte helseplager. Samme forhold gjør 
seg gjeldende i det generelle sykefraværet. Tall fra NAV viser at sannsyn-
ligheten for at langtidssykmeldte er i arbeid etter ett år stiger med økende 
utdanning. Når det gjelder sykefravær ved psykiske lidelser, viser en norsk 
studie av Kristensen m.fl. at fraværet faller med stigende utdanning. 

Les mer: www.stami.no

Stillingsnivå viktig
Høy utdanning og helsestatus er viktig for prognosen for pasienter 

med langvarige skuldersmerter, ifølge en doktorgradsavhandling ved 
Universitetet i Oslo. Fysioterapeut Kaia Beck Engebretsen disputerte 
17.  juni.

I avhandlingen tar Engebretsen for seg den største diagnostiserte 
gruppen; pasienter med subakromiale skuldersmerter evaluert med 
kliniske kriterier og tester. 

To behandlingsmetoder, veiledet trening med fysioterapeut og 
behandling med trykkbølge, ble sammenlignet på kort sikt (18 uker) og 
på lang sikt (ett år). 

Gruppen som fikk veiledet trening kom bedre ut enn den som fikk 
trykkbølgebehandling på kort sikt, målt ved smerte, funksjon og tilbake i 
arbeid. Men best diagnose etter ett år hadde de med høyere utdanning 
og som rapporterte mindre smerter og bedre funksjon ved studiestart. 
Generell helsestatus var også viktig for prognosen.

Avhandlingen: Patients with subacromial shoulder pain; treatment 
and predictors of outcome. 

Utdanning og helsestatus
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MANUELLTERAPEUT Kjartan Vibe Fersum 
disputerte med avhandlingen «Classifica-
tion and targeted treatment of patients with 
non-specific chronic low back pain» i april. 
Studien viste at pasientene som fikk klassi-
fikasjonsbasert behandling, oppnådde bety-
delig mindre smerte, bedre funksjon, færre 
tilbakefall og mindre sykefravær, både på 
kort og lang sikt enn den andre gruppen.

– Selv om det finnes mange studier på 
kroniske ryggplager, er det ikke bevis for at 
enkelttiltak rettet mot dette komplekse pro-
blemet har ført frem. Nyere forskning viser 
at slike plager ofte er sammensatt av uhen-
siktsmessige kognitive, bevegelses- og livs-
stilsmessige komponenter, sier Fersum. 

Professor Peter O’Sullivan fra Australia 
har siden 1997 jobbet med et klassifika-
sjonssystem som inkorporerer alle disse di-
mensjonene i undersøkelse og behandling 
av de bakenforliggende mekanismene hos 
kroniske ryggpasienter.  Fersum studerte i 
1999 manuellterapi i Perth og ble da interes-
sert i dette systemet. 

Nesten dobbelt så effektivt
– Peter O’Sullivan publiserte spennende 
forskning samtidig med at han underviste 
på studiet mitt. Hjemme i Norge igjen fort-
satte jeg med å følge med på hans forskning. 
I 2002 kom han til Norge for å holde et fore-
drag og en workshop, og her ble grunnlaget 
for et videre samarbeid lagt, forteller Fer-
sum.  Han gikk i gang med doktorgrads-
arbeidet i 2005, med O’Sullivan som en av 
veilederne. I tillegg var også Alice Kvåle og 
Jan Sture Skouen veiledere. 169 pasienter 
ble innkalt til en systematisk undersøkelse 
som la grunnlaget for klassifikasjon og vi-
dere inklusjon inn i studien. Behandlingen 
foregikk ved to fysikalske institutter. På det 
ene utførte tre manuellterapeuter tradisjo-
nell manuellterapi, på det andre utførte to 

manuellterapeuter og en fysioterapeut den 
klassifikasjonsbaserte kognitive funksjonel-
le behandlingen. 

– Begge gruppene viste både klinisk og 
statistisk signifikant endring på hovedut-
fallsmålene, som var smerte og funksjon 
både på kort og lang sikt. Hovedforskjellen 
bestod i at gruppen som fikk klassifikasjons-
basert, kognitiv funksjonell behandling 
hadde nesten dobbelt så stor effektstørrelse 
som gruppen som fikk manuellterapi, samt 
at den også på sekundære utfallsmål (red-
selsavverge, humør og sykefravær) viste sig-
nifikante endringer, forteller Fersum.

– Tror du manuellterapeuter og fysiote-
rapeuter har tenkt for ensrettet i forhold til 
denne pasientgruppen?  

– De nylig oppdaterte oversiktene til 
Cochrane-gruppen i forhold til behand-
ling av kroniske ryggsmerter viser at single 
intervensjoner – enten det er injeksjoner, 
akupunktur, manuellterapi, kognitiv be-
handling og forskjellige typer trening eller 
øvelsesbehandling, kun resulterer i mode-
rate effektstørrelser. En årsak til dette kan 
være at uspesifikke, kroniske ryggplager er 
en veldig heterogen gruppe, og at det der-
med oppstår en såkalt «wash out» effekt om 
en tester ut en type intervensjon uten å sub-
gruppere på forhånd. Dette betyr at dersom 
man behandler uten å klassifisere først, vil 
kanskje en del av pasientene bli bedre, en 
del vil ikke endres og noen vil bli verre. Gjør 
man da statistiske beregninger på grup-
pen under ett, vil effekten kunne utlignes 
av dette fenomenet. Det foreligger veldig få 
validerte klassifikasjonssystemer som inkor-
porerer den biopsykososiale modellen. Kro-
niske ryggplager er i tillegg ofte sammensatt 
av mange faktorer. Det vil være grunn til 
å tro at man ved behandling av disse pasi-
entene først må forsøke å identifisere disse 
faktorene, og dernest gi individuelt tilpasset 

behandling rettet mot dem.
– Hvordan bør man tenke?
– Vi står i en sterk posisjon når det gjel-

der å knytte sammen bevegelse og kogni-
sjon. Vi tar oss tid, jobber tett på pasientene 
og får ofte frem informasjon som ikke har 
blitt fortalt andre i helsevesenet. Det kan 
være tanker rundt plagene, hvordan de har 
det, jobbrelasjoner og så videre. Ikke der-
med sagt at vi har kompetanse til å gå inn å 
behandle psykiske lidelser. Det er heller ikke 
evidens som tyder på at det er dette som er 
dominerende hos pasienter med kroniske 
ryggplager. Likevel ser man at en tredje-
del av pasientene har psykososiale faktorer 
som påvirker deres smertetilstand, og dette 
bør tas i betraktning når man behandler. 
For øvrig er det evidens for at kognisjon 
endres like effektivt gjennom bevegelse og 
evne til å skille hensiktsmessige mønstre fra 
uhensiktsmessige, som gjennom kognisjon. 
Gjennom vår forståelse av hvordan kroppen 
fungerer og viten om smertens fysiologi vil 
vi kunne identifisere uhensiktsmessig atferd 
som påvirker smertetilstanden, og endre 
dette i de tilfellene det er mulig.

– Tror du denne tenkemåten kan overføres 
til andre pasientgrupper?

– Prinsippene vil kunne benyttes, uav-
hengig hvor i kroppen plagene er.  Det vik-
tige er i hvert enkelt tilfelle å identifisere den 
bakenforliggende årsaken til problemet og 
se om denne er mulig å endre igjennom de 
behandlingstiltakene vi har tilgjengelig, sier 
Fersum. 

Bred undersøkelse 
– Kan du beskrive klassifikasjonssystemet 
nærmere på en enkel måte?

– Det har sitt utgangspunkt i QTF (Que-
bec Task Force). I stedet for å erstatte QTF, 
ønsker det å være et tillegg, ved å subklas-
sifisere den store gruppen av pasienter som 
havner i kategorien uspesifikke ryggsmerter. 
Klassifiseringen er basert på kognitive fak-
torer, livsstilsfaktorer og uhensiktsmessige 
bevegelsesmønstre. Det begynner med at 
man grundig og systematisk undersøker om 
ryggsmertene kan ha en organisk, spesifikk 
årsak, som for eksempel kreft, infeksjoner 
og frakturer – eller om pasienten faller inn i 

Nytt om ryggbehandling
En ny doktorgradsavhandling viser at klassifikasjonsbasert 

behandling på ryggpasienter har bedre effekt enn tradisjonell 

manuellterapi.

TEKST Anne Kristiansen Rønning
FOTO Paul S. Amundsen
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kategorien uspesifikke ryggplager. 
Uspesifikke ryggplager deles videre inn 

i om smertene er sentralt mediert (ofte ge-
neralisert og ikke påvirket av mekaniske be-
lastninger) eller perifert mediert (lokalisert 
og påvirket av mekaniske belastninger). For 
den første gruppen avgjøres det om det er en 

dominans av psykososial eller ikke-domi-
nant psykososial påvirkning, mens den pe-
rifert medierte gruppen deles inn i hvorvidt 
smertene hovedsakelig kommer fra ryggen 
eller bekkenet. Bekkensmerter deles så inn i 
to hovedgrupper: Det foreligger enten forø-
ket eller nedsatt «force closure». Kort sagt vil 

dette si om det i dyp muskulatur i rygg og 
bekken foreligger tilstrekkelig muskelkon-
traksjon eller ikke, for å kontrollere glidning 
i bekkenet ved vektbærende belastning. 

I tillegg undersøker man om ryggpasien-
ten har kontroll-dysfunksjon eller bevegel-
ses-dysfunksjon. Ved kontroll-dysfunksjon 
finner man ofte nedsatt funksjonell kontroll 
i deler av ryggen, uten at det er noen restrik-
sjon på segmentnivå. Ved bevegelses-dys-
funksjon er det nedsatt fysiologisk bevegelse 
i deler av ryggen. Dette kan være sekundært 
i forhold til vevsendringer – eller et resultat 
av uhensiktsmessig muskelaktivitet rundt 
den sensitiverte delen av ryggen, forklarer 
Fersum.

Videre tas det stilling til om rygglidelsen 
er assosiert med psykososiale faktorer. Det 
vurderes om pasienten har tilpasset seg pla-
gene på en positiv måte, for eksempel ved 
konfrontering, aktiv mestring og minimal 
unngåelsesadferd, eller på en negativ måte, 
som passiv mestring, frykt og unngåelsesad-
ferd. 

Kognitiv tilnærming 
Fersum slår fast at disse forskjellige nivåene 
og subgruppene har blitt forsket på gjennom 
mange år og validert igjennom flere eksperi-
mentelle studier.

– Det betyr ikke at alt arbeidet er gjort 
eller alle dimensjoner forstått, men at det 
foreligger en del evidens omkring disse sub-
gruppene. Det er også viktig å presisere at 
dette er en grovinndeling, og at hver pasi-
ent har sin unike presentasjon. Systemet er 
et klinisk resonneringsverktøy som kan gi 
retningslinjer for den videre behandlingen. 
Ut fra resultatene legges det opp til en funk-
sjonsrettet trening og behandling som skal 
føre til en opptrapping av funksjon som er 
mest mulig hensiktsmessig og smertefri. 
Ved en kognitiv tilnærming gjennom god 
kommunikasjon og bevegelseserfaring med 
pasienten, er målet å motivere til motorisk 
kontroll, fysisk aktivitet og mestring av dag-
lige aktiviteter, sier Fersum. 

Kjartan Vibe Fersum jobber som manu-
ellterapeut ved Centrum Fysioterapi i Ber-
gen. I tillegg har han en post doc stilling ved 
seksjon for fysioterapivitenskap, UIB. 

NY VITEN Manuellterapeut Kjartan Vibe 
Fersums doktorgrad viser at klassifikasjons-
basert behandling kan ha svært god effekt. 
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Hard kamp om MT-medlemmer
Kampen om medlemmer blant 

manuellterapeutene blir stadig 

viktigere, ikke minst fordi 

Norsk Manuellterapeutfore-

ning (NMF) er blitt med i LO. 

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

NORSK Fysioterapeutforbund (NFF) er 
medlem i Unio. Manuellterapeutene be-
finner seg dermed i to ulike hovedsammen-
slutninger. 

Men hvor mange manuellterapeuter er 
det i Norge? Og hva er antallet medlemmer 
i henholdsvis NFF og NMF? I denne sam-
menhengen snakker vi om manuellterapeu-
ter med rett til å heve A8-takst. Selv om det 
dreier seg om en liten yrkesgruppe, er situa-
sjonen uoversiktlig. Ett tall fremkommer i 
en rapport fra Helsedirektoratet i 2010; ca. 
400 manuellterapeuter i Norge. 

Alice Kvåle, studieleder ved masterstudi-
et i manuellterapi, opplyser til Fysioterapeu-
ten at det så langt er uteksaminert fem kull 

med til sammen 116 studenter. Alle disse får 
A8-kompetanse og rett til å bli primærkon-
takter.

Usikre tall
Medlemstall i NFF og NMF tyder på at ca. 
400 manuellterapeuter ikke er et riktig tall. I 
NMFs årsrapport til landsmøtet i februar er 
det opplyst at foreningen har 303 medlem-
mer med A8-kompetanse. I henhold til disse 
tallene skulle det bare være 97 manuelltera-
peuter med A8-kompetanse igjen i NFF.  

Men ifølge NFFs medlemsregister er det 
223 manuellterapeuter med A8-kompetanse 
i  forbundet. Legger vi sammen NMFs og 
NFFs tall skulle det være 526 MTere med 
rett til å bruke A8-taksten i Norge. 

Dobbeltmedlemskap
Seniorrådgiver Jorunn Lunde i NFFs fagsek-
sjon har tidligere opplyst at det er ca. 450 
manuellterapeuter med godkjent A8-kom-
petanse i Norge. Det er NFF som adminis-
trerer godkjenningen av manuellterapeuters 
takstkompetanse, uavhengig av hvor de er 
organiserte.

På spørsmål om hvorfor tallene spriker, 
sier hun at det trolig er snakk om dobbelt-

medlemskap. 
– I NFF  er det ikke tillatt å være med i to 

organisasjoner, men vi dobbeltsjekker ikke 
automatisk dette for nye medlemmer, sier 
Lunde. 

NMF ser heller ikke ut til å være imot 
dobbeltmedlemskap. I verveinformasjon 
som en del masterstudenter i Bergen har fått 
fra NMF blir det reklamert med at det er lov 
med dobbeltmedlemskap for de som ennå 
ikke har meldt seg ut av NFF.

LO-medlem
Det er på det rene at det foregår en hard 
kamp mellom organisasjonene om medlem-
mer blant manuellterapeutene. NMF har i 
dag flest medlemmer og tiltrekker seg sær-
lig nyutdannede fra masterstudiet i Bergen. 
Norsk Manuellterapeutforening ble på LOs 
representantskapsmøte i Stavanger 6. juni 
formelt tatt opp som nytt medlem i LO. 

I tillegg har NMF fått observatørstatus i 
takstforhandlingene fra 2012. Men  NFF har 
fortsatt forhandlingsretten. 

Operasjon ved kroniske korsrygg-
smerter gir større bedring i funksjons-
nivå enn rehabilitering alene, ifølge 
en ny norsk studie publisert i BMJ. 
Men forskjellen var ikke så stor som 
forskerne hadde håpet. 

Studien er utført av overlege Chris-
tian Hellum og kolleger ved Ortopedisk 
avdeling, Oslo Universitetssykehus 
(OUS). Blant forfatterne er også 
fysioterapeut Kjersti Storheim.  I den 
prospektive randomiserte studien ble 
173 pasienter enten operert for sitt 
ryggproblem med virvelskive-protese, 
eller de fikk tverrfaglig rehabilitering i om lag to uker.  
Etter to år hadde pasientene som fikk operasjon, størst bedring i hen-
hold til skalaen for funksjonsnedsettelse. Forskjellen var på 8,4 poeng, 

der de opererte fikk den laveste snitt-
skåren. Forskningsgruppen hadde helst 
sett en forskjell på minst ti poeng, 
skriver Dagens Medisin.  
Vurderingen av andre faktorer viste 
ingen signifikant forskjell mellom 
gruppene. Blant disse faktorene var 
tilbakevending til arbeidslivet, mental 
helse, tilfredshet og medisinbruk.  
Christian Hellum konkluderer med at 
den potensielle risikoen ved operasjon, 
samt bedringen som også ses hos 
rehabiliteringspasienter, må tas med i 
vurderingen av behandlingsalternati-

vene ved kroniske smerter i nedre del av ryggen. Operasjoner må derfor 
ikke skje for enhver pris.

Les mer: www.ncbi.nlm.nih.gov.pubmed/21596740

Liten forskjell mellom operasjon og rehabilitering

FOTO: Colourbox.com
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Turnuskandidatene Øystein 

Molland Solberg og Rita Ram-

vik (HiST) tror fellesskap med 

andre fysioterapeuter vil være 

noe av det aller viktigste frem-

over.

TEKST og FOTO Anne Kristiansen Rønning
fysioterapeuten@fysio.no

DE TO DELTOK på NFFs turnusseminar i 
Trondheim i mai.

– Det er interessant å få informasjon 
fra fagforeningene. Hittil har jeg ikke satt 
meg  godt nok  inn i hva medlemskap i en 
fagforening vil si. Men det blir mer aktuelt 

nå fremover, sier Rita Ramvik. Hun har i dag 
studentmedlemskap i Norsk Fysioterapeut-
forbund (NFF), men er usikker på hvilken 
fagforening hun kommer til å velge ordi-
nært medlemskap i når dette utløper. 

Tilhørighet i en fagforening er naturlig 
også for Øystein Molland Solberg. 

– Jeg er veldig positiv til fagforeninger på 
generelt grunnlag. Å ha en stor organisasjon 
i ryggen gir trygghet. Da har du noen som 
står deg bi. Alle de andre fordelene; som 
kurs og gode forsikringsordninger, kommer 
mer som et positivt tillegg, sier Solberg.

Godt startpunkt
De to er nå på tampen av turnusåret og er 
spente på fremtiden. Rita Ramvik, som har 
turnustjeneste ved Orkdal Sjukehus, fikk 
nylig jobbtilbud fra sitt forrige turnussted; 

Orkdal kommune.
– Jeg hadde søkt på fast jobb der, men 

visste det kunne bli vanskelig i konkurranse 
med 35 andre søkere. Så ringte de og tilbød 
meg et 50 prosent vikariat ut året. Det var 
utrolig artig. Som helt nyutdannet er man jo 
spent på om man kommer seg inn på jobb-
markedet,  sier Ramvik. Hun er også spent 
på om det byr seg muligheter for å jobbe 
fulltid som fysioterapeut fra høsten av. 

Solberg vet ikke hva han gjør til høsten 
ennå, men er optimistisk.

– Jeg kan godt tenke meg å jobbe her i 
Trøndelag. Nå ser jeg frem til å få mer kli-
nisk praksis, før jeg kanskje går videre på en 
spesialitet på et senere tidspunkt, sier han. 

Turnusordningen har de opplevd som 
svært positiv. Den har skapt en naturlig 
overgang mellom studier og jobb, og har 

Vil ikke 
stå alene

FORVENTNINGSFULLE Turnuskandidatene Øystein Molland Solberg og Rita Ramvik synes det er naturlig å ha en fagforening i ryggen når de skal ut i jobb.
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NESTLEDER i NFF, Elin Engeseth, snak-
ket om utfordringene NFF og fysiotera-
peutene står overfor. Hun la opp til mye 
kontakt med salen, og oppnådde etter 
hvert en god dialog med turnuskandida-
tene. Da hun spurte om det var noen der 
som ikke var medlem i en fagorganisa-
sjon, var det få hender i været. 

Mens medlemstallet i NFF ligger på 
over 9.400, med om lag 2.800 fra privat 
praksis, har Privatpraktiserende Fysiote-
rapeuters Forening (PFF) ca. 4-500 med-
lemmer.

– Vi har 90 prosent medlemskap blant 
studentene. Men det er sårbart. Student-
medlemskapet koster nesten ingen ting, 
og når det utløper, er det ikke sikkert at de 
har fått seg jobb og ser seg tjent med å være 
medlem. Prisen for ordinært medlemskap 
er også mye høyere, sier Engeseth. 

Større enn noen gang
– Er det mange som faller fra som NFF- 
medlemmer etter studenttilværelsen?

– Tallene viser at enkelte ikke priori-
terer medlemskap i overgangsperioden 
mellom turnus og jobb. Antallet utmeldte 
etter turnus er ikke høyt, men NFF er 
oppmerksom på problemet.

– Ser dere på PFF som en konkurrent i 
forhold til studentene?

– Egentlig ikke. PFF har relativt få 
medlemmer og ha vært på samme nivå 
siden 1993. Vi har fremdeles all myndig-
hetskontakt og forhandlingsrett. 2.800 
privatpraktiserende fysioterapeuter er 
medlemmer i NFF i dag, det er langt flere 
enn i PFF.  For øvrig har vi aldri hatt flere 
medlemmer enn i dag; over 9.400. Det er 
ca. 80 prosent av de autoriserte fysiotera-
peutene i landet, slår Engeseth fast.

– Ta tempen
På seminaret fremhevet Engeseth at 
fysioterapeuter i Norge befinner seg i et 

tidsskille og må begynne å tenke an-
nerledes. 

– Vi har endringer i finansieringssys-
temet for fysioterapitjenester, og en ny 
helselov på gang, der fysioterapi ikke er 
en lovpålagt del av kommunehelsetjenes-
ten. Utfordringene står i kø. Da jeg var 
nyutdannet, fikk alle som ønsket det jobb 
i privat praksis, med refusjonsrett. Alle 
som drev praksis da driftstilskuddsord-
ningen ble innført, fikk tilbud om avtale 
tilsvarende omfanget av sin praksis. Nå 
ser man at driftsavtalene ikke øker, sam-
tidig som etterspørselen er i kraftig vekst, 
beskrev Engeseth, og kom med følgende 
oppfordring

– Ta tempen på samfunnet. Hvor ser 
dere utviklingsmuligheter? 

Mer om trening
Turnuskandidatene fikk også spørsmål 
om hvordan utdanningen hadde vært. 
Enkelte mente at det jevnt over hadde 
vært bra – andre pekte på utfordringer: 

– Studiet må gå mer i dybden. De som 
utdanner seg i utlandet kan mye mer kli-
nikk enn oss. Vi graver for mye i overfla-
ten og lærer for lite om undersøkelse og 
behandling.

– Vi må lære mer om trening. Vi er 
gode på syketrening, men ikke på frisk-
trening. Instruktører på treningssentre 
kan mer om trening enn oss, var noen av 
kommentarene. 

Organisasjonene viste seg frem

VEISKILLE 
Helse-Norge er 
i endring, og 
nestleder i NFF, 
Elin Engeseth, 
oppfordret tur-
nuskandidatene 
til å tenke nytt.  

gjort dem ganske trygge faglig sett. 
– Vi har fått et godt startpunkt. Jeg set-

ter stor pris på den faglige og personlige ut-
viklingen som turnusstedene har gitt meg. 
Det er snakk om at turnustjenesten kan falle 
bort, og at fysioterapiutdanningen skal få en 
annen oppbygning. Jeg er ikke negativ til 
det, men vil si at den nye løsningen må være 
svært positiv for at jeg skal være enig i en ny 
ordning, sier Ramvik.
 
Det ukjente
For Solberg er det viktig å jobbe et sted med 
flere fysioterapeuter. 

– Det har vært flott å være turnuskandi-
dat i Klæbu. Kommunen er liten nok til at du 
kommer borti et stort spekter av problem-
stillinger og stor nok til at du har flere kolle-
ger. Jeg kan tenke meg å jobbe på et lignende 
sted en stund, og ønsker ikke en jobb der jeg 
står helt alene. Er du nyutdannet og eneste 
fysioterapeut i en liten kommune, får du et 
stort ansvar, sier Solberg, som setter stor pris 
på den tette og gode oppfølgingen han har 
fått fra veilederne sine i turnusperioden.

– Både i kommunen og på Selli rehabili-
teringssenter har jeg fått relativt frie tøyler. 
Samtidig har jeg vært ganske beskyttet. Det 
har alltid vært en dør å banke på. Den 15. 
august er ikke den døra der lenger. Det blir 
spennende, sier Solberg.

Konkurrenter
For øvrig synes han at studiet på en måte har 
overskredet hans forventinger.

– Som fysioterapeut kan man jobbe på 
veldig mange områder. Fysioterapi er langt 
mer enn jeg opprinnelig trodde. Vi har stor 
valgmulighet, sier Solberg.

Det kan komme godt med, i et helse-
Norge som stadig endrer seg. Begge tror at 
fysioterapeuter må kjempe mer enn før.

–  I dag er det tøffere konkurranse om 
jobbene. I tillegg har konkurransen fra an-
dre profesjoner økt. Vi må bli flinkere til å 
vise oss frem, både for det offentlige og det 
private markedet, sier Ramvik. 

Solberg er enig, men mener likevel at fy-
sioterapi står sterkt. 

– Vi har eksistert i over 100 år og har en 
god posisjon i folks bevissthet. Men vi har 
en jobb å gjøre i forhold til legene. På et tur-
nusseminar sammen med leger og kiroprak-
torer nylig, var det overraskende å se hvor 
lite disse yrkesgruppene vet om fysioterapi. 
Vi må markere oss overfor legene. De bør ha 
god kjennskap til fysioterapi, sier han. 

NFF vil kapre nye medlemmer, ikke minst blant de unge. Det gjelder 

også PFF, som holdt en timelang presentasjon i forkant av turnus-

seminaret i Trondheim.  NFF hadde resten av dagen.
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I FORBINDELSE MED NFFs 75-års jubileum 
og fagdagene 6.-7. juni arrangerte forbun-
det et frokostseminar om artrose. Professor 
Kåre Birger Hagen, enhetsleder ved Nasjo-
nalt revmatologisk rehabiliterings- og kom-
petansesenter (NRRK), Diakonhjemmet 
sykehus var ansvarlig for den faglige presen-
tasjonen. 

Seminaret var arrangert for pressen, men 
dessverre var oppmøtet heller dårlig.

Artrose er den største muskel- og skje-
lettsykdommen på verdensbasis. Det er en 
leddsykdom der brusk og alle tilhørende 
leddstrukturer affiseres. I prinsippet kan 
man få artrose i alle ledd, men det er mest 
vanlig å få artrose i hånd, kne og hofte. Tall 
fra USA viser at rundt 22 prosent av be-
folkningen har artroseplager til enhver tid. 
Ifølge Hagen vil rundt halvparten av befolk-
ningen få artrose i løpet av livet, og sjansen 
øker med økt alder. Sykdommen rammer 
vanligvis etter passerte 50 år og flest kvinner 
rammes.

Diagnose og behandling
Symptomer på artrose er smerte, stivhet og 
funksjonsproblemer i det rammede leddet. 
Ved undersøkelse ser man blant annet he-
velse, knuter, «knirking» og nedsatt beve-
gelighet. Diagnostisering skjer ved hjelp av 
røntgen, ultralyd og CT eller MR. 

– Per i dag finnes det ingen sykdoms-
modifiserende behandling for artrose, sier 
Hagen og understreker betydningen av å 
forebygge for å slippe operasjon. Operasjo-
ner bør ifølge Hagen helst ikke utføres før 
etter fylte 60 år. 

Viktig forebygging er trening, og inakti-
vitet fører til at sykdommen forverrer seg. 
Hagen understreker at artrosepasienter må 
få god informasjon og treningsveiledning. 
Det er også viktig at overvektige pasienter 
får råd om vektreduksjon. Det er en klar 
sammenheng mellom artrose og overvekt, 

og en liten vektreduksjon kan gi overvektige 
pasienter mindre smerter og bedre funk-
sjon.

Mye medikamentbruk
Kåre Birger Hagen stilte spørsmål ved om 
mennesker med artrose får optimal behand-
ling, og sa at man vet for lite om hva slags 
tilbud som gis i Norge. Han trakk også fram 
studier fra Nederland og Italia hvor pasi-
entene ofte får medikamenter, til tross for 
at forskning har vist at farmakologisk be-
handling har liten effekt. Han viste også til 
en undersøkelse av forekomsten av artrose i 
en norsk kommune (Grotle et al). Der svarte 
alle at de hadde vært hos fastlegen, mens 
bare en tredjedel hadde vært hos fysiotera-
peut. 

Fagdager 2011:

Artrose – en underrapportert sykdom
Vi vet for lite om hvor mange som har artrose. Ifølge professor Kåre Birger  

Hagen er det flere enn det som blir rapportert. Per i dag finnes det ingen  

sykdomsmodifiserende behandling.

TEKST og FOTO Heidi Johnsen

MANGE OPERASJONER Hendene til Mona Larsen bærer preg av å ha vært gjennom mange operasjoner. 
Mellom 15-20 mener hun selv å huske. Likevel er hun ifølge May-Britt Nilsen en racer på PC. 

BEHANDLING Alt for få pasienter 
med artrose får fysioterapi og 
veiledet trening, ifølge Kåre 
Birger Hagen, enhetsleder ved 
NRRK.
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Det gis generelt for lite infor-

masjon om at artrosepasienter 

må trene. I tillegg må fysio-

terapeuter bli flinkere til å gi 

tilbakemelding til legene om 

hvordan det går med pasien-

tene.

TEKST og FOTO Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Dette budskapet kommer fra May-Britt Nil-
sen og Mona Larsen, henholdsvis nestleder i 
Østfold fylkeslag og leder i interesseutvalget 
i Norsk Revmatikerforbund. Begge er uføre-
trygdede, og understreker at fysioterapi er 
svært viktig for å holde sykdommen i sjakk.  

May-Britt Nilsen fortalte forsamlingen 
på frokostseminaret om sine erfaringer med 

leger og fysioterapeuter. Fra å være sprek og 
lett i kroppen måtte hun gradvis ha hjelp til 
å trene annerledes. Det var spesielt knærne 
og hendene som verket, og i 1994 fikk hun 
diagnosen poly artrose. 

– Primærlegen ga meg NSAID-prepara-
ter. Det ga noe effekt, men også mange bi-
virkninger. Jeg klarte likevel å fortsette som 
sykepleier. Jeg fikk fysioterapi, men bare 
passiv behandling. Fram til 1998-99 klarte 
jeg meg bra, men da maktet jeg ikke mer og 
ble sykmeldt, forteller Nilsen.

Sluttet med medisiner
Hun sluttet å ta medisiner.  

– Jeg skulle jo ikke jobbe. Ble operert i 
føttene i løpet av et år og måtte bruke kryk-
ker i lang tid. Dette førte til smerter i over-
kroppen, sier hun.

Nilsen kom inn i trygdesystemet med 
omskolering og leting etter restarbeidsevne. 
Hun fikk ikke komme tilbake til arbeidsgi-

ver så lenge hun ikke var 100 prosent frisk.
– Jeg følte meg mistrodd og som en sam-

funnssnylter. Da jeg ble innvilget uføretrygd, 
var det som å slippe ei tung bør. Jeg kunne 
fokusere på trening og på å bedre livet mitt, 
sier Nilsen.
 
Varmtvannstrening
Hun ble kjent med Norsk Revmatikerfor-
bunds tilbud om trening i 34 graders varmt 
vann. Fra sofatilværelse og lite bevegelighet 
ble det trening to ganger i uken. Etter en 
stund klarte hun å gå en halv time hver dag.

– Via forbundet lærte jeg mye om veien 
videre og engasjerte meg også i organisa-
sjonsarbeidet. Vondtene ble færre, men det 
gnagde alltid i ryggen. Jeg klarte ikke å trene 
det bort. Gikk til primærlegen og ba om fy-
sioterapi. Det mente han var unødvendig. 
Vanntrening er flott, var beskjeden jeg fikk. 
Jeg fikk senere en ny lege som sa at fysio-
terapi er viktig. Det er over tre år siden nå. 

– Mer fysioterapi til revmatikerne

KLAR BESKJED Forbundsleder Eilin Ekeland fikk klar beskjed fra Mona Larsen og May-Britt Nilsen i Norsk Revmatikerforbund om at fysioterapeuter må bli 
flinkere til å markedsføre faget sitt og synliggjøre sine spesialiteter for brukerne. 
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75-ÅR På årets fagdager ble NFFs 75-års jubileum markert. Blant deltakerne var et knippe 
æresmedlemmer, her representert med fra venstre Inga Bilberg, Jorunn Nerby Vannes, Lisbeth 
Hårstad og Mette Sveram. Bak ser vi forbundsleder Eilin Ekeland og nestleder Elin Engeseth. 
Foto: Heidi Johnsen

Hos fysioterapeuten trente jeg blant annet 
med terapimaster, gjorde fysiske øvelser for 
hele kroppen og vekttrening. Etter 6-7 uker 
begynte ryggsmertene å gi seg.  Nå klarer jeg 
det meste selv, inkludert husarbeidet som et 
rengjøringsbyrå hadde utført for meg i man-
ge år, sier hun.

Oppfølging viktig
Hun understreker betydningen av oppføl-
ging hos fysioterapeut og går nå en gang i 
uken fast. 

– Denne timen får jeg passiv trening. Fy-
sioterapeuten jobber med nakken, korrige-
rer og ser at jeg gjør øvelsene riktig, og ikke 
minst at jeg ikke har for stor belastning. Det 
hender jeg legger på noen flere vekter enn 
anbefalt. Da er han der med pekefingeren, 
og sier det er viktig å ikke belaste for mye. 
Nå vet jeg at trening er viktig for å holde 
smertene borte.  Jeg går fortsatt i basseng en 
gang i uken med instruktør, og ellers går jeg 
tur med og uten staver i 30-40 minutter 4-6 
ganger i uken. I dag har jeg det utrolig bra. 
Hadde jeg fått riktig behandling for 17 år si-
den, kunne jeg kanskje ha stått i jobb lenger, 
sier Nilsen.

Flere fysioterapeuter
Både Nilsen og Larsen ga klar beskjed til 
forbundsleder Eilin Ekeland og fysiotera-
peutene i salen om at de må bli flinkere til 
å gi tilbakemelding om pasienten til legen.

– Fastlegen må få vite om de forandringer 
som skjer med oss når vi får fysioterapibe-
handling. Det er viktig i det videre behand-
lingsforløpet, og det gir signal til legene om 
at fysioterapi virker, sier Mona Larsen. 

Norsk Revmatikerforbund vil i høstens 
kommunevalgkamp sette fokus på å få flere 
fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten.

– Revmatikerne må få fysioterapi når de 
trenger det, ikke 5-6 måneder senere. Fysio-
terapeutene må også markedsføre hva slags 
spesialitet de har. Det er en godt bevart hem-
melighet. Det er godt å vite at den fysiotera-
peuten du går til kan noe om revmatisme, 
sier Mona Larsen. 

Hun understreker også at fysioterapeu-
tene må bli frontet bedre enn i dag, og at det 
fysioterapifaglige må løftes fram. 

– Jeg trenger en behandler som kan krop-
pen min, og som vet hvordan øvelsene vir-
ker på  mine smerter. Hvis ikke kan jeg like 
godt gå til en treningsinstruktør og be om 
et treningsprogram, sier Larsen, med klar 
adresse til NFFs leder. 

IMPONERENDE Dan-
segruppa Soulstars fra 
Oslo Streetdance Studio 
viste rytme, spenst og 
smidighet da de innledet 
markeringen av jubileet 
i Domus Athletica i Oslo. 
Foto: Vidar Rekve
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Videreutdanning i fysioterapi 

for eldre ved Høgskolen i Oslo 

mangler ikke søkere. Til høsten 

tar 35 nye fysioterapeuter fatt 

på studiet som gir 30 vekttall 

fordelt på ett år. 

TEKST og FOTO Heidi Johnsen
hj@fysio.no

PROFESSOR Astrid Bergland og førstea-
manuensis Birgitta Langhammer gleder seg 
over å se at det blir flere unge fysioterapeuter 
som tar denne videreutdanningen.

– Vi ser unge fremtidsrettede fysiotera-
peuter som har stor interesse for fagfeltet. 
De siste fem årene har vi sett en økt interesse 
for eldre også blant bachelorstudentene, sier 
Bergland.

Birgitta Langhammer, førsteamanuensis 
ved HiO, tror de unge ser at det er mye forsk- 
ning på dette området, og at fagfeltet har økt 
sin kompetanse. Hun understreker at høg-
skolen i sin forskning har fokus både på den 
sosiale, fysiske og psykiske aldringen.

Tverrfaglig
Studiets hovedfokus er det fysioterapispesi-
fikke bidraget i det tverrfaglige samarbeidet.

– Ut fra oppdatert og evidensbasert 
kunnskap innenfor gerontologi og geriatri 
skal studentene utvikle kompetanse i arbeid 
både på system- og individnivå. Studentene 
skal kunne arbeide effektivt sammen med 
andre helse- og sosialarbeidere, forstå og an-
vende forskning knyttet til den kliniske og 
vitenskapelige basis for aldring og aldrings-
relatert funksjon generelt og fysioterapi spe-
sielt, sier Bergland.

Videreutdanningen kan inngå i spesia-
listordningen som forvaltes av NFF og som 
gir rett til tittelen «spesialist i rehabilitering 
med fordyping i geriatrisk og gerontologisk 
fysioterapi MNFF». Det arbeides for at den 
kan gå inn i en masterutdanning.

Forandre praksis
Birgitta Langhammer understreker at det er 
viktig at de som tar videreutdanningen for-
andrer sin praksis.

– Vi er opptatte av at studentene skal se 
hvordan de kan bruke forskning i praksis. 
Vi ser også at mange av dem som har tatt 
denne videreutdanningen får igjen for det 
både faglig og lønnsmessig. De setter også 

i gang fagutviklingsarbeid når de er tilbake 
på arbeidsplassen, og de ser at bruk av tester 
og evalueringsverktøy er en viktig faktor for 
pasientene. For oss er det positivt å se denne 
utviklingen, sier Langhammer.

– Er master i fysioterapi for eldre det neste?
– Det ville nok vært på sin plass med en 

master ved HiO, men feltet er nok litt for 
smalt til at høgskolen vil satse på det, sier 
Bergland. 

Viktig utdanning
Bergland mener det er svært viktig å øke 
kunnskapen om trening og forebygging for 
eldre. Eldre lever lengre og mange trener og 
er spreke. 

Den fysiologiske alder synker sett i re-
lasjon til kronologisk alder. Det merker vi 
når vi skal ha personer til testing. Mange av 
70-åringene er så spreke at de får toppskår 
på testene. Men aktiviteten synker jo eldre 
man blir, og de som er minst aktive er de 
rundt 80 år. Vi er opptatte av hele spekteret 
eldre, fra 50+. De fleste 50-åringer er spreke, 
og for de inaktive kan 50-årsalderen være en 
smart alder å starte i. For øvrig er det aldri 
for sent å starte med trening. Man trener 
ikke for å bli yngre, men for å bli eldre, sier 
Bergland. 

Flere søker videreutdanning i geriatri

Forskning og utvikling
 Ved Avdeling for helsefag, HiO, er 

aldersforskningen knyttet til «Eldre, 
helse og velferd». Forskningstemaene 
er orienterte mot problemstilinger som 
livskvalitet, helse, funksjon, eldrepoli-
tikk, etnisitet, etikk, verdighet og sosial 
ulikhet. 

Blant annet forskes det på aldringens 
forløp knyttet til ulike funksjoner – fysisk, 
psykisk og sosialt. Deler av forskningen 
er studier med fokus på intervensjon, 
kartlegging og metodeutvikling. Studiene 
kan blant annet knyttes til ulykkesfore-
byggende arbeid, vital aldring, livskva-
litet, mental helse, funksjon og sosial 
deltakelse i eldre år.

Forskningsgruppen «Eldre, helse 
og velferd» har det siste året hatt 13 
stipendiater. 

GLEDER SEG Professor Astrid Bergland (t.v.) og førsteamanuensis Birgitta Langhammer ved HiO ser økt 
interesse for eldre også blant bachelorstudentene.
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… og du får leve lenge i landet!

Forskningen har latt dommen falle:
Vi lever lenger, men ikke alle.
Dersom du vil leve lenger,
kreves ressurser, dvs. penger
I tillegg, noe de fleste vet;
fysisk deltagelse i aktivitet.

Men de kortlevdes antatte største forbannelse
er mangel på akademisk utdannelse.
Statistisk sett skal man kunne stole
på gode finanser, kondis, og skole!

Hva gjelder penger, er jeg fornøyd,
og føler at skuta er vel fortøyd.
Den fysiske fostring som jeg finner handy,
er Zumba-dans og innebandy.

To ut av tre av suksessoppskriften
burde tilfredsstille selvoppholdelsesdriften,
men med et innbitt ønske om å stå distansen
satser jeg ikke på å ta sjansen,
men «safer» med en helgardering,
og har søkt meg inn på akademisk vurdering.

Høgskolen i Gjøvik byr på en master
i gerontologi, og jeg kaster
meg ut i studentenes kummerlige kår
i et deltidsstudium over fire år.

Skulle jeg falle fra, umett av dage,
ville jeg, naturlig nok, ikke klage,
for skal man først vise sorg eller glede. 
bør man, in vivo, være til stede. 

Jeg er kritisk til forskning, så mine ord, de siste,
ble nok: «Var de’kke det jeg visste!»
Derfor er dette min konklusjon:
Dette er en vinn-vinn-situasjon!

Enten lever jeg lykkelig, lenge,
Mens i motsatt fall kan jeg sprenge
videnskapens bastante tese:
at det beste er rikdom, å trene, og lese.

Således føler jeg at det vil bli en
trøst, om fattig, å klå teorien
Teksten på graven kunne si:
«Her tapte forskningen for empiri!»

Odd Magne Lundby, Gjøvik

Annonse HUR

Fagerborggata 6  |  Postboks 5165 
Majorstuen  |  0302 Oslo 
Tlf: +47 22 60 41 52    
post@hur.no  |  www.hur.no

Gode løsninger til trening, 
test og terapi i mer enn 20 år!

Brukervennlig – enkel bruk mht innsteg,  innstilling 
og motstandsregulering.

Lydsvak – apparatene er basert på lufttrykk og er 
vært støysvake.

Lite plasskrevende – gir en meget god areal-
utnyttelse av treningsrommet.

Dobbelfunksjon – flere av apparatene kan effektivt 
trene flere muskelgrupper. Færre apparater er 
nødvendig for å dekke treningsbehovet.

Godt design – stilrent og sikkert design hvor alle 
bevegelige deler er innebygget.

Natural Transmission ™ – teknologien som inne-
bærer simulering av musklenes bevegelser gir en 
jevn, naturlig motstand igjennom hele øvelsen.

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

Les mer på www.hur.no
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Sammendrag Maria Sommer-
vold, fysiotera-
peut, selvstendig 
næringsdrivende 
ved Orkanger Fysio-
terapi & Osteopati 
og Byåsen håndball 
elite, e-post:  
ms@ofo-as.no

Håvard Østerås, fysioterapeut, 
Spesialist i idrettsfysioterapi (NFF), MSc, 
Høgskolen i Sør- Trøndelag, Rosenborg-
klinikken, e-post: havard.osteras@hist.no

Denne vitenskapelige original-
artikkelen, mottatt 07.05.2010 og 
godkjent 08.02.2011, er eksternt 
fagfellevurdert ifølge Tidsskriftet 
Fysioterapeutens retningslinjer på 
www.fysioterapeuten.no og redigert av 
Kjartan Vårbakken. 

Oppgitte interessekonflikter: ingen.

 Hensikt: Å undersøke prevalensen av skuldersmerter blant junior jentespillere i håndball. 
Design: Tverrsnittlig spørreskjemaundersøkelse med randomisert utvelgelse av håndball-
lag.
Materiale og metode: Randomiseringsprosedyren foregikk ved at vi trakk ut totalt 10 
lag som var med i Postenserien (Jenter-16) og 10 lag som var med i kvalifiseringen til Spar-
serien (Jenter-18). Spørreskjemaet som ble benyttet er en modifisert utgave av et svensk 
spørreskjema som tidligere er brukt på badmintonspillere for å kartlegge skuldersmerter. 
Skjemaet er tidligere oversatt til norsk og tilpasset håndball.
Resultater: Totalt 17 lag mottok skjema, og av disse svarte 12 lag. Dette ga en svarpro-
sent på 70.5 % for lagene som mottok skjema. Totalt inngikk 149 spillere i studien. I alt 34 
% av spillerne rapporterte å ha nåværende eller tidligere smerter i fra skuddarmen. Av disse 
opplyste 53 % å ha smerter ved bruk. Hos 43 % begynte smertene over tid, mens 57 % 
oppgav at smertene tiltok plutselig. Det var 66 % som hadde endret på treningen på grunn 
av smertene. Kun 52 % av de med skuldersmerter oppsøkte medisinsk hjelp for plagene.
Konklusjon: Studien antyder at skulderproblemer er utbredt allerede fra junioralder av. 
Det er viktig at støtteapparat rundt lagene og trenere er oppmerksomme på dette, spesi-
elt da denne studien indikerer at kun halvparten av spillerne med skuldersmerter oppsøkte 
medisinsk hjelp.
Nøkkelord: Skulder, håndball, forekomst.

Forekomst av skuldersmerter blant 
junior jentespillere i håndball

fag

Innledning  
Håndball har vært en Olympisk sport siden 
1972 (1), og er blant de mest populære la-
gidrettene i Norge og Skandinavia med 100 
000 utøvere registrert i Norges Håndballfor-
bund (2). På verdensbasis finnes det rundt 
800 000 håndballag, fordelt på 19 millioner 
spillere i 167 land. Det stilles store fysiske 
krav til håndballspillere (3).

Skulderleddet til en håndballspiller ut-
settes for enorm belastning. Kastarmen må 
ha stor grad av bevegelighet i kombina-
sjon med stabilitet, og når denne balansen 
forstyrres, skades ofte skulderen (4). Over-
arms-kast kan oppnå fart opptil 130 km/t 

(5), og en håndballspiller vil utføre minst 48 
000 kastbevegelser i sesongen (1, 5). I tillegg 
til selve kast- og skuddbevegelsen, blir også 
håndballspillere ofte taklet (3). 

Det er gjort få studier som kartlegger 
skulderplager/smerter hos håndballspillere. 
Vi utførte søk i databasene PubMed, Sport 
Discuss og Cochrane uten å finne nor-
ske vitenskapelige publikasjoner. I Bibsys, 
derimot, fant vi en masteroppgave fra 2007 
som, basert på spørreskjema fra 179 kvinne-
lige elitespillere inkludert kvinnelandslaget, 
rapporterte at over halvparten hadde nåvæ-
rende eller tidligere skuldersmerter (6). Lik-
nende resultat fra Tyskland er også beskre-

vet av Gohlke (7) som anga at 40 prosent av 
håndballspillere var forhindret fra å delta på 
trening eller konkurranse de siste seks må-
nedene på grunn av smerter i skulderen. I en 
studie av 16 herrelag i Tyskland rapporterte 
Seil (1) kroniske skuldersmerter som det 
hyppigste symptomet blant spillerne. 

Det meste av forskning som er gjort om-
kring temaet skulderproblemer og kastutø-
vere finner vi på baseballpitchere i USA (4, 
5, 8, 9), og håndball har flere elementer fra 
blant annet baseball (3, 5). Ellers er det nær-
liggende å sammenlikne med andre over-
arms kastidretter. 

Med utgangspunkt i at skuldersmerter 

VITENSKAPELIG ARTIKKEL
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34 prosent av junior jentespillere i håndball 
rapporterte nåværende eller tidligere smerter 
i skulderen.

forekommer hyppig blant kvinnelige elite-
spillere i håndball (6), ønsket vi å finne ut 
om dette også var tilfelle for yngre håndball-
spillere på jentesiden. 

Metode
Studien er en tverrsnittlig spørreskjemaun-
dersøkelse med randomisert utvelgelse av 
håndballag, og den hadde som hensikt å av-
dekke forekomsten av skuldersmerter blant 
junior jentespillere i håndball.

Design 
Vi utførte en randomisert spørreundersø-
kelse med norske junior jentespillere i hånd-
ball som var aktive på høyeste klubbnivå i 
sin klasse (J 16 og J 18), så spillerne hadde en 
større belastning på skulderen enn en gjen-
nomsnittsspiller på samme aldersnivå. På 
høsten i 2008/2009 sesongen ble det utsendt 
spørreskjema for å finne tall på selvrappor-
tert skuldersmerte. Randomiseringsprose-
dyren foregikk ved at vi trakk ut 10 lag som 
var med i Postenserien (J-16) og 10 lag som 

var med i kvalifiseringen til Sparserien (J-
18). Dette er begge landsomfattende serier. 
Grunnen til at kun jentespillere ble inklu-
dert i studiet var å se om en kunne avdekke 
om skuldersmerter er et like stort problem 
blant juniorspillere som det Hasslan (6) av-
dekket på kvinnesiden på seniornivå. 

Lagene ble valgt ut ved at vi skrev ned alle 
lagene på papir, og trakk vilkårlig. På denne 
måten ble det ikke sikret representativitet i 
randomiseringslisten. Spørreskjema ble ut-
sendt til totalt 17 lag (se flytskjema i Resul-

OFRER ALT Heidi Løke og Larvik overkjørte Byåsen i januar i år. Også skuldrene til junior jentespillere utsettes for ekstreme belastninger. Foto: Scanpix
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tat). Personer som tidligere hadde operert 
skulderen ble ekskludert. 

Hvert lag hadde en kontaktperson som 
var ansvarlig for å levere ut skjemaene, samt 
returnere dem. En oversikt over hvor mange 
spillere hvert lag hadde fikk vi aldri, derfor 
er det vanskelig å si med sikkerhet hvor 
mange av spillerne som ble valgt ut som fak-
tisk besvarte skjemaene. Med spørreskjema-
ene ble det sendt med informasjonsskriv og 
kontaktinformasjon.

Etikk
Studien ble godkjent av regional etisk ko-
mité. Vi etterspurte ikke navn på spørreskje-
maet. På den måten ble anonymiteten sikret. 

Spørreskjema 
Spørreskjemaet som ble brukt er en modi-
fisert utgave av et svensk spørreskjema som 
opprinnelig er brukt på badmintonspil-
lere for å kartlegge skuldersmerter (10, 11). 
Grunnen til at dette spørreskjema ble valgt, 
var at det ikke fantes noen spørreskjema 
som tok for seg skuldersmerter hos hånd-
ballspillere. Dessuten ble det samme spørre-
skjemaet brukt i Hasslans masterstudie (6). 
Skjemaet ble oversatt til norsk og tilpasset 
håndball i en pilotstudie av Kristoffersen i 
2008 (12). Skjemaet er ikke validitetstestet. 
Skuldersmerte er en subjektiv oppfatning, 
og det var derfor naturlig å bruke spørre-
skjema for å finne svar på problemstillingen. 

Skjemaet inneholdt spørsmål om skul-
dersmerter, når de oppstod, smertens ka-
rakter, hvordan smerten påvirket håndball 
og daglige aktiviteter. Smerteintensitet ble 
registrert på en 0 til 100 millimeter Visual 
Analog Scale (VAS) (6). 

Resultater
Av de 10 utvalgte J-16-lagene var det ett som 
trakk seg da de ikke hadde nok spillere til 
å stille lag. Av de utvalgte 10 J-18-lagene 
sendte vi ut skjema til kun åtte lag, da det 
var to lag vi ikke fikk kontakt med. Av de 17 
lagene som mottok skjema fikk vi svar fra 12 
lag (se figur 1, flytskjema). Bosetningen på 
deltakerne var fra Midt-Norge og sørover. 

Totalt gav dette svarprosent på 70.5 pro-
sent om man regner det ut i fra hvor mange 
lag vi sendte skjema til og hvor mange vi fikk 
svar fra. Totalt 149 spillere inngikk i studien.

Forekomst av skuldersmerter 
og smerteintensitet 
Totalt rapporterte 34 prosent av spillerne 

å ha nåværende eller tidligere smerter i fra 
skuddarmen. Av disse opplyste 53 prosent 
å ha smerter ved bruk av skulderen. Videre 
opplyste 12 prosent at de hadde smerter av 
og til, mens 9.8 prosent oppgav smerter etter 
bruk. Bare 8 prosent anga smerter hele tiden. 
Totalt rapporterte 43 prosent at smertene 
begynte over tid, mens 57 prosent oppgav at 
smertene tiltok plutselig. Smerteintensiteten 
målt på VAS-skala lå i gjennomsnitt på 5.2. 

Endring av trening på grunn av smerter 
ble rapportert av 66 prosent, mens 40 pro-
sent oppga at de hadde vært nødt til å stå 
over kamper på grunn av smerter. 52 pro-
sent av de med skuldersmerter opplyste å ha 
søkt medisinsk hjelp for plagene. En kort-
fattet oversikt over spillernes historikk for 
skuldersmerter er vist i tabell 1. 

Diskusjon 
Oppsummert resultat er at 34 prosent av 
juniorspillerne hadde nåværende eller tid-
ligere smerter i fra skuddarmen, noe som 
kan tyde på at skuldersmerter forekommer 
hyppig blant håndballspillere på jentesiden 
allerede fra junioralder. 

Metodediskusjon 
Vi sendte ut spørreskjema i første halvdel av 
sesongen, og resultatene ville muligens vært 
annerledes om skjemaet ble utsendt på slut-
ten av sesongen. Da denne studien omfatter 
kun junior jentespillere, kan en ikke genera-
lisere resultatene til å gjelde håndballspillere 
på andre nivå, guttespillere eller menn. 

Det som taler for å utføre denne studien 
som en tverrsnittsstudie er at det var mulig 
å gjennomføre den på et relativt stort utvalg 

fra store deler av landet. Ut i fra ressursene 
vi hadde tilgjengelig var det også kostnads-
effektivt å bruke spørreskjema som metode. 
I tillegg er målemetoden standardisert, og 
kan gjentas om man ønsker å gjennomføre 
liknende studier på andre utvalg. 

Studiens utvalg ble rekruttert gjennom 
en randomisert trekning av lag, noe som er 
en vanlig rekrutteringspraksis. Det er deri-
mot usikkerhet rundt potensielle mottakere 
av skjema og reelle mottakere, samt den 
personmessige andelen som faktisk besvarte 
skjemaet. På grunn av dette ble svarprosen-
ten utregnet ut i fra lag, og ikke antall del-
takere da en ikke visste hvor mange spillere 
hvert lag hadde. 

12 av 17 lag responderte på spørreskje-
maet, det er usikkert om resultatene kan 
generaliseres til å gjelde alle juniorspillere 
i denne aldersgruppen, men resultatet viser 
en tendens.     

En svakhet ved studien er at ingen var 

Variabler n (%)

Smerter nå eller tidligere 51 (34)

Smertens forekomst:
      Over tid
      Plutselig

Spillere med skuldersmerter som:
      Måtte endre på trening
      Har oppsøkt medisinsk hjelp

21 (43)
29 (57)

33 (66)
26 (52)

N = 149 spillere. 

Tabell 1 Fordeling av skuldersmertenes historikk 
hos Jenter 16 og Jenter 18 håndballspillere. 

Figur 1 Håndballagenes flyt gjennom studien fra randomisering til besvarelse for Jenter 16 og Jenter 18 spillere.

10 J 16 lag
9 lag mottok skjema som ble sendt ut
1 lag trakk seg

10 J 18 lag
8 lag mottok skjema som ble sendt ut
2 utvalgte lag fikk vi ikke kontakt med

7 lag svarte på skjema
2 lag svarte ikke på skjema

5 lag svarte på skjema
3 lag svarte ikke på skjema

N besvarelser = 95 N besvarelser = 54

20 lag ble randomisert



FYSIOTERAPEUTEN  7/11     21

til stede for å svare på eventuelle spørsmål. 
Dette vil kanskje også ført til en høyere 
svarprosent. Kontaktinformasjon ble sendt 
med informasjonsskrivet, så deltakerne 
hadde mulighet for å ta kontakt. Svarpro-
senten på individnivå er vanskelig å antyde 
siden vi ikke hadde oversikt på spillerstall 
for hvert lag. Spørreskjemaet formulerte seg 
også slik at det etterspurte om en har vondt 
i skuldrene. Selv om det i setningen under 
står spesifisert om det gjelder høyre, venstre 
eller begge, så kan det tenkes at personer 
med kun vondt i en skulder kanskje hadde 
unnlatt å svare da skjemaet etterspør skuldre 
i flertall. 

En svakhet med spørreskjema som meto-
de er at spillerne ble bedt om å huske tilbake 
i tid. En kan derfor ikke utelukke at spillere 
med tidligere smerter kan ha vanskelig for å 
huske tilbake, noe som igjen kan ha virket 
inn på resultatet. Spørreskjemaet inneholdt 
ikke begrepsavklaringer, noe som hadde 
vært fordelaktig. Spørreskjema til Fahlström 
et al (10) ble modifisert av Kristoffersen 
(12) slikt at det skulle passe til håndball. 
Den største svakheten med skjemaet er at 
det ikke er validitetstestet. På grunn av res-
surser og tidsbruk valgte vi ikke å utvikle et 
eget skjema eller å validitetsteste det eksis-
terende. 

Resultatdiskusjon
Forekomst av selvrapporterte 
skuldersmerter
Studien viste at 34 prosent av jentespillere på 
juniornivå har eller har hatt skuldersmerter, 
noe som er en forholdsvis høy forekomst. 
Generelt er jenter i alderen 16-18 år svært 
skadeutsatt (13-15), og overarmskasting er 
i seg selv en ekstremt belastende aktivitet 
som krever elementer av fleksibilitet, styrke, 
kraft, utholdenhet og koordinasjon av skul-
deren (3, 9), så her er det mange potensielle 
årsaker til skuldersmerter.

Forruten Hasslan (6) og Gohlke (7) sine 
studier, er det begrenset sammenliknings-
grunnlag for forekomst av skuldersmerter 
hos håndballspillere. En må derfor også se 
til forekomststudier i andre overarms kasti-
dretter.

Resultatene til Fahlström et al (10) og 
Fahlström & Söderman (11) viste at 52 pro-
sent av badmintonspillerne i undersøkelsen 
rapporterte nåværende eller tidligere skul-
dersmerter. Her er samme type spørreskje-
ma brukt, og resultatene kan lettere sam-
menliknes. Også Reeser et al (16) benyttet 

spørreskjema i sin studie og de rapporterte 
at 60 prosent av volleyballspillerne hadde en 
historie med skuldersmerter.  

Også blant pitchere (i baseball) blir skul-
dersmerter omtalt som et betydelig problem 
(17). Skulderen er det mest skadde leddet 
hos profesjonelle baseballspillere (9), og Ou-
lette et al (18) rapporterte at over 57 prosent 
av pitcherne lider av en form for skulderska-
de under sesongen. I vår studie har vi ikke 
sammenliknet forekomst av skuldersmerter 
eller problemer i befolkningen generelt, noe 
som med fordel kunne vært gjort.

Smerte ved bruk
Smertene kom ved bruk av skulderen hos 53 
prosent. I samsvar med Hasslan (6) var det 
også i denne studien bakspillerne og vinge-
ne som hyppigst rapporterte å ha nåværende 
eller tidligere skuldersmerter. I vår studie er 
det vanskelig å gi spesifikke tall på de ulike 
spilleposisjonene da flere spillere hadde 
krysset av for mange posisjoner. Overvekten 
lå likevel på bak- og vingposisjonene. 

Seil et al (1) rapporterte at om lag 89 pro-
sent av seniorspillere med overbelastnings-
symptomer i skulderen var bak- og vingspil-
lere. Også Jørgensen (2) viste at bakspillerne 
hadde signifikant flere skader enn andre 
spillere, og at skulderskader var typisk blant 
nettopp bakspillerne. Gjennomsnittsalderen 
til subjektene var der noe høyere enn vår 
studie. Nielsen & Yde (19) rapporterte at 70 
prosent av de totalt 17 prosent av skadene 
som fant sted i skulder/arm/hånd forekom i 
skuddposisjon, mens spillerne ble taklet. 

Det diskuteres i flere studier (3, 4, 8, 9) 
at håndballspilleren må ha tilstrekkelig med 
styrke både foran og bak på skulderen. På 
fremsiden må spilleren være sterk nok for å 
håndtere de eksterne kreftene som blir plas-
serte på skulderleddet under taklinger (3). 
Over tid kan slik manglende styrke føre til 
gjentatte mikrotraumer i kapselstrukturene 
i skulderen (1, 20), noe som en på sikt kan 
anta kan føre til smerter. 

På baksiden av skulderen er det nødven-
dig med god styrke på grunn av de brem-
sende kreftene til rotatorcuffen (3). Her må 
skulderbuens bakre muskulatur og biceps 
jobbe eksentrisk. Videre er scapulas posi-
sjon på toraks og kontroll under bevegelsen 
kritiske komponenter i den normale skul-
derfunksjonen (21). En endring i en av disse 
komponentene vil følgelig føre til en end-
ring i skulderbevegelsen som igjen vil kunne 
disponere for skader (22).

Det er når man leser dette kanskje ikke 
et overraskende resultat at bakspillerne er 
blant de som rapporterer mest skuldersmer-
ter. Bakspillerne er også de som utfører den 
største andelen av kastene/skuddene på 
banen (1), og kanskje de som hyppigst blir 
taklet. 

VAS
Smerteintensiteten målt på VAS-skala lå 
i gjennomsnitt på 5.2. Dette kan indikere 
at mange både trener og spiller med mye 
smerte slik som andre studier viser (5, 6, 11). 
Man kan anta at spillernes smertetoleranse 
vil påvirke terskelen for å oppsøke helseper-
sonell. 

Smerter over tid og endring av trening 
I alt 43 prosent opplyste at smertene kom 
gradvis. Til sammenlikning opplyste 75 
prosent av de med nåværende smerter i 
Hasslans studie (6) at smertene kom over 
tid. Dette kan indikere at smertene var mer 
belastningsrelatert enn akutt. Skulderen til 
håndballspillere er utsatt for mange gjen-
tatte stressbevegelser i løpet av sesongen (5), 
og kan forklare hvorfor smerten oppleves å 
komme gradvis. 

Hos de 57 prosent som opplevde at smer-
ten startet plutselig kan man spekulere i om 
det kanskje bare var et lite traume som skul-
le til for at smerten satte seg. I tillegg til de 
mange gjentatte bevegelsene håndballspille-
ren utsettes for, kan en også bli taklet, hektet 
i skuddforsøk, eventuelt falle på skulderen.

Skulderpatologi kan gjøre seg gjeldende 
som smerte, dårligere prestasjon og redu-
sert styrke og bevegelighet i skulderen (9). 
Hele 66 prosent av de med smerter opplyste 
at de hadde endret treningen på grunn av 
smerter. Kugler et al (22) rapporterte at vol-
leyballspillere med smerter hadde endret 
skulderfunksjon sammenlignet med de uten 
smerter. 

Ofte har overarmskasteren endringer i 
kroppsholdning som igjen resulterer i en 
endring av hvileposisjonen til scapula (9). 
Scapula og skulderen er viktige i overførin-
gen av krefter som er generert fra leggene og 
ut til kastarmen. Ergo: er scapula berørt, kan 
overføringen bli påvirket (3, 8). McFarland 
et al (23) omtaler scapulær dyskinesi i sin 
artikkel, og presiserer at noen studier har 
en hypotese om at scapulær feilposisjone-
ring kan være en årsak til skulderproblemer 
hos overarmskasterne, mens andre mener at 
dette kommer sekundært til skulderproble-
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met. Også andre svakheter i kraftkjeden, for 
eksempel i bol eller underekstremiteteter, 
kan være med å gi en uheldig kraftoverfø-
ring og resultere i en overbelastning av skul-
deren hos håndballspillere (24). 

Her blir det viktig for spesielt trenerne i 
disse aldersgruppene å plukke opp tidlige 
signaler på mulig skulderpatologi; det være 
seg skuldersmerter eller endret kast/skudd-
teknikk.  

Medisinsk hjelp
Kun 52 prosent av de med skuldersmerter 
i studien opplyste at de oppsøkte helseper-
sonell som lege, fysio eller andre. Til sam-
menlikning oppsøkte hele 70 prosent helse-
personell i Hasslans studie (6). Her kan det 
faktum at elitespillerne er eldre og har helse-
personell lettere tilgjengelig, mulig virke inn 
på den høyere prosentandelen. 

Det at ikke alle oppsøkte helsepersonell 
er bekymringsfullt med tanke på at fore-
komsten av skuldersmerter har vist seg å 
være høy i vår og en annen studie (6). Mer 
kunnskap må til i forhold til denne pro-
blemstillingen. 

Andre mulige årsakssammenhenger
Spillerne har ulike forutsetninger som gjør 
de mer eller mindre disponert for skulder-
problematikk. Avhengig av ulike fallteknik-
ker og ulike spillerposisjoner, vil noen være 
mer utsatt for fall enn andre. Andre har 
muligens medfødte egenskaper som gjør de 
predisponerte for skulderproblematikk: for 
eksempel forøket mobilitet i glenohumeral-
leddet eller forøket stivhet i torakalcolumna 
(24). 

Trenere og trening 
Det foreligger ingen enighet om hvilke 
øvelser og dosering som best forebygger 
skulderproblemer (12), men det er viktig at 
trenere driver god basistrening og har va-
riasjon på treningene. Dette setter økt krav 
til kompetanse hos trenerne. Kelly & Terry 
(3) poengterer blant annet viktigheten av 
å ha en tilstrekkelig velfungerende kjerne-
muskulatur, altså muskulatur rundt trunkus 

eller mer nøyaktig bekken-lumbal-hofte 
overgangen (25). Kjernestabilitet er sett på 
som avgjørende for en effektiv biomekanisk 
funksjon, altså når en skal maksimere kraft-
genereringen og minimere leddbelastnin-
gen i alt fra løping til kasting (26). 

Samlet belastning og regelverk 
Det er viktig å ha kontroll på totalbelastnin-
gen av disse unge spillerne. En spesiell ut-
fordring blir ivaretakelsen av især de største 
talentene som har lett for å bli kasteballer 
mellom flere lag. Ved å regulere kampak-
tivitet, samt bestemme hvor mange lag en 
spiller kan være tilknyttet til samtidig, vil en 
kanskje lettere kontrollere belastningen hos 
enkeltspillere enn i dag. 

Også et klart reglement og dommere som 
slår hardt ned på stygge taklinger, hekting 
og riving av arm kan motvirke de akutte 
skadene. I fotball, for eksempel, innførte det 
internasjonale fotballforbundet en regel at 
der spiller ble truffet av motspillers albue i en 
hodeduell eller av andre deler av armen skul-
le gi rødt kort. Denne strenge regelfortolk-
ningen ble innført i fotball-VM i Tyskland i 
2006 med svært positive erfaringer (27).

Konklusjon
Til tross for sine metodiske svakheter har 
denne studien antydet at en stor andel jente 
juniorspillere i håndball har nåværende el-
ler tidligere skuldersmerter. Smertene vir-
ker å være belastningsrelaterte, og de har 
negativ innvirkning på spillernes trening og 
kampaktivitet. 

Det er viktig at støtteapparat rundt lagene 
og trenere er oppmerksomme på at smerter 
fra skulderen kan være et problem allerede 
fra junioralder av. Årsaksforholdene til skul-
derproblemer er komplekse. Det må imid-
lertid mer forskning til for å finne ut hvilke 
tiltak som mest effektivt kan forebygge disse 
plagene. 

Litteratur
1. Seil R, Rupp S, Tempelhof S et al. Sports injuries in team 
handball. A one-year prospective study of sixteen men’s senior 
teams of a superior nonprofessional level. Am J Sports Med 

1998; 26(5): 681-7.
2. Jørgensen U. Epidemiology of injuries in typical Scandinavian 
team sports. Br J Sports Med 1984; 18(2): 59-63.
3. Kelly L, Terry GC. Team handball: shoulder injuries, rehabili-
tation, and training. Sports Medicine & Arthroscopy Review 
2001; 9(2): 115-23.
4. Wilk KE, Meister K, Andrews JR. Current concepts in the 
rehabilitation of the overhead throwing athlete. Am J Sports 
Med 2002; 30(1): 136-51.
5. Jost B, Zumstein M, Pfirrmann CWA et al. MRI findings in 
throwing shoulders: abnormalities in professional handball 
players. Clin Orthop Relat Res 2005; 434: 130-7.
6. Hasslan L. Forekomst av skuldersmerter hos kvinnelige nor-
ske elitehåndballspillere: en tverrsnittstudie. Masteroppgave i 
idrettsfysioterapi. Oslo: Norges idrettshøyskole, 2009. 
7. Gohlke VF, Lippert MJ, Keck O. Instabilität und impingement 
an der schulter des leistungssportlers mit überkopfbelastung. 
Sportsverletzung sportschaden 1993; 7: 115-21. 
8. Meister K. Injuries to the shoulder in the throwing athlete. 
Part One: Biomechanics/Pathophysiology/Classification of 
Injury. Am J Sports Med 2000; 28: 265-75.
9. Wilk KE, Obma P, Simpson CDII et al. Shoulder injuries in the 
overhead athlete. J Orthop Sports Phys Ther 2009; 39(2): 
38-54.
10. Fahlström M, Yeap JS, Alfredson H. et al. Shoulder pain- a 
common problem in world- class badminton players. Scand J 
Med Sci Sports 2006; 16: 168-73.
11. Fahlström M, Södermann K. Decreased shoulder function 
and pain common in recreational badminton players. Scand J 
Med Sci Sports 2007; 17: 246-51.
12. Kristoffersen EL. Forebygging av skuldersmerter hos 
håndballspillere. En klyngerandomisert kontrollert pilotstudie. 
Masteroppgave i idrettsfysioterapi. Oslo: Norges idrettshøy-
skole, 2008. 
13. Fagerli UM, Lereim I, Sahlin Y. Injuries in handball players. 
Tidsskr Nor lægeforen 1990; 110(4): 475-8.
14. Olsen OE, Myklebust G, Engebretsen L et al. Injury pattern 
in youth team handball: a comparison of two prospective regis-
tration methods. Scand J Med Sci Sports 2006; 16(6): 426-32. 
15. Wedderkopp N, Kaltoft M, Lundgaard B et al. Injuries in 
young female players in European team handball. Scand J Med 
Sci Sport 1997; 7(6): 342-7.
16. Reeser J, Verhagen E, Briner WA. Strategies for prevention 
of volleyball related injuries. Br J Sports Med 2006; 40: 594-
600.
17. Park S, Loebenberg M, Rokito A et al. The shoulder in base-
ball pitching. Biomechanics and related injuries- part 1. Hospital 
for Joint Diseases 2002-2003; 61(1 & 2): 68-79. 
18. Oulette H, Labis J, Bredella M et al. Spectrum of shoulder 
injuries in the baseball pitcher. Skeletal Radiol 2008; 37: 491-8.
19. Nielsen AB & Yde J. An epidemiologic and traumatologic 
study of injuries in handball. Int J Sports Med 1988; 9(5): 
341-4.
20. Tovin BJ, Reis JP. Shoulder. I: Kolt GS, Snyder- Mackler L, red, 
Physical therapies in sports and exercise. 2. utgave. Edinburgh: 
Churchill Livingstone, 2007: 283-307.
21. Ludewig PM, Reynolds JF. The association of scapular kine-
matics and glenohumeral joint pathologies. JOrthop & Sports 
Phys Ther 2009; 39(2): 90-104. 
22. Kugler A, Kruger- Franke M, Reininger S et al. Muscular 
imbalance and shoulder pain in volleyball attackers. Br J Sports 
Med 1996; 30 (3); 256-9.
23. McFarland EG, Tanaka MJ, Papp DF. Examination of the 
shoulder in the overhead and throwing athlete. Clin Sports Med 
2008; 27(4): 553-78. 
24. Vårbakken K. Funksjonell undersøkelse og rehabilitering av 
skulder. Fysioterapeuten 2008; 7: 25-33. Fritt tilgjengelig på 
www.fysioterapeuten.no
25. Willardson JM. Core stability training: applications to sports 
conditioning programs. J Strength Cond Res 2007; 21(3): 
979-85.
26. Kibler B, Press J, Sciascia A. The role of core stability in 
athletic function. Sports Med 2006; 36(3): 189-98.
27. Senter for idrettskadeforskning: www.klokeavskade.no 
[avlest 10.11.2010].
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Title: Prevalence of shoulder pain in Norway among junior 
female players in team handball 
Abstract

 Purpose: To examine the prevalence of shoulder pain among 
junior female players in team handball.
Design: A questionnaire with a randomized selection of hand-
ball teams. 
Material and methods: A randomized selection was taken 
among teams that participated in the «Postenserien» (girls 16) 
and in the qualification to the «Sparserien» (girls 18), 10 teams 
were chosen from each of the groups. The questionnaire that 
was sent out is a modified version of a Swedish questionnaire 
originally used to investigate shoulder pain among badminton 
players. The questionnaire was earlier translated into Norwe-
gian and adjusted to fit team handball. 
Results: A total of 17 teams received the questionnaire, 12 
out of these teams answered the form. This gave us an ans-
wering percentage of 70.5 % taken into account the teams that 
received the form. A total of 149 players participated in the 
study. 34 % of the players reported having present or previous 
pain in their throwing shoulder, whereas 53 % had pain in the 
shoulder while using it. The pain came on gradually for 43 % of 
those with present or previous pain; the remaining 57 % repor-
ted that the pain started acute. 66 % of the players informed us 
that they had to adjust their training because of pain. Only 52 
% reported to have shoulder pain had sought medical attention 
for their problems. 
Conclusion: This study indicates that shoulder problems are 
common already from an early age on amongst female handball 
players. It is important that the support group around the teams 
and the coaches are aware of this, especially since the study 
showed that only half of the players sought medical attention 
for their problems. 
Keywords: Shoulder, team handball, epidemiology.

Lindrende behandling

  European Association for Palliative Care (EAPC) arrangerer annet-
hvert år en internasjonal kongress med fokus på lindrende behandling. 
I juni 2012 står Trondheim for tur. Lokale arrangører er Avdeling for 
palliasjon ved St. Olavs Hospital og NTNU. 

En stor del av programmet baseres på innsendte abstracts. I en 
pressemelding oppfordres forskere til å sende inn abstracts om egne 
arbeider. Populære kategorier er blant annet smerte, dyspné, fatigue, 
behandingsprinsipper, psykologi og kommunikasjon. 

Frist for innsending er 15. oktober 2011.
Les mer: www.eapcnet.eu/research2012/ 

Fagerborggata 6  |  Postboks 5165 
Majorstuen  |  0302 Oslo 
Tlf: +47 22 60 41 52    
post@hur.no  |  www.hur.no

Fallforebygging med  
       HUR gir resultater!

HUR treningsapparater brukes av mennesker i  
alle livets faser. Vi har løsninger for opptrening  
av pasienter med ulike diagnoser og trening av  
toppidrettsutøvere.

HUR treningsapparater har vært tilgjengelig på det 
norske markedet siden tidlig på 90-tallet og vi kan 
vise til gode referanser.

HUR treningsapparater finnes på mer enn 
100 plasser i Norge. På fysioterapiklinikker, 
 rehabiliteringssentre, treningssentere og sykehus.

 
Vi leverer også Monark, NuStep, Landice, Airex. 

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

Les mer på www.hur.no



24     FYSIOTERAPEUTEN  7/11

FAG AKTUELT

Studien, som er metodisk sterk, er publisert 
i verdens mest siterte medisinske tidsskrift, 
New England Journal of Medicine (1). 

Bakgrunn
Gangtrening, inkludert kroppsvektsavlastet 
gange på tredemølle, er fysioterapitiltak for 
å bedre gangfunksjonen etter slag. Fordi be-
handling med ny teknologi er kostnads- og 
kompetansedrivende, satte et amerikansk 
forskerteam seg fore å avdekke effekten og 
timingen av slik behandling. 

Forskningsspørsmål
For pasienter med gangproblemer etter slag 
som mottar fysioterapi etter vanlig prose-
dyre: 

Vil tillegg av et spesialisert gangtrenings-
program inkludert kroppsvektsavlastet 
gange på tredemølle gitt tidlig (2 måneder 
etter slag) eller seint (6 måneder etter slag) 
være mer effektivt enn tillegg av kontrollert 
behandling med progredierende styrke- og 
balansetrening av fysioterapeut i hjemmet 
gitt tidlig?

Design
Randomisert kontrollert studie med tre in-
tervensjonsarmer og blindet utkommemå-
ler. Standard terapi lå i bunn for behandlin-
gen i alle tre intervensjonsgruppene.

Setting
Tredemølletrening på seks rehabiliterings-
institusjoner i California og Florida (USA) 
og fysioterapiøvelser i pasientenes hjem (i 
samme område).

Deltakere
I alt 408 pasienter ble rekruttert fra de seks 
rehabiliteringsinstitusjonene. Kjønnsfor-
delingen mellom intervensjonsgruppene 
spente fra 61 til 52 prosent menn (og resten 
kvinner), mens alderen i snitt spente fra 60 
til 63 år. Alle kunne gå til en viss grad.

Prosedyrer
Pasientene ble delt i to grupper etter graden 
av gangproblemer: moderat (kan gå med 
hastighet fra 0.4 til < 0.8 m/s) eller alvorlig 
(kan gå med hastighet mindre enn 0.4 m/s). 
Gruppene deltakerne dernest ble randomi-
sert til var: tidlig gangtrening, sein gangtre-
ning eller tidlige hjemmeøvelser. 

Effektmål
Primærutkomme var andelen deltakere 
(mellom gruppene) som fremviste bedring 
i kategorisert ganghastighet ett år etter sla-
get. Kategorisert vil si: som bedret seg fra 
gruppene alvorlige eller moderate gangpro-
blemer. Små gangproblemer var angitt som 
å kunne gå hurtigere enn 0.8 m/s. Gang-
hastighet ble målt med stoppeklokke etter 
at deltakerne var instruert til å gå 10 meter 
over gulvet i sin vanlige hastighet. 

Sekundærutkomme var kontinuerlig 
hastighet ved 10 m gangtest, ganglengde ved 
6 minutters gangtest og antall steg per dag 
målt med aktivitetsmåler. Supplerende ut-
kommemål var underekstremitetsfunksjon, 
balanse, aktiviteter i dagliglivet, fysisk akti-
vitet i dagliglivet og deltakelse. 

Negative hendelser var alvorlige, som 
død og livstruende hendelser (hjerneslag, 

hjerteinfarkt, brudd), mens mindre alvor-
lige hendelser for eksempel var svimmelhet, 
slapphet og fall uten brudd.

Intervensjonene
Fysioterapeuter ble trent til å følge standar-
diserte protokoller for gangtrening og be-
handling med hjemmeøvelser. 

Gangtreningen innebar å gå på en trede-
mølle med delvis vektavlastning og manuell 
hjelp i 20 til 30 minutter med en hastighet på 
3.2 km/t (0.9 m/s), etterfulgt av et 15 minut-
ters program med gradvis økende gange på 
fast underlag. 

Hjemmeøvelsene var utformet som ak-
tiv kontrollbehandling, ikke som et høy-
intensivt oppgavespesifikt gangprogram. 
Progresjonen var styrt av fysioterapeuten i 
hjemmet, med mål om å øke fleksibiliteten, 
bevegelsesutslagene i leddene, styrken i ar-
mer og bein, koordinasjon, samt statisk og 
dynamisk balanse. Intervensjonene er nøye 
beskrevet i en åpen tilgjengelig protokoll (2). 

Resultat
Alle intervensjonene var på om lag 36 økter 
á 90 minutter over en periode på 12 til 16 
uker. Og på toppen (for alle gruppene) kom 
standard terapi hvor majoriteten av øktene 
fant sted i fysioterapiklinikker i tiden fra to 
til seks måneder etter slaget. Standard terapi 
varte i snitt 54 minutter per økt, og antall 
økter var 25 (SD 24). 

På primærutkomme (etter ett år) hadde 
om lag 52 prosent av alle deltakerne økt sin 
gangfunksjon, uten signifikante forskjeller 
gruppene imellom. Også på sekundærut-
kommene hadde alle gruppene tilnærmet 
like store forbedringer. Verken forsinket 
start på behandling eller alvorlighetsgrad av 
den initiale tilstanden påvirket utkommet 
ett år etter slaget. Det var 10 alvorlige negati-
ve hendelser som prosentmessig fordelte seg 
med 2.2 for tidlig gangtrening, 3.5 for sein 
gangtrening og 1.6 for hjemmeøvelser. Sam-
menlignet med hjemmeøvelser kom begge 
gangtreningsgruppene signifikant dårligere 
ut på svimmelhet/slapphet under behand-

Etter slag:
Hjemmefysioterapi bedre enn tredemølle

Fysioterapi hjemme er bedre enn kroppsvektsavlastet gangtre-

ning på tredemølle for ambulerende pasienter etter slag. Denne 

konklusjonen trekkes i en amerikansk randomisert kontrollert 

studie av 408 pasienter. 

TEKST Kjartan Vårbakken
fagredaktor@fysio.no
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ling (p = 0.008). 
Blant pasientene med alvorlige gang-

problemer var gjentakende fall mer vanlig 
i gruppen som fikk tidlig gangtrening enn i 
de to andre gruppene (p = 0.02). 

Seks måneder etter slaget viste gruppene 
som fikk tidlig gangtrening og hjemmeøvel-
ser signifikant og klinisk betydelig bedre ut-
komme enn den sene treningsgruppen, som 
ennå ikke hadde startet intervensjonen, men 
hadde hatt fire måneders «standard behand-
ling». 

Diskusjon
Sammenlignet med gangtrening krever 
hjemmetrening mindre dyrt utstyr, færre 
ansatte og mindre opplæring for fysiotera-
peutene. I tillegg er pasientene mer tilbøy-
elige til å gjennomføre opplegget. Samlet 
tilsier resultatene at hjemmeøvelser er mer 
pragmatisk terapi med mindre risiko enn 
tredemøllebasert gangtrening. 

En begrensning i studien er mangelen på 
en gruppe som ikke fikk noen intervensjon. 
Det vil si: det mangler en kontrollgruppe 

som bare fikk standard terapi og som hadde 
muliggjort sammenligning opp imot hjem-
meøvelsesgruppen og gangtreningsgrup-
pene. Uten en slik gruppe kan effekten av 
hver enkelt av de tre intervensjonene ut over 
standard terapi ikke dokumenteres. 

Forskernes konklusjon
Ett år etter slaget kan funnene ikke påvise 
at gangtrening på tredemølle med kropps-
vektavlastning er bedre enn hjemmebasert 
fysioterapi som vektlegger styrke- og ba-
lansetrening, uansett om gangtreningen 
iverksettes to eller seks måneder etter slaget. 
Det hjemmebaserte programmet innebærer 
lavere risiko og kan være mer gjennomfør-
bart. I tillegg kan økningen i multiple fall 
hos de med alvorlige utfall etter tidlig gang-
trening indikere at tiltak for å bedre balan-
sen bør med i treningsprogrammer for å 
bedre gangfunksjon. 

Fysioterapeutens kommentar
Det totale antall økter per uke i studien kan 
anslås til 4.3 om en tar med øktene med in-

tervensjon og øktene med standard terapi. 
I tidligere studier har normal hastighet ved 
gang vist seg å spenne fra 1.0–3.0 m/s (3).

Konklusjonen her må ikke sammenblan-
des med den fra en fersk meta-analyse (4): 
At vektavlastet gange på tredemølle er mer 
effektivt enn gangtrening på fast underlag 
for ikke-ambulerende akutte pasienter etter 
slag (under tre måneder etter slaget). 
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TREDEMØLLETRENING er mer ressurskrevende enn hjemmetrening for pasienter som kan gå to måneder etter slaget. 
Illustrasjonsfoto fra Sunnaas: Håvard Sæbø
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Commentary
Obesity and lack of physical activity are major risk factors for the 
development of Type 2 diabetes, and exercise (along with medi-
cation and diet) has long been recognised as one of the three cor-
nerstones of diabetic therapy (Irvine and Taylor 2009). This very 
large randomized controlled trial provides further high quality 
evidence that high intensity and progressive exercise can benefit 
people with Type 2 diabetes. 

Although the reduction in HbA1c of 0.30% found in this trial 
may seem relatively small, any reduction in HbA1c is considered 
clinically significant as it is likely to reduce the risk of diabetic 
complications (Stratton et al 2000). We also need to consider that 
the baseline HbA1c values of the participants in this trial were 
considered to be only slightly elevated to start with; therefore a 
reduction of 0.30% in the exercise group allowed participants to 
achieve the recommended target HbA1c value of less than 7.0% 
(ADA 2008). 

The combined intervention was replicable and feasible as it 
was held in community-type gyms using readily available equip-
ment (aerobic exercise consisted of  either treadmill, step, ellip-

tical, arm or cycle ergometer, and resistance training consisted 
of chest press, lateral pull-down, squat/leg press, and abdominal 
exercises) over two sessions per week. 

The trial provides evidence that education alone is not ade-
quate to cause sufficient behavioural change to reduce risk factors 
related to diabetes and cardiovascular disease. It is evident that 
adults also need a practical component to their learning in order 
to induce behavioural change that is adequate to obtain results. 
Exercise is a vital component of diabetes management and this 
trial is further evidence that structured, supervised exercise ses-
sions get results.

Casey Peiris
La Trobe University and Eastern Health, Melbourne, Australia
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Supervised aerobic and resistance exercise improves glycaemic 
control and modifiable cardiovascular risk factors in people with 

Type 2 diabetes mellitus

Synopsis
Summary of: Balducci S et al (2010) Effect 
of an intensive exercise intervention strategy 
on modifiable cardiovascular risk factors in 
subject s with Type 2 diabetes mellitus. Arch 
Intern Med 170: 1794–1803. [Prepared by 
Nicholas Taylor, CAP Co-ordinator.] 

Question: Does an intensive exercise pro-
gram improve glycaemic control, physical 
activity, and modifiable cardiovascular risk 
factors in patients with Type 2 diabetes mel-
litus? 

Design: Randomised, controlled trial 
with concealed allocation and blinded out-
come assessment. 

Setting: 22 diabetic outpatient clinics in 
Italy. 

Participants: The trial included sedentary 
patients with Type 2 diabetes. Any condi-
tions limiting or contraindicating physical 
activity were exclusion criteria. Randomisa-
tion of 606 participants allocated 303 to the 

intervention group and 303 to a comparison 
group. 

Interventions: Both groups received 
structured individual counselling every 3 
months over 12 months, which consisted 
of encouragement and strategies to achieve 
recommended levels of physical activity. In 
addition, the intervention group participa-
ted in an intensive exercise program. The 12 
month exercise program consisted of 150 
minutes per week in 2 sessions of progres-
sive aerobic and resistance exercises super-
vised by an exercise specialist. 

Outcome measures: The primary outcome 
was the reduction in HbA1c (glycosylated 
haemoglobin) at 12 months. Secondary out-
come measures were physical activity, and a 
range of cardiovascular risk factors includi-
ng waist circumference, blood pressure, and 
coronary heart disease risk scores. 

Results: 563 participants (93%) comple-
ted the study. The median exercise training 

attendance was 80%. At 12 months, the re-
duction in HbA1c was significantly more in 
the exercise group by 0.30% (95% CI 0.10 to 
0.49). At 12 months, total physical activity 
improved significantly more in the exercise 
group than in the comparison group by 10 
MET-h/wk (95% CI 8.6 to 11.6). Waist cir-
cumference had decreased more in the exer-
cise group than in the comparison group by 
3 cm (95% CI 2.9 to 4.4), systolic blood pres-
sure had reduced more in the exercise group 
than the comparison group by 4.2 mm Hg 
(95% CI 1.6 to 6.9), and the coronary heart 
disease risk score had reduced more in 
the exercise group than in the comparison 
group by 3.1 units (95% CI 2.0 to 4.0). 

Conclusion: Exercise was effective in im-
proving glycaemic control, increasing phy-
sical activity, and improving cardiovascular 
risk profile in sedentary people with Type 
2 diabetes mellitus, providing benefits over 
and above individual counselling. 



FYSIOTERAPEUTEN  7/11     27

FAG ANMELDELSER

Nina Beyer, Hans Lund og Klaus Klinge (red.)
Trening – i forebyggelse, behandling og 
rehabilitering, 2. udgave
Forlag: Munksgaard Danmark, 2010
Sider: 368
Pris: kr 399,-
ISBN 9788762809406

Trening handler om målrettet og strukturert 
aktivitet. Denne boken kombinerer kunnskap om 
treningsfysiologi og generelle treningsprinsipper 
for forebygging, behandling og rehabilitering av 
forskjellige pasientgrupper.

Redaktører er Nina Beyer, Hans Lund og Klaus 
Klinge: Beyer (PhD) er seniorforsker ved Institutt 
for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital, Lund 
(PhD) er lektor på Forskningsinitiativet for Fysio-
terapi på Syddansk Universitet og Klaus Klinge er 
cand. scient. i idrett fra København Universitet. 
Sammen med 27 danske fagpersoner med høy 
medisinsk og fysioterapeutisk kompetanse, har 
de forfattet til sammen 33 kapitler med svært 

aktuelt innhold for fy-
sioterapeuter som søker 
oppdatert kunnskap 
om helsegevinster ved 
trening.

Boken kombinerer vi-
ten om treningsfysiologi 
og generelle trenings-
prinsipper i forhold til 
forebygging, behandling 

og rehabilitering av forskjellige pasientgrupper. 
Leseren får en introduksjon til en rekke allmenne 
og spesifikke forhold i forbindelse med bruk av 
trening som terapi for personer med kroniske 
sykdommer. Dette spenner fra ortopediske og 
revmatiske lidelser til nevrologi og hjerte/lunge-
sykdommer. 

Kapitlene er bygd opp litt forskjellig; flere 
gir konkrete og nyttige råd til treningsformer 
og forholdsregler ved trening mens andre også 
presenterer forslag til hvordan man kan måle 
treningseffekter.

Her i andre utgave av boken er det lagt til tre 
nye kapitler. Et omhandler pedagogikk i treningen, 
et om tilpasset bevegelse og idrett og et om 
oppvarming.

Hvert kapittel inneholder en referanseliste 
som dokumenterer at forfatterne bygger sine 
tekster på oppdatert kunnskap. For fysiotera-
peuter som ønsker å oppdatere sine kunnskaper 
innenfor medisinsk treningslære vil boken være 
en god grunnbok, med et rikholdig tilfang av re-
feranser for dem som måtte ønske å trenge enda 
dypere inn i kunnskapsområdet.

Et lite minus ved boken er at flere gode illus-
trasjoner er klemt sammen i svært små figurer. 

Bokens primære målgruppe er fysioterapeuter, 
men den kan anbefales for alle faggrupper som 
benytter trening i forebygging, behandling eller 
rehabilitering.

Reidar Aarskog
Førstelektor ved fysioterapeututdanningen,
Høgskolen i Bergen

Solid om trening for helse

Kathrin Schmidt 
Du skal ikke dø – Roman
Forlag: Cappelen Damm 2011
Sider: 316
Pris: kr 329, -
ISBN 978-82-02-32664-7

I hvilken tilstand er kvinnen fysisk og 
mentalt idet hun våkner opp fra koma 
etter en hjerneblødning? Hvor er hun, 
hvem er hun og hva er hennes fortid? 
Hvordan gjenvinner hun tapte fysiske 
og mentale funksjoner? Dette er temaene som 
utforskes i denne romanen.

Den tyske forfatteren Kathrin Schmidt (53) 
arbeidet flere år som psykolog før hun ble skjønn-
litterær forfatter på heltid. For ni år siden fikk hun 
hjerneblødning med hemiplegi på høyre side. 

Hovedpersonen i boken heter Helene 
Wesendal. Hun er født i samme år som forfat-
teren, har samme utdannelse og utsettes for en 
tilsvarende skade for ni år siden. I et intervju har 
forfatteren beskrevet de første 30 sidene som 
nærmest selvbiografiske. Beskrivelse av sykdoms-
forløpet med gjenvinning av tapt funksjon er en 
nærmest autentisk beretning, men rundt dette er 
det skapt en fiktiv fortelling.

Historien begynner med at Helene våkner av 

koma. Hun vet hverken hvem eller 
hvor hun er. Gradvis begriper hun å 
være liggende i en sykehusseng og 
verken kunne bevege høyre arm eller 
bein. Hun hører og forstår en del av 
det som blir sagt, men første tiden 
er hun stum og ute av stand til å ut-
trykke seg. Forbindelsen mellom ord, 
tanker og følelser mangler.

Hun arbeider hardt med å gjenkal-
le egne erindringer, for å gjenvinne 
sin «tapte» fortid. I prosessen kom-

mer hun nært sin tidligere tid som psykolog i Øst-
Tyskland, forholdet til egne barn, sin nåværende 
mann og et kjærlighetsforhold til en mannlig 
transvestitt. Mye av dette var glemt. 

Mens Helene er innlagt får hun besøk av slekt 
og venner, og deres omtanke er en viktig del av 
rehabiliteringen. Den første tiden har Helene 
verken kontroll over urin eller avføring. Og når det 
naturlige skjer i venner og families nærhet, gir 
det henne sterk skamfølelse. Dette gjelder også 
når spyttet renner ut fordi hun ikke klarer å lukke 
munnen helt. 

Fysio- og ergoterapi bidrar til en vellykket re-
habilitering og flere av treningsøktene er utførlig 
beskrevet. Å gjenvinne tapt språkfunksjon anser 
Helene likevel som sin viktigste oppgave: å greie 

å uttrykke mer enn enkle setninger og dessuten 
holde en tankerekke over flere setninger. Gradvis 
greier hun dette, og når boken avsluttes, har hun 
kommet ganske i mål med det prosjektet.

Boken vil være nyttig for alle, men spesielt 
helsepersonell vil kunne ha stort utbytte i sin om-
gang med syke mennesker. Boken er viktig fordi 
de personlige opplevelsene av sykdomsproses-
sene er svært godt beskrevet. Helenes sårbarhet 
og hvordan hun er utlevert til andre mennesker 
omtales svært troverdig. Her beskrives allmenne 
problemstillinger i mellommenneskelige møter. 
Vi får innsikt i hvordan Helene får hjelp av 
helsepersonell med gode handle- og væremå-
ter, men også hvordan hun såres og skades av 
ubehagelige møter med sinte og lite forklarende 
leger og pleiepersonell. Enkelte av dem viser også 
et uforskammet formynderi. Da hjelper det at 
Helene er sterk og beholder troen på seg selv, og 
at hun i tillegg får støtte av pårørende. 

Fysioterapeuter får her gode innblikk i hvor 
viktig den mentale funksjonen og relasjoner er for 
at menneske skal fungere godt. Dette er nyttig 
ved opptrening av pasienter med hemiplegi, men 
også generelt i møte med pasienter. 

Einar Hafsahl
Fysioterapeut, Sandnes

Gripende roman om en kvinnes kamp for å komme seg etter hjerneslag
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Over streken
TEKST  Anne Kristiansen Rønning, fysioterapeuten@fysio.no

FOTO: Colourbox.com
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Statens helsetilsyn har på forespørsel gitt 
Fysioterapeuten innsyn i sakene der fy-
sioterapeuter har fått reaksjoner på sek-
suelle overtredelser de siste årene. Her er 
noen eksempler.

• En fysioterapeut fra Øst-Norge 
mistet autorisasjonen i 2010 for å 
ha utnyttet en pasient seksuelt. Det 
oppsto et SMS-forhold mellom fy-
sioterapeuten og pasienten, som 
etter hvert fikk en privat karakter. 
Fysioterapeuten skal ha tatt initiativ 
til sex på behandlingsrommet, noe 
som skal ha resultert i et fullbyrdet 
samleie. Dette skal pasienten skal ha 
motsatt seg verbalt og fysisk, til hun 
ga opp. Ifølge pasienten skal hun ha 
hatt sex med terapeuten flere ganger 
i forbindelse med behandling eller 
trening. 

• En fysioterapeut fra Midt-Norge 
fikk i 2010 begrenset autorisasjon 
for å ha innledet et forhold til en 
pasient. De to møttes på byen, og 
pasienten, som hadde drukket tett, 
skal ha våknet med fysioterapeuten 
ved siden av seg i sengen morgenen 
etter. Senere skal fysioterapeuten 
ha ønsket mer privat kontakt, men 
dette ble avvist av pasienten. Be-
handlingene skal så ha endret ka-
rakter, ifølge pasienten – fysiotera-
peuten skal ha blitt kosete mens han 

behandlet. Pasienten, som slet med 
personlige problemer, ble senere 
med terapeuten hjem og på hytte-
tur, og de skal hatt sex. 

• En fysioterapeut fra Vest-Norge 
mistet i 2005 autorisasjonen for å ha 
kommet med seksuelle tilnærmel-
ser overfor en pasient. Pasient og 
terapeut skal ha fått god kontakt, og 
terapeuten skal ifølge pasienten ha 
begynt å snakke om tema som an-
gikk erotikk og intimitet. Han skal 
ha blottet seg for henne to ganger og 
bedt henne om å onanere ham. Iføl-
ge terapeuten var det pasienten som 
begynte med intim og nærgående 
oppførsel. Fysioterapeuten skal ha 
vært involvert i lignende hendelser 
tidligere og fikk en advarsel fra Sta-
tens helsetilsyn i 2000.

• En fysioterapeut fra Vest-Norge fikk 
i 2007 en advarsel for å ha utført va-
ginal manipulasjon på en pasient 
med bekkensmerter. Fysioterapeu-
ten skal ha ført journal for hånd, 
og notatene skal ha vært umulige 
å tyde. Helsetilsynet fant det ikke 
sannsynlig at fysioterapeuten ga 
pasienten tilstrekkelig informasjon 
om behandlingen, og at behandlin-
gen heller ikke var adekvat i forhold 
til pasientens plager. 

• En fysioterapeut fra Øst-Norge fikk 
i 2004 en advarsel fra Statens hel-
setilsyn for å ha vært sexfiksert og 
nærgående mot en kvinnelig pasi-
ent. 

• En fysioterapeut fra Øst-Norge 
mistet autorisasjonen i 2008 for å 
ha foretatt seksuelle handlinger i 
behandlingssituasjon. Han skal ha 
gitt en pasient en klem og befølt 
henne på brystet og utenpå buksen. 
Han skal også ha begynt å massere 
rumpa hennes og sagt at det var ek-
straservice. I avhør hos politiet skal 
fysioterapeuten ha sagt at han likte å 
ha en fleipete tone med pasientene. 
Etter hva Fysioterapeuten kjenner 
til, skal fysioterapeuten ha klaget på 
vedtaket – og fått tilbake autorisa-
sjonen. Denne fysioterapeuten har 
også vært involvert i lignende saker 
to ganger tidligere. Den ene gangen 
ble det opprettet sak hos Helsetilsy-
net, uten at han fikk en reaksjon. 

 
I sakene har gjerne pasienten fått 
hjelp fra lege, psykolog eller pasient-
ombud til å formulere klagene. 

Kilde: Statens helsetilsyn

To fysioterapeuter mistet i 2010 autorisasjonen på 

grunn av seksuell utnytting av pasient. I tillegg fikk en 

fysioterapeut sin autorisasjon begrenset. Dette er det 

høyeste tallet som er registrert de siste ni årene.

Alle sakene gjelder menn. 

Lite tyder på at fysioterapeuter ligger dårligere an 

enn andre helseprofesjoner når det gjelder å trå over 

seksuelle grenser i forhold til pasientene. Likevel er en 

sak i året en sak for mye, og Fysioterapeuten ønsker 

derfor å sette søkelys på problematikken. Fra 2002-

2010 har Statens helsetilsyn gitt 14 reaksjoner i saker 

mot fysioterapeuter på grunn av seksuell utnytting eller 

seksuelle tilnærmelser. 

Autorisasjonen har blitt tilbakekalt i seks saker. To av 

disse vedtakene ble senere omgjort til advarsel. Videre 

er det gitt sju advarsler og en begrenset autorisasjon.

Det oppsto et SMS-forhold mellom 
fysioterapeut og pasient …

samleie. Dette skal pasienten skal ha 
motsatt seg verbalt og fysisk, til hun 
ga opp. Ifølge pasienten skal hun ha 
hatt sex med terapeuten flere ganger 
i forbindelse med behandling eller 
trening. 

• En fysioterapeut fra Midt-Norge 
fikk i 2010 begrenset autorisasjon 
for å ha innledet et forhold til en 
pasient. De to møttes på byen, og 
pasienten, som hadde drukket tett, 
skal ha våknet med fysioterapeuten 
ved siden av seg i sengen morgenen 
etter. Senere skal fysioterapeuten 
ha ønsket mer privat kontakt, men 
dette ble avvist av pasienten. Be-
handlingene skal så ha endret ka-
rakter, ifølge pasienten – fysiotera-
peuten skal ha blitt kosete mens han 

ge terapeuten var det pasienten som 
begynte med intim og nærgående 
oppførsel. Fysioterapeuten skal ha 
vært involvert i lignende hendelser 
tidligere og fikk en advarsel fra Sta-
tens helsetilsyn i 2000.

• En fysioterapeut fra Vest-Norge fikk 
i 2007 en advarsel for å ha utført va-
ginal manipulasjon på en pasient 
med bekkensmerter. Fysioterapeu-
ten skal ha ført journal for hånd,
og notatene skal ha vært umulige 
å tyde. Helsetilsynet fant det ikke 
sannsynlig at fysioterapeuten ga 
pasienten tilstrekkelig informasjon 
om behandlingen, og at behandlin-
gen heller ikke var adekvat i forhold 
til pasientens plager. 

fysioterapeuten ha sagt at han likte å 
ha en fleipete tone med pasientene. 
Etter hva Fysioterapeuten kjenner 
til, skal fysioterapeuten ha klaget på 
vedtaket – og fått tilbake autorisa-
sjonen. Denne fysioterapeuten har
også vært involvert i lignende saker 
to ganger tidligere. Den ene gangen 
ble det opprettet sak hos Helsetilsy-
net, uten at han fikk en reaksjon. 

I sakene har gjerne pasienten fått 
hjelp fra lege, psykolog eller pasient-
ombud til å formulere klagene. 

Kilde: Statens helsetilsyn
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Vegard Iversen (29) og Ma-

rius Eide (30), ved Helselåven 

Fysioterapi i Trondheim mener 

det bør være nulltoleranse for 

fysioterapeuter som begår 

seksuelle overtramp i forhold 

til pasienter.

– HAR DU begått et seksuelt overgrep, bør du 
ikke få flere sjanser. Da har du misbrukt til-
liten til de som har gitt deg autorisasjon. An-
ger skal heller ikke være en formildende fak-
tor. Har du gjort det én gang, kan du komme 
til å gjøre det igjen, sier Iversen og Eide.

– Nesten årlig er det ifølge Helsetilsynet 
saker der fysioterapeuter krenker pasienter 
seksuelt. Hva tenker dere om det?

Vegard: Det er veldig spesielt og skal ikke 
skje. Det er ille når noen fysioterapeuter 
sverter ryktet til hele faget. Fysioterapeuter 
arbeider med kropp, tar på hud. Det er vik-
tig for yrket at pasientene kan stole på oss.

Marius: Fysioterapeuter bygger lett opp 
et tillitsforhold til pasientene sine. Etter 
hvert åpner pasienter seg og snakker om pri-
vate ting. Det kan kanskje være en grobunn 
for at de som mangler sperrer lar kontakten 
gå alt for langt. 

Vegard: Vi  bør også ha i bakhodet at 
slike saker kan være komplekse. Kanskje er 
det ikke alltid fysioterapeuten som utnytter 
pasienten, det kan sikkert også være andre 
veien. Pasienten kan føle en kontakt og leg-
ger mer i det enn du gjør. Som mannlig fy-
sioterapeut kan man fort stå ganske alene 
om man blir anklaget for noe. Det er der-
for viktig med god dokumentasjon om man 
mistenker noe slikt.

– Hva om en pasient viser en klar interesse 
for deg? Hva gjør du da? 

Vegard: Det er vel ingen hemmelighet 
at en pasient kan bli litt betatt av tannlegen, 
legen eller fysioterapeuten sin. Som fysiote-
rapeut tar du på pasientene, tar vare på dem. 
Da kan noen misforstå og tro at du legger 
mer i det. Mistenker jeg at en pasient er in-
teressert i meg, vil jeg nok bli mer bevisst. 
Jeg vil trolig tenke nøyere over hvordan jeg 
ordlegger meg og bli mindre personlig.

Marius: Hadde en pasient begynt å ta 
kontakt med meg på fritida, eller vist inter-
esse på en annen måte, ville jeg etter hvert 
avsluttet pasienten eller ført henne over til 
en annen terapeut. Aller helst et annet sted 
enn der jeg selv jobber. 

– Fysikalsk behandling forutsetter ofte en 
del avkledning. Kan det oppstå utfordrende 
situasjoner i forhold til pasientene? 

Vegard: Noen ganger får jeg inn unge 

– Nulltoleranse for overtramp

NULLTOLERANSE Marius Eide (30) og Vegard Iversen (29) ved Helselåven Fysioterapi i Trondheim mener fysioterapeuter som mister autorisasjonen for å ha 
begått seksuelle overtramp i forhold til pasienter ikke skal få mulighet til å få den tilbake. Foto: Anne Kristiansen Rønning
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Tallenes tale 
 Ifølge helsepersonelloven paragraf 

57 kan Statens helsetilsyn tilbakekalle 
autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjen-
ning dersom innehaveren er uegnet til å 
uttøve sitt yrke forsvarlig. Dette gjelder 
blant annet alvorlig sinnslidelse, psykisk 
eller fysisk svekkelse, langt fravær fra 
yrket, bruk av rusmidler, grov mangel på 
faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet og 
grove pliktbrudd. 

119 helsepersonell mistet autorisa-
sjonen i 2010. 64 av disse sakene gjaldt 
rusmiddelbruk, mens seksuell utnytting av 
pasient kom på andreplass – med 16 saker.

Statens helsetilsyn behandlet i 2010 
60 søknader fra helsepersonell som tidli-
gere har mistet autorisasjonen. Seksten av 
disse fikk ny autorisasjon uten begrens-
ninger, og seks fikk begrenset autorisa-
sjon. Helsepersonellets evne til selvinnsikt 
har i høy grad betydning for utfallet av en 
slik klage. 

Fra 2004-2010 har 22 leger mistet 
autorisasjon på grunn av seksuell utnyt-
ting av pasient. 

Helsetilsynet har ingen saker mot kiro-
praktorer når det gjelder seksuell utnyt-
ting av pasient i tidsrommet 2002-2010. 
      Kilde: Statens helsetilsyn

Seks års strafferamme
Fysioterapeuter som begår slike over-

grep risikerer ikke bare å miste autorisasjo-
nen, men også å bli tiltalt i rettsapparatet 
for lovbrudd. Dersom en fysioterapeut i en 
behandlingssituasjon overfor en pasient 
skaffer seg seksuell omgang, rammes 
dette av straffelovens § 193 og har en 
strafferamme på 6 års fengsel. Denne 
bestemmelsen rammer alle som misbruker 
sin stilling, avhengighetsforhold eller 
tillitsforhold. 
      Kilde: Politiet

Etisk utvalg: 
Få saker til behandling

jenter som kanskje har sett for seg fysiotera-
peuten som en eldre mann. Jeg svarer kan-
skje ikke helt til forventningene, og  noen 
kan bli litt flaue. De kan komme til en kne-
undersøkelse og tenker ikke over at de må 
kle av seg.  Kanskje møter de  opp i trange 
olabukser, uten å ha tenkt på hva de har un-
der. Når de skjønner at jeg bør undersøke 
uten bukse,  kan det fort bli litt pinlig. Jeg 
løser det ved å undersøke kneet så godt jeg 
kan utenpå buksa, og ber jenta ta på seg noe 
annet neste gang. Den litt vanskelige stem-
ningen løser seg fort opp når vi begynner å 
prate.

– Hva gjør dere om dere blir tiltrukket av 
en pasient?

Vegard: Akkurat det samme som ellers. 
Jeg behandler pasienten og forholder meg 
profesjonelt.

– Er dette temaet noe mannlige fysiotera-
peuter snakker om seg imellom?

Marius og Vegard: Nei. 
Marius: Det er så utenkelig at noe sånt 

skal skje at det ikke har falt meg inn å dis-
kutere det med andre fysioterapeuter. Men 
temaet ble berørt på utdanningen. Lærerne 
snakket om at det kunne oppstå kjemi med 

en pasient, og at man skal beholde profesjo-
naliteten. Jeg føler vi lærte dette veldig klart 
i studiet. Det er så innebygd i oss at vi ikke 
tenker på det.

– Tror dere det er mørketall?
Marius: Det er nok langt flere slike saker 

enn det som kommer frem. Det finnes vel 
mange tilfeller hvor fysioterapeuten har blitt 
sammen med pasienten sin. 

– Tror dere fysioterapeuter flest har et be-
visst forhold til NFFs yrkesetiske retningslin-
jer?

Vegard: Jeg forventer at de har et bevisst 
forhold til etikken, enten det er deres egen 
eller NFFs. Retningslinjene er ikke noe vi 
har gravd så dypt i at vi kan dem på rams. 
Men vi vet hvor de finnes hen, om vi skulle 
trenge dem.

– Ifølge Helsetilsynet dreier alle sakene av 
denne typen de har hatt inne de siste ti årene 
om menn. Hva tenker dere om dette? 

Vegard:  De fleste  slike saker man hører 
om, uansett om det dreier seg fysioterapeu-
ter eller ikke – er dominert av menn. Det er 
vanskelig å si noe mer om hvorfor det er slik. 

ODDRUN NEDREGÅRD har vært leder i NFFs etiske utvalg siden januar i år. Så langt 
har utvalget ikke fått inn saker som gjelder seksuelle overtramp mot pasienter.

– I denne perioden har vi ikke behandlet slike saker. Den normale prosessen er at 
pasienter som opplever seksuell trakassering sender klagen inn til Helsetilsynet, og 
går saken til Helsetilsynet, får ikke vi beskjed om det, sier Nedregård til Fysiotera-
peuten. 

– Hva gjør Etisk utvalg om dere får en slik sak?
– Da anbefaler vi at den blir sendt videre til Helsetilsynet. Det er Helsetilsynet som 

har myndighet til å vedta reaksjoner i slike saker.
– Hva tenker du når det dukker opp saker der fysioterapeuter blir overgripere?  
– Det er veldig trist og bør ikke forekomme. Fysioterapeuter kan ha langvarig kon-

takt med sine pasienter, der kroppskontakt er en sentral del av behandlingen. Derfor 
er det en viktig del av fysioterapeuters profesjonelle rolle å sette grenser og forholde 
seg til pasienten slik det er beskrevet i NFFs yrkesetiske retningslinjer.

– Har Etisk utvalg noen tiltak på dette området?
– Vi jobber med å fokusere på NFFs yrkesetiske retningslinjer. Nærmere bestemt 

jobber vi med en handlingsplan for å synliggjøre etikk blant medlemmene. Vi ønsker 
også å bruke Fysioterapeuten til å spre informasjon om etikk, og om de lover fysiote-
rapeuter er underlagt, sier Nedregård. 



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.

debatt
Som aldrende fysioterapeut 
er ikke betydelig sykefravær 
så irrelevant.
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Som kontaktperson for de privat-
praktiserende i min hjemkommune 
har jeg erfart at ikke alle har like stor 
innsikt i ASA 4313. Dette gjelder 
ikke bare mine lokale kolleger.

Denne mangel innvirker ikke 
vesentlig på de flestes hverdag, 
dersom de ikke trår inn i, eller ut av, 
en avtalehjemmel. Derfor ville jeg 
anta at forhandlingsseksjonen i NFF 
ikke akkurat har hatt en tsunami 
av konstruktive innspill til avtalens 
ønskede innhold.

For spesielt interesserte, blant 
annet kontaktpersonene i privat 
praksis, har gjennomlesning av 
avtalen gitt dem evidensbasert 
kunnskap om tingenes tilstand.

Selv har jeg nettopp begynt min 
nedtrapping mot pensjonisttilværel-
sen over fem år, som avtalen gir rom 
for, og har i den anledning fått er-
fare de praktiske sidene av avtalen. 
Jeg sitter igjen med empiri!

Jeg finner følgende mangler 
unødvendige og kritikkverdige:

Under punkt 6.2 står det at ved 
ledighet i gruppepraksis skal NFFs 
kontaktperson inviteres til å delta på 
intervju, forutsatt at vedkommende 
ikke er knyttet til gruppepraksisen. 
Det betyr at ved overtagelse av 
enkeltmannspraksiser som min, har 
kommunen ingen plikt til å innkalle 
kontaktperson, og jeg går derfor 
glipp av den reelle internkontrollen 
som kontaktpersonen står for. Man 
kan anmode om å få det, men det 
blir da opp til kommunens sjenerøsi-
tet, og ikke avtaleverket om jeg skal 
få det. Unødvendig, synes jeg.

Under samme punkt står det 
at ved tildeling av hjemmel ved 
gruppepraksis skal gjenværende 
fysioterapeuters uttalelse tillegges 

stor vekt. Ved en nedtrappings-
ordning som min, har jeg ingen 
innflytelse, selv om vi skal jobbe 
side ved side på et lite institutt i 
fem år! Inkluderende arbeidsliv? Rett 
til å kunne påvirke egen arbeids-
situasjon er vesentlig i begrepet job 
satisfaction.

En positiv ting ved ASA4313 
er at jeg vil få kompensasjon for å 

ha lagt forholdene til rette for den 
som kommer etter meg, den såkalte 
goodwillordningen. Den skal baseres 
på opp til 20 prosent av de tre siste 
års brutto inntjening fra NAV, drifts-
tilskudd og innbetalt egenandel. 
Dette vil avspeile lønnsomheten ved 
bedriften.

Dersom du, grunnet sykdom, må 
ta inn vikar, vil vikarens inntjening 
i perioden også være med å danne 
grunnlaget for goodwillen.

Skulle du derimot ikke ta inn en 
vikar, men kun motta sykepenger, 

er ikke disse med i grunnlaget, og 
praksisens potensielle inntjening blir 
redusert. Instituttet går på billigsalg!

Som aldrende fysioterapeut 
er ikke betydelig sykefravær så ir-
relevant, og selv om sykepenger ikke 
er sammenlignbart med aktiv inntje-
ning, burde det i alle fall redusere 
tapet noe.

For et par år tilbake ble kjøre-

godtgjørelsen ved hjemmebehand-
ling utbetalt av NAV, og ville derfor 
vært med i grunnlagsbeløpet. I dag 
betales det av kommunen, men 
regnes ikke som del av driftstil-
skuddet, og ekskluderes derfor fra 
grunnlagsbeløpet. I mitt tilfelle fikk 
jeg i overkant av 100.000 kroner i 
kjøregodtgjørelse over de siste tre 
årene. Fin rabatt for den som tar 
over min praksis.

Jeg har gjemt min største irrita-
sjon til sist: Uheldigvis (økonomisk) 
har jeg sittet i et NFF-utvalg de 

siste tre årene. Samtidig har jeg 
sittet i det lokale avdelingsstyret, 
og deltatt på Landsmøtet.  I tillegg 
har jeg blitt kontaktperson med 
deltagelse på dertil egnede kurs. For 
alt dette har jeg mottatt kompensa-
sjon for tapt arbeidsfortjeneste fra 
NFF. I treårsperioden er det snakk 
om ca. 75.000 kroner, heller ikke 
definert inn i grunnlagsbeløpet. 

Kompensasjonen er noe mindre 
enn den inntjeningen jeg ville hatt 
i perioden, men det er greit. At 
beløpet ekskluderes er ikke greit. Jeg 
straffes altså for frivillig innsats for 
forbundet?

Beklager folkens, men lottoge-
vinsten på nærmere 40.000 kroner 
i rabatt på instituttet til en hjem-
mebehandlende, tillitsvalgt kollega 
går i skrivende stund til en hyggelig 
og glad lokal terapeut!

Odd Magne Lundby, Gjøvik

ASA 4313 – evidensbasert eller empiri?

KJØREGODTGJØRELSE I dag betales kjøregodtgjørelsen ved hjemmebehandling av kommunen, men regnes ikke som del av 
driftstilskuddet. Foto: Colourbox.com
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Tittel
Fysioterapeu-
ters bidrag i 
sykefraværs-
arbeidet er 
betydelig.

Fysioterapi og sykefravær
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NFFs Fagdager 2011 handlet om aktivitet og arbeidsliv. Teoretiske og praktiske 
innslag belyste forholdet mellom aktivitet og helse, særlig sett i forhold til arbeids-
deltakelse. I den sammenheng ble fysioterapeutenes rolle i sykefraværsarbeidet satt 
under lupen.  Deltakerne ble invitert til å ytre seg om fysioterapeutenes kompetanse 
innenfor denne rollen. Avslutningsvis ble det trukket frem muligheter og begrens-
ninger for fysioterapeuter innenfor ulike deler av helsetjenesten når det gjelder sy-
kefraværsarbeidet.

Manuellterapeutenes og kiropraktorenes rett til å viderehenvise og sykemelde 
fungerer svært bra. Flere faggrupper drøfter hva som skal til for at fysioterapeuter 
på spesialistnivå skal kunne påta seg et utvidet ansvar i sykefraværsarbeidet. Det 
handler om å trekke linjene mellom behandling, rehabilitering og arbeidstilpasning, 
med fokus både på arbeidsfravær og arbeidsnærvær.

For å møte disse utfordringene trenger fysioterapeuter økt kunnskap om trygde-
medisinske emner generelt og sykelønnsordningen spesielt. Som et utgangspunkt 
skal fysioterapeuter støtte den enkeltes legitime rett til sykemelding når helsa svik-
ter. Korttidsfravær er et lite problem, det holder seg ganske stabilt. Langtidsfraværet 
er imidlertid en større utfordring. Det øker den enkeltes risiko for å utvikle hel-
seproblemer av mer sammensatt karakter. Fysioterapeuter som følger pasientene 
gjennom behandlings- og rehabiliteringstiltak kan være de nærmeste til å gjøre pa-
sientene trygge når det gjelder gjenvunnet arbeidsevne.

Fysioterapeuters roller i sykefraværsarbeidet kjennetegnes ved at klinikere arbei-
der med behandlingstiltak der målsettingen er å komme raskest mulig tilbake på 
jobb. Fysioterapeuter i bedriftshelsetjenesten vet imidlertid mer om hva som trengs 
for å kunne fungere på den enkelte arbeidsplass. Det ligger utfordringer i å trekke 
linjer mellom klinisk praktisk arbeid og HMS-arbeid! 

Utfordringene kan ha sammenheng med rammevilkårene for ulike grupper fy-
sioterapeuter. Det kan også være et spørsmål om gruppenes arbeidsområder inklu-
derer samhandling om tiltak for tilbakeføring til arbeid for den enkelte. 

NFF ønsker å være i dialog med relevante faggrupper om forslag til tiltak for å 
sikre sammenheng mellom behandlingsforløp og arbeidsdeltakelse. Fysioterapeu-
ters bidrag i sykefraværsarbeidet er betydelig, og NFF ønsker i større grad å kunne 
synliggjøre dette for samarbeidspartnere og myndigheter. 
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BLANT nye kurs oppført på NFFs kurskalender for høsten 2011 gjør vi spesielt oppmerksom på 
«Grunnkurs i kroppsorientert psykologi for fysioterapeuter – psykologisk forståelse av kroppslige 
symptomer og relasjonsmønstre.» Kurset går over fire dager i 2011 og én dag i 2012. Påmeldings-
fristen er 30. september. 

Kurset er en videreføring av et tidligere ukekurs som nå er endret en del i form og innhold, blant 
annet ved å bli delt opp i et grunnkurs og et videregående kurs. Det retter seg først og fremst mot 
fysioterapeuter som arbeider med pasienter som har stressrelaterte og psykosomatiske problem-
stillinger. Kurset tar sikte på å øke forståelsen av psykologiske sider ved kroppsorientert behand-
ling og å utvikle fysioterapeutens evne til å håndtere ikke-verbal kommunikasjon i det terapeutiske 
møtet. 

Nærmere opplysninger er gitt på NFFs kurssider. 

Nytt til høsten: 
Grunnkurs i kroppsorientert psykologi

SOMMEREN går fort, og vi minner derfor om at søknadsfristen er 
1. september for medlemmer som ønsker å bli godkjent som spesialist 
fra 1. januar 2012. Spesialister som trenger fornyelse av sin spesialist-
status fra samme dato, har frist til 1. november.

I årets drifts- og takstforhandlinger sikret NFF en egen kompetanse-
takst for sine spesialister. Dette er en anerkjennelse av kompetanse på 
spesialistnivå som NFF er meget tilfreds med å ha oppnådd. 

God skolestart 2011/2012
I FORBINDELSE MED skolestart i 2011 ønsker NFF å rette søkelyset 
mot eksempler på lokal videreutvikling av «God skolestart»-modellen (i 
ulike varianter) og mot nye kommuner som iverksetter liknende tiltak i 
det forebyggende arbeidet blant barn. NFF sentralt ved informasjons- 
leder Vidar Rekve – vr@fysio.no – tar gjerne imot tips om slike prosesser 
og tiltak. Vi kan også bistå med å skape lokal oppmerksomhet om dem. 

I ENDA noen dager til er det mulig å melde seg på til kollegaveiled-
ningsgruppe! Absolutt siste frist er 1. juli. Kollegaveiledning er et 
aktuelt tilbud for alle som ønsker å reflektere over egen yrkesrolle, 
og er særlig viktig i spesialistordningen. Spesialister som skal fornye 
sin godkjenning fra 1. januar 2012, har sin siste sjanse i høst til å få 
gjennomført denne obligatoriske veiledningsdelen i tide.

Nærmere omtale, geografisk kursoversikt og påmelding: Se 
menypunktet «KURS/Kollegaveiledning» på NFFs nettsider. 

Kollegaveiledning 
– utvidet søknadsfrist

Frister for spesialist- 
godkjenning
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NFF sendte i mai ut en oppfordring til 
avdelinger, faggrupper, interessegrupper og 
tillitsvalgte i kommunesektoren som gjaldt 
fysioterapeuter i samhandling. Bakgrunnen 
var at forbundet ønsker å bli enda tydeligere 
på å vise frem hva fysioterapeuter medvirker 
til og betyr i helsevesenet og for samfunnet, 
med vekt på kommunehelsetjenesten.

NFF ønsker å få samlet og publisert ek-
sempler på fysioterapeutenes medvirkning 
(rolle, involvering) i ulike typer samhandlings-
tiltak. Det kan dreie seg om medvirkning 
helt fra plan og prosess til gjennomførte 
og evaluerte tiltak. Et åpenbart område er 

tiltak i grensesnittet mellom kommune- og 
spesialisthelsetjenesten som følger av 
samhandlingsreformen. Vi legger likevel til 
grunn en vid definisjon av «samhandlings-
tiltak»: ethvert (tverr)sektorielt samarbeid 
der fysioterapeuter i kommunehelsetje-
nesten medvirker, omkring forebygging og 
helsefremming, behandling, habilitering og 
opptrening/rehabilitering.

De første tilbakemeldingene har allerede 
kommet fra tillitsvalgte og andre medlemmer 
i kommunene. Vi tar gjerne imot flere! Du kan 
sende dem til informasjonsleder Vidar Rekve, 
vr@fysio.no. 

NFF, staten og KS undertegnet 26. mai proto-
kollen fra forhandlingene for fysioterapeuter 
med driftsavtale. NFFs krav ble innfridd på helt 
vesentlige punkter. Det ble ingen omlegging av 
finansieringsordningen fra takster til drifts-
tilskudd i år, og en ny kompetansetakst ble 
innført, basert på NFFs spesialistordning. 

I protokollen omtales den nye kompetanse-
taksten slik:

«A2k: Kompetansetillegg for fysioterapeut 
med godkjent spesialitet i henhold til Norsk 
Fysioterapeutforbunds spesialistordning eller 
med tilsvarende kompetanse. Søknad om å 
få godkjent kompetanse behandles av Norsk 
Fysioterapeutforbund. Fysioterapeut må do-
kumentere sin godkjenning for bruk av taksten 
overfor Helseøkonomiforvaltningen.»

Forbundsleder Eilin Ekeland, som ledet NFFs 
forhandlingsdelegasjon, uttrykte NFFs store til-
fredshet med den nye kompetansetaksten. Hun 
mente at NFF hadde passert en milepæl ved at 
det nå innføres en generell kompetansetakst 
for spesialistene. 

NFF er også svært fornøyd med at det ikke 
blir noen omlegging fra refusjon til tilskudd i år. 
Driftstilskuddet blir i år bare justert på linje med 
takstene og fondsavsetningen. Fra 1. juli 2011 

beløper et fullt driftstilskudd seg til 356 820 
kroner.

I protokollen fra forhandlingene, som er 
publisert på NFFs nettsider, kan du få nærmere 
opplysninger om den økonomiske rammen og 
sjekke en del endringer som berører eksiste-
rende takster og merknader m.m. I protokollen er 
det for øvrig også tatt inn en henvisning til det 
videre arbeidet med å gjøre endringer i regelver-
ket som legger til rette for at kommunene kan 
utvide eksisterende driftsavtaler.

Eilin Ekeland oppsummerte årets forhand-
linger som et uttrykk for hva NFF kan oppnå i 
krevende forhandlinger for norske fysiotera-
peuter og manuellterapeuter. Som eneste 
forhandlingspart for fysioterapeuter med 
driftsavtale har NFF vært bevisst sitt ansvar. 
Årets forhandlinger var meget godt forberedt, 
og forarbeidet i takstarbeidsgruppen var viktig 
for at NFF oppnådde å få gjennomslag for helt 
vesentlige krav i forhandlingene.

Ny takstforskrift («fysioterapiforskriften») 
blir som vanlig fastsatt av Helse- og omsorgs-
departementet, og vil gjelde fra 1. juli 2011. 
Forskrift og takstplakater vil bli formidlet til 
NFFs selvstendig næringsdrivende medlemmer 
så snart det er praktisk mulig. 

Resultatet av drifts- og takst-
forhandlingene

«Fysioterapeuter i samhandling»  
– gi oss eksempler!
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NFFs KURS OG MØTER

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 2011 er det tildelt 6 millioner kroner som også omfatter ekstra 

midler for å holde kursavgiften på 2008-nivå.
For nærmere informasjon om Fondet, se www.fysio.no/fondet 

Regler for opptak og avmelding
 
Tildeling av kursplasser
Du vil senest 10 dager etter påmeldingsfristens utløp motta en e-post med mel-
ding om at du enten er tildelt plass på kurset eller at du står på ventelisten. Vær 
oppmerksom på at en deltaker ikke kan overføre plassen sin til en annen søker.  
 
Når følgende kriterier er tatt hensyn til, tildeles plassene på kurs i den rekkefølgen 
NFF mottar påmeldinger. 
1. Autorisert fysioterapeut (avsluttet turnustjeneste). 
2. Oppfylte eventuelle opptakskrav, og dokumentasjon på disse sendt til NFF.
3. Påmeldte som søker samme kurs for annen gang i løpet av en fireårs periode.    
4. NFF avdeling som arrangerer kurset disponerer opp til 50 prosent av plas-

sene til egne medlemmer. 
5. Medlemmer i andre nordiske forbund disponerer opp til 10 prosent av kurs-

plassene.
 

Betalerens navn og adresse
Fakturaen for kursavgiften vil bli sendt til betaleren du har angitt i påmeldings-
skjemaet. 
Eventuelle endringer i betalerens navn og adresse må meddeles til mh@fysio.no 
innen kursets påmeldingsfrist. Etter den datoen, vil fakturaen bli sendt til oppgitt 
betaler og vil ikke kunne bli endret. 
Eventuelle bestillings-/rekvisisjonsnr/kostnadssted som skal stå på fakturaen må 
også være meddelt innen påmeldingsfristen.  
Ansvar for å innhente all informasjon arbeidsgiver vil at det skal stå på fakturaen 
ligger hos den som melder seg på kurset. Fagseksjonen tar ikke ansvar for å etter-
lyse informasjon hos arbeidsgiverne.

Påmelding til kurs er bindende 
Avbestilling av kursplass må gjøres skriftlig til mh@fysio.no. Det er fysioterapeuten 
som er tildelt plass på kurs som selv er ansvarlig for å avbestille plassen, og ikke 
arbeidsgiveren. Avbestilling av kursplass mottatt etter påmeldingsfristen og frem 
til to uker før kursstart belastes med et avbestillingsgebyr på kr 750 uavhengig av 
kursets lengde. Hele kursavgiften må betales når avbestilling mottas senere enn to 
uker før kursstart.
Avbestilling av kursplass grunnet sykdom belastes med et gebyr på kr 750 helt 
frem til kursstart. Legeattest må sendes til NFF.
I følgende tilfeller refunderes ikke kursavgiften:
1. Hvis sykdom inntreffer under kurset/etter kursets start
2. Ved uteblivelse fra kurset

Avlysning
NFF tar forbehold om at et kurs kan bli avlyst eventuelt utsatt ved for lav deltaker-
oppslutning eller på grunn av uforutsette hendelser (force majeure). I slike tilfeller 
refunderer ikke NFF deltakernes reiseutgifter, men kun kursavgiften. Deltakerne 
oppfordres til å tegne en avbestillingsforsikring ved bestilling av reise til kurs.

GENERELLE KURS

31135501
Søk, finn og les – et innføringskurs i  
evidensbasert praksis
Forskningsbasert kunnskap er en av flere viktige kilder for faglige 
beslutninger. Det kan være en utfordring å finne fram til denne fors-
kningen og vurdere overførbarheten til praksis.I dette kurset vil du 
gjøre spennende oppdagelser i forhold til hvordan du kan finne fram 
til og implementere forskningsbasert fysioterapi. Ved å stille presise 
og relevante spørsmål, lete etter forskningsbasert kunnskap, vurdere 
denne kritisk og flytte gode forskningsresultater ut i praksis vil fagut-
vikling og kvalitetsforbedring i fysioterapi stimuleres. Ved å integrere 
ny og oppdatert forskning med andre former for kunnskapskilder, vil vi 
som fysioterapeuter bedre kunne ivareta våre klienter samt stå ster-
kere overfor samarbeidspartnere og andre profesjoner. 

Kurset legger opp til interaktiv læring og mye praksis hvor deltagernes 
egne problemstillinger er i fokus. Kurset er bygget opp med 3 sam-
linger og obligatorisk nettarbeid i Fronter (NFFs læringsplattform på 
internett). I perioden mellom samlingene skal  deltakerne gjennomføre 
nettbasert undervisning i Fronter og levere obligatoriske oppgaver. Det 
legges også opp til diskusjoner med andre deltakere og kursledere. Kur-
set gir uttelling i 40 timer. 
Kurset inneholder tilstrekkelige forskningskunnskaper for å tilfreds-
stille kravene innen NFFs spesialistordning.

Kurset arrangeres i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for hel-
setjenesten. Nettbaserte delen av kurset bygger på nettstedet www.
kunnskapsbasertpraksis.no 

Målgruppe: Fysioterapeuter i klinisk praksis, forebyggende arbeid, i 
ledelse og prosjektarbeid. 
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnus). 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne: 
• stille gode praksisrelevante spørsmål 
• innhente forskningsbasert kunnskap via litteratursøk i ulike databa-

ser og via internett. 
• kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap med hensyn til gyldighet 

og anvendbarhet. 

• kjenne prinsipper for hvordan gyldig og anvendbar kunnskap må 
integreres med erfaring og brukerens preferanser for å planlegge og 
gjennomføre fysioterapitiltak. 

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oslo/Akerhus
Kursledere: Lillebeth Larun og Eilin Ekeland
Tid: 10. oktober, 24. oktober, og 7. – 8. november 2011
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 4.650 for medlemmer, kr 9.300 for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: 11. august 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31136301
Terapiridning trinn 1
Terapiridning er forebyggende og behandlende tiltak for barn og 
voksne med kroniske lidelser og funksjonshemninger.
Gjennomført NFFs kurs i Terapiridning trinn I og II er et krav for å drive 
terapiridning med bidrag fra folketrygden.

Målgruppe: Grunnutdanning og hestekunnskapseksamen fra Norsk 
Hestefagskole (se www.nhest.no for informasjon og påmelding til kurs 
og eksamen) samt rideferdigheter tilsvarende dressur LB nivå, skriftlig 
dokumentert av godkjent ridelærer.  
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• Ha gjennomgått terapiridningens teoretiske grunnlag
• Kunne indikasjoner og kontraindikasjoner for terapiridning og vur-

dere/bestemme dosering for den enkelte pasient
• Ta ansvar for planleggingen av behandlingen og gjennomføringen 

av den
• Kunne vurdere og bestemme om hesten(e) er egnede til denne form 

for behandling
• Ha kjennskap til spesialutstyr for terapiridning
• Ha kjennskap til og kunne vanlige sikkerhetsrutiner i arbeidet med 

hest
• Kunne gi informasjon til lokalmiljøets helsepersonell om terapiridnin-

gens muligheter og begrensninger
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GLEMT Å MELDE DEG PÅ?

Se nærmere info om hvert enkelt kurs på de neste sidene.

31110102
Bevegelsesutvikling, del 1 og del 2
Kirkenes, del 1, 5. – 9. september 2011

31135301
Treningslære
Drammen, 29. august – 2. september 2011

NFF tar forbehold om at kurs(ene) kan være fulltegnet når Fysiotera-
peuten kommer ut.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF Fagseksjon
Kursledere: Trille Staubo og Signe Opsahl
Tid: 17. – 21. oktober 2011
Sted: Oslo
Deltakerantall: 12
Kursavgift: kr 4 650 for medlemmer, kr 9 300 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 18. august 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

BARN

31110102
Bevegelsesutvikling del I og del II
Kurset er todelt på 2 x 5 dager med ca. 4-6 mnd i mellom. I mellompe-
rioden må kursdeltakerne ha muligheten til å observere barn fordi det 
skal utføres tester som skal leveres før kursets del 2. 

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med barn og habilitering i 
kommunehelsetjenesten og i institusjon. 
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. 2 års praksis etter grunnutdan-
ningen.

Kursdeltakernee skal videreutvikle kunnskap fra grunnutdanningen i 
fysioterapi om normal bevegelsesfunksjon og -utvikling og de forhold 
som påvirker dette hos barn fra 0 til 16 år. 

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne: 
• ha kjennskap til bevegelseskontroll og hva som skiller normal fra 

avvikende bevegelsesutvikling
• ha kjennskap til strategier i helsefremmende og forebyggende 

arbeid
• ha kjennskap til nyere forskning og ulike teoretiske perspektiv på 

bevegelsesutvikling og ulike forhold som påvirker denne
• kunne observere og vurdere barn 

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Finnmark
Kursledere: Tordis Ustad og Gunfrid Størvold, MNFF spesialister i barn- og 
ungdomsfysioterapi
Tid: del I:. 5. – 9. september 2011. Tidspunkt for del II (5 dager) avtales med 
deltakerne i løpet av kursets del I 
Sted: Kirkenes
Deltakerantall: 22
Kursavgift: kr 9 900 for medlemmer, kr 19 800 for ikke-medlemmer 
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 

31110301
Fysioterapi for barn og unge med lungesykdommer
Antall barn og unge med lungesykdommer øker stadig, samtidig som 
flere barn overlever sin lungesykdom. Sykdomsbildet har endret seg 
som følge av ny teknologi og nye medisiner. Dette har medført at kra-
vet til oppdatert fysioterapikunnskap har øket.
 
Målgruppe: Fysioterapeuter i kommune- og spesialisthelsetjenesten 
som arbeider med barn og unge.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste). 
Bør ha erfaring med barn og ungdommer. 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• grunnlag for å vurdere og behandle barn med lungesykdommer
• oppdatert nødvendig kunnskap om lungenes anatomi, fysiologi og 

patofysiologi.
• kunnskap om observasjon, undersøkelse og testing.
• kjennskap til indikasjoner / kontraindikasjoner for behandling og 

trening
• kjennskap til nyere forskning på fagfeltet

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Akershus
Kursledere: Randi Bjørnstad og Hilde Sofie Hamre

Tid: 21. – 25. november 2011
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 4.650,- for medlemmer, kr. 9.300 for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: : 7. september 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no 

FYSISK AKTIVITET

31180301
Helhetlig hjerterehabilitering – Med trening som 
middel og mål
Kurset i helhetlig hjerterehabilitering tar sikte på å gjøre fysioterapeu-
ter med interesse for hjerterehabilitering i stand til å drive trening for 
disse pasientene. Det er stort behov for tidlig rehabilitering av hjerte-
pasienter på sykehus og etter utskrivelse fra sykehus. Mange fysiote-
rapeuter mangler erfaring med trening av pasienter i grupper. 

Målgruppe: Fysioterapeuter på sykehus og i kommunehelsetjenesten. 
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• kunnskap om gruppetrening
• kunnskap om helhetlig hjerterehabilitering
• kunnskap om sykdomslære
• innsikt i pasientutvelgelse og testing
• kunnskap om treningslære, instruktørrolle, valg av musikk/utstyr
• oppøvet evne til å kunne gi relevant pasientinformasjon og bered-

skapsrutiner.
• økt kjennskap til nyere forskning på dette feltet

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF Fagseksjon
Kursledere: Birgitta Blakstad Nilsson, PhD, MNFF spesialist i Hjerte- og lun-
gefysioterapi og Kari Peersen, MNFF spesialist i Hjerte- og lungefysioterapi
Tid: 14. – 18. november 2011
Sted: Oslo
Deltagerantall: 24
Kursavgift: medlemmer kr 4 650, ikke medlemmer kr 9 300.
Påmeldingsfrist: 1. september 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider, www.fysio.no/kurs

31135301
Treningslære
Kurset legger til rette for at deltakerne kan tilegne seg et bedre grunn-
lag for å trene pasienter og pasientgrupper, og evaluere effekt av 
trening. Kurset inneholder en innføring i grunnleggende treningsprin-
sipper.

Målgruppe: fysioterapeuter
Opptakskrav: autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste).
Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• tilegnet seg kjennskap om grunnleggende treningsprinsipper
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• kjennskap til energiomsetning og muskeltesting 
• kjennskap til nyere teorier om trening og treningsprinsipper
• gjennomført forskjellige treningsmetoder

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Buskerud
Kursledere: Jan Hoff og Jan Helgerud
Tid:  29. august – 2. september 2011 (4 DAGER)
Sted: Drammen
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 4.650 for medlemmer, kr 9.300 for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31130601
Medisinsk treningsterapi, MTT
Medisinsk treningsterapi er en gren av øvelsesterapien hvor pasienten i 
spesialkonstruert apparatur selv utfører øvelser uten manuell medvirk-
ning av fysioterapeuten, men under kontinuerlig overvåking av denne. 
Lærergruppen for MTT er sammen med NFF ansvarlige for faglig kva-
litet og organisering av kursene.  Lærergruppen ble stiftet av Oddvar 
Holten og er en videreutvikling av hans virke.  Kursene blir oppgradert 
til hvert kurs med nye kompendier og alle aktuelle nyvinninger.   Det 
understrekes at «gamle» nyheter om samspill mellom global og sentral 
muskulatur, samt smerteproblematikk er en del av kurset.  I vårt omfat-
tende 40 timers kurs tar vi for oss alle aktuelle tilstander i muskelskjel-
lett systemet hvor MTT med fordel kan benyttes. Kurset er praktisk 
og klinisk rettet slik at en er rustet til å benytte «hele» metoden etter 
endt kurs. Kurset er et viktig grunnlag for å kunne benytte takst A-32 
på en forsvarlig måte.

Målgruppe: Fysioterapeuter.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut
Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• kunne benytte treningsprinsippene og doseringsmåten på enkelt-

pasienter og i gruppesammenheng
• beherske medisinsk treningsterapi- metodikken for å kunne effekti-

visere rehabiliteringsopplegg
• kunne lage et øvelsesprogram som er basert på diagnose, muskel-

test, spesifikk leddtest og funksjonstest
• kunne revurdere treningsprogrammet

Praktiske opplysninger:
Arr: NFFs Fagseksjon
Kursleder: Hans Petter Faugli 
Tid: 08. – 12. september 2011 (over en helg)
Sted: Skullerudstua, Oslo
Deltakerantall: 20
Kursavgift: kr 4.850 for medlemmer, kr 9.350,- for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 18. juli 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 

31136001
Bevegelser i gruppe 1
Praktisk bevegelseskurs – basert på prinsipper fra  
psykomotorisk fysioterapi 

Målgruppe: Fysioterapeuter
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)

Kort om kursets innhold:
• Kjenne på og reflektere over egne bevegelser og spenninger
• Holdepunkter for vurdering av anspenthet, øve klinisk blikk
• Instruksjon, ivaretakelse og mestring
• Vi beveger oss det meste av tiden, uten og til musikk
• Idebank for oppstart og drift av bevegelsesgrupper

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF Fagseksjon
Kursledere: Alette Ottesen og Berit Ianssen, MNFF spesialister i psykiatrisk 
og psykosomatisk fysioterapi
Tid: 27. og 28. oktober 2010
Sted: Levanger

Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 2 700 for medlemmer, kr 5 400 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 28. august 2010
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

Det planlegges et videregående kurs, Bevegelser i gruppe 2, i 2012 der 
opptakskrav blir gjennomført Bevegelser i gruppe 1 eller dokumentert 
erfaring med bevegelsesgrupper.

31135302
Treningslære
Kurset legger til rette for at deltakerne kan tilegne seg et bedre grunn-
lag for å trene pasienter og pasientgrupper, og evaluere effekt av 
trening. Kurset inneholder en innføring i grunnleggende treningsprin-
sipper.

Målgruppe: fysioterapeuter
Opptakskrav: autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste).

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• tilegnet seg kjennskap om grunnleggende treningsprinsipper
• kjennskap til energiomsetning og muskeltesting 
• kjennskap til nyere teorier om trening og treningsprinsipper
• gjennomført forskjellige treningsmetoder

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Vest-Agder
Kursledere: Jan Hoff og Jan Helgerud
Tid:  5. – 8. desember (4 DAGER)
Sted: Kristiansand
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 4.650 for medlemmer, kr 9.300 for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: 6. oktober 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31120403
Helse- og miljøarbeid – et arbeidsmiljøperspektiv 
del I
Dette er et praktisk basiskurs innen ergonomi hvor det blir undervist i:
• rammer og krav innen forebyggende arbeid
• krav til, og kartlegging av, kontorarbeidsplass
• arbeidsplassvurdering på oppdrag for trygdekontoret
Deltakerne skal gjennom kurset tilegne seg et faglig grunnlag i ergono-
misk rådgivning i virksomheter. Kurset skal legge til rette for en videre 
fagutvikling på området. Kurset er en forutsetning for å bli godkjent 
til å foreta arbeidsplassvurderinger for trygdekontorene for de som 
ikke er spesialist i helse- og miljøarbeid eller har minst tre års praksis 
i minimum 50% stilling med forebyggende fysioterapi /ergonomi, for 
eksempel bedriftshelsetjeneste.

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for og/eller noe yrkeser-
faring fra helsefremmende og forebyggende arbeid i bedrift. Fysiote-
rapeuter som jobber/tar oppdrag som verne- og helsepersonell (VHP) i 
virksomheter.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. Det er en fordel med 2 års 
arbeidserfaring som fysioterapeut.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd Sunnmøre
Kursledere: Katarina Langaard, Ola Kolnes og Vera Hejna Romstad
Tid: 10. – 14. oktober 2011
Sted: Ålesund
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 4 650,- for medlemmer, kr 9 300,- for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: 11. august 2011
Skriftlig påmelding til på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

HELSE- OG MILJØ
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SKRIFTLIG PÅMELDING PÅ WWW.FYSIO.NO/KURS

MANUELLTERAPI

31130102
Manuellterapi: Undersøkelse og behandling av  
cervicalcolumna, thoracalcolumna, kjeve og skulder
Manuellterapi bygger på systematiske undersøkelsesmetoder av beve-
gelsesapparatet. Metoden omfatter generelle og spesifikke undersø-
kelser av leddenes mobilitet og stabilitet; det enkelte ledd, i forhold til 
tilgrensende ledd og i forhold til flere kroppssegment. Metoden omfat-
ter behandlingsmetoder for å normalisere, bedre eller vedlikeholde en 
funksjon, og forebygge eller forsinke sykdom i muskel- skjelettsyste-
met.

Kurset utfyller og kommer i tillegg til grunnutdanningen og skal stimulere 
til heving av kvalitet i yrkesutøvelsen som fysioterapeut.

Kurset er totalt fem dager, delt på to kurssamlinger med tre og to dager. I 
mellom kurssamlingene skal deltakere levere obligatorisk oppgave i Fronter 
om klinisk resonnering av kasus i praksis. 

Målgruppe: Fysioterapeuter som ønsker å fordype seg i manuelle tek-
nikker knyttet til undersøkelse og behandling av muskelskjelettlidelser. 
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• funksjonell anatomi, biomekanikk, patologi ved akutte og langvarige 

kliniske problemstillinger
• undersøkelse og behandling av lumbal, bekken og hoften ad modum 

manuell terapi. 
• å kunne klinisk vurdere og påvirke nerve-, ledd- og muskelkompo-

nenten i en funksjonsforstyrrelse.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFFs avd. Sør-Trøndelag
Kursledere: Hildegun Børsting og Leif Arne Lystad
Tid: 13. – 15. oktober og 16.-17.november 2011
Sted: Trondheim
Deltakerantall:24
Kursavgift: kr. 4.700 for medlemmer, kr. 9.050 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 15. august  2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31130202
Basiskurs i manuellterapi: Undersøkelse og behand-
ling av lumbalcolumna, bekken og hofte
Manuellterapi bygger på systematiske undersøkelsesmetoder av beve-
gelsesapparatet. Metoden omfatter generelle og spesifikke undersøkel-
ser av leddenes mobilitet og stabilitet; det enkelte ledd, i forhold til til-
grensende ledd og i forhold til flere kroppssegment. Metoden omfatter 
behandlingsmetoder for å normalisere, bedre eller vedlikeholde en funk-
sjon, og forebygge eller forsinke sykdom i muskel- skjelettsystemet.

Kurset utfyller og kommer i tillegg til grunnutdanningen og skal stimulere 
til heving av kvalitet i yrkesutøvelsen som fysioterapeut.

Kurset er totalt fem dager, delt på to kurssamlinger med tre og to dager. I 
mellom kurssamlingene skal deltakere levere obligatorisk oppgave i Fronter 
om klinisk resonnering av kasus i praksis. 

Målgruppe: Fysioterapeuter som ønsker å fordype seg i manuelle tek-
nikker knyttet til
undersøkelse og behandling av muskelskjelettlidelser.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha utvidet kompetanse i fht:
• funksjonell anatomi, biomekanikk, patologi ved akutte og langva-

rige kliniske problemstillinger
• undersøkelse og behandling av lumbal, bekken og hoften ad modum 

manuell terapi. 
• å kunne klinisk vurdere og påvirke nerve-, ledd- og muskelkompo-

nenten i en funksjonsforstyrrelse.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Sør-Rogaland

Kursledere: Svein Erik Kristiansen 
Tid: 27. – 29. oktober og 01. – 02. desember 2011
Sted: Stavanger
Deltakerantall: 12
Kursavgift: kr. 4.700 for medlemmer, kr. 9.200 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 29. august 2010
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

ONKOLOGI

31185401
Onkologi for fysioterapeuter - Kreft og fysioterapi 1
Dette er ett av fem kurs i kursrekken «Onkologi for fysioterapeuter». 
Disse kursene vil samlet gi fysioterapeuter god kunnskap om kreftsyk-
dommer, kreftbehandling, smertebehandling og rehabilitering. Dette 
ses i forhold til aktuelle fysioterapeutiske tiltak ved kreft, både i tidlig 
og sen fase av sykdommen.

Målgruppe: Fysioterapeuter i 1. ,2. og 3. linjetjenesten.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste). 
Det forutsettes at deltakere har grunnleggende kunnskap om onkologi, 
kreftbehandlinger og bivirkninger, f.eks gjennom kurset Onkologi for 
fysioterapeuter - teoretisk grunnkurs.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha: 
• kunnskap om relevant medisinsk behandling og fysioterapitiltak 

ved følgende kreftdiagnoser: brystkreft, lungekreft og kreft i øre-, 
nese- og halsregion.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oslo
Kursledere: Dagmar Moseby og Gro Sophie Jacobsen Haugen
Tid: 14. - 17. november 2011
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 4.350 for medlemmer, kr. 8700 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 7. september 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 

PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK

Kurs i Basal Kroppskjennskap (BK)
Basal Kroppskjennskap (BK) er en fysioterapimetode med fokus på 
pasientens egne ressurser, og hvor helse fremmes gjennom bevegelse. 
Balanse, pust og nærvær er sentrale elementer i behandlingen. Meto-
den anvendes både i forebyggende og behandlende arbeid. Forskning 
viser at bruk av BK kan ha god effekt ved blant annet smerter, svim-
melhet, tretthet, stressrelaterte plager og lettere grader av angst og 
depresjon.

Kursene er internatkurs over fem dager, og NFF arrangerer en kurs-
rekke på fire som bygger på hverandre. I kursrekken inngår et seminar 
mellom BK III og IV. Seminaret arrangeres i regi av kurslederne. For mer 
informasjon om BK se www.nibk.org

 Basal Kroppskjennskap I retter seg mot egenopplevelse, praksis i 
BK og refleksjon.
Arbeid i etterkant består av egen øving, litteraturstudier og rapport om 
egen øving.

Basal Kroppskjennskap II retter seg mot individuell behandling, 
samtale og øvelse i Body Awareness Rating Scale (BARS), undersøkel-
sesmetoden i BK. Fortsatt stor vekt på praksis.
Arbeid i etterkant består av egen øving, litteraturstudier og to rappor-
ter. En rapport er fra egenøving/personlig fordypning, og en rapport er 
fra individuell behandling.

Basal Kroppskjennskap III retter seg mot gruppebehandling, 
gruppeprosess, gruppeledelse, bruk av stemme. Fortsatt stor vekt på 
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praksis.
Arbeid i etterkant består av egen øving, litteraturstudier og to rappor-
ter. En rapport er fra egen øving/personlig fordypning og en rapport er 
fra bruk av Basal Kroppskjennskap i liten gruppe.
Mellom BK III og BK IV er det et to dagers oppgaveseminar.

Basal Kroppskjennskap IV retter seg mot sammenfatning av teori, 
egenerfaring og kritisk refleksjon over bruk av BK i klinisk praksis. Pre-
sentasjon av prosjektarbeid, praktisk og teoretisk gruppeeksamen.

Målgruppe: Utdanningen som helhet retter seg yrkesspesifikt mot fer-
dig utdannede fysioterapeuter. På trinn I kan annet helsepersonell som 
psykologer, leger, sykepleiere, sosionomer og andre delta
Opptakskrav (hele kursrekken): Autorisert fysioterapeut

31190701
Internatkurs!
Basal kroppskjennskap I
Opptaksvilkår BK I: autorisert fysioterapeut. 
Kursets målsetting: Basal Kroppskjennskap I retter seg mot egenopp-
levelse, praksis i BK og refleksjon.
Arbeid i etterkant består av egen øving, litteraturstudier og rapport om 
egen øving.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/ fagseksjonen
Tid: søndag 25. september (oppmøte kl. 18) – 30. september 2011
Sted: Gavelstad Hotell, Svarstad (Buskerud)
Kursleder: Ulla-Britt Skatteboe
Deltakerantall: 12
Kursavgift: medlemmer kr. 4.650, ikke-medlemmer kr. 9.300. 
Full pensjon i enkelt rom kr. 690.
Påmeldingsfrist: 28. juli 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31190801
Internatkurs!
Basal kroppskjennskap II
Opptaksvilkår BK II: gjennomført BKI 
Kursets målsetting: Basal Kroppskjennskap II retter seg mot indivi-
duell behandling, samtale og øvelse i Body Awareness Rating Scale 
(BARS), undersøkelsesmetoden i BK. Fortsatt stor vekt på praksis.
Arbeid i etterkant består av egen øving, litteraturstudier og to rappor-
ter. En rapport er fra egenøving/personlig fordypning, og en rapport er 
fra individuell behandling

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/ fagseksjonen
Tid: søndag 13. november (oppmøte kl. 1800) – 18. november 2009
Sted: Gavelstad Hotell, Svarstad (Buskerud)
Kursleder: Anne Christensen Backe
Deltakerantall: 12
Kursavgift: medlemmer kr. 4.650, ikke-medlemmer kr. 9.300. 
Full pensjon i enkelt rom kr. 690.
Påmeldingsfrist: 15. september 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31191702
Grunnkurs i kroppsorientert psykologi for fysiotera-
peuter – psykologisk forståelse av kroppslige symp-
tomer og reaksjonsmønstre
Kurset tar sikte på å øke forståelsen av psykologiske sider ved 
kroppsorientert behandling og å utvikle fysioterapeutens evne til å 
håndtere nonverbal kommunikasjon i det terapeutiske møtet.
Sentrale begreper i kurset er: primitive psykologiske forsvar, mentali-
sering og symbolisering, tilknytning, empati og emosjonell utvikling. 
Mindfullness. Relasjonens betydning for behandlingen vektlegges.
Kursinnholdet formidles gjennom forelesninger og gruppearbeid, inter-
aksjonsøvelser og bruk av video.

Målgruppe: Kurset retter seg først og fremst mot fysioterapeuter som 
arbeider med pasienter som har stressrelaterte og psykosomatiske 
problemstillinger.

Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut, ferdig med turnustjenesten.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• Ha et utvidet perspektiv på møtet mellom terapeut og pasient
• Være tryggere i rollen som terapeut
• Ha økt sin forståelse for psykologiske prosesser som igangsettes 

ved en kroppslig tilnærming
• Ha kjennskap til ulike former for forsvar, for nonverbal kommunika-

sjon og for betydningen av forsvarsmekanismenes innvirkning på 
den terapeutiske prosessen

• Bli bedre kjent med hvordan man håndterer emosjoner som oppstår 
i behandlingsprosessen

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF Fagseksjon
Kursledere: Kina Meurle-Hallberg og Lise Radøy
Tid: 21. – 24. november (4 dager) + en dag i 2012
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 4.650 for medlemmer, kr 9.300 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 30. september 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

REHABILITERING

31137101

LUMBOPELVIC MOTOR CONTROL: 
an integrated approach to clinical assessment 
and treatment of motor control dysfunction in 
low back pelvic pain

This course aims to provide participants with the skills to plan 
effective motor control interventions for low back pain utilising 
latest evidence and providing skills to interpret and integrate 
research based evidence and clinical practice.

3 objectives of the course: 
  Provide an evidence-based rationale for a rehabilitation 

approach aimed at restoring the control and coordination of 
the trunk muscles.

Develop clinical skill of assessment and rehabilitation of the 
trunk muscles for patients with acute and chronic low back 
and pelvic pain and provide guidelines for progression of 
exercise from the initial assessment to discharge from rehabi-
litation.

Provide theoretical framework to facilitate communication 
and discussion of the approach with patients and peers.

Mer utfyllende kursinformasjon finnes på  
www.fysio.no/kurs

Målgruppe: Fysioterapeuter som har interesse for og/eller arbei-
der med pasienter med rygg- og bekkenplager

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFFs Fagseksjon
Kursledere: Prof Paul Hodges DSc PhD MedDr BPhty FACP, 
Professor and NHMRC Senior Principal Research Fellow
The University of Queensland, Brisbane, Australia
Tid: 19. – 20. september 2011
Sted: Oslo
Deltakerantall: 150
Kursavgift: kr. 2.700 for medlemmer; kr. 5.200 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 1. juli 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs
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31150201
Undersøkelse og behandling av voksne med nevro-
logiske tilstander – Bobathkonseptet
Kurset «Undersøkelse og behandling av voksne med nevrologiske 
tilstander – Bobathkonseptet» består av en teoretisk og en praktisk 
del. Prinsipper for bevegelseskontroll, konsekvenser av skader i sen-
tralnervesystemet, nevroplastisitet og læring er sentrale tema i den 
teoretiske delen. Hovedvekten blir lagt på forståelse av systemteo-
retiske modeller og anvendt nevrofysiologi. Nyere forskning innen 
feltet presenteres og diskuteres. I den praktiske delen legges det vekt 
på å knytte sammen bevegelsesvitenskap og praksis. Kurslederne 
demonstrerer undersøkelse og behandling av pasienter og deltakerne 
behandler pasienter under veiledning. Analyse av bevegelseskvalitet i 
ulike aktiviteter med påfølgende praktisk øving på hverandre står også 
sentralt i den praktiske delen.
I kurset inngår et prosjektarbeid som uføres mellom uke 2 og 3.

Målgruppe: Fysioterapeuter i og utenfor institusjon.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. Søkere må arbeide med pasien-
ter som har nevrologiske utfall. 

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• økt forståelse av de funksjonelle konsekvensene av sentralnervøse 

skader og hvordan disse kan påvirkes gjennom intervensjon
• økte ferdigheter i undersøkelse og funksjonsvurdering av pasienter 

med nevrologiske tilstander
• utviklet effektive håndteringsegenskaper og kunne inkorporere 

disse med andre hensiktsmessige tiltak for å gjenvinne funksjon 
• økte muligheter til å skape endring hos pasienter med nevrologiske 

tilstander
• økte ferdigheter i bevegelsesanalyse, både av mennesker med og 

uten skade i sentralnervesystemet 
• øket kjennskap til teorier for motorisk kontroll
• økt kunnskap om nevrofysiologi og anvendt nevrofysiologi
• økt kjennskap til nyere klinisk relevant forskning innen dette feltet
• økt kunnskap om Bobathkonseptet og dets utvikling

Praktiske opplysninger:
Arr.: Fagseksjonen
Kursledere: Helge Hæstad og Line Syre
Tid: kurset strekker seg over 3 uker: 
To første uker: fom 31. oktober tom 5. november 2011, fom 7. tom 11. 
november. Siste uke: uke 1, 2012.
Sted: Akershus Universitetssykehus (AHUS) 
Deltakerantall: 18
Kursavgift: medlemmer i NFF kr 18.500, ikke medlemmer kr 33.200 
I tillegg kommer en avgift for retting av oppgaven. 
Påmeldingsfrist: 30. august 2011
Skriftlig påmelding www.fysio.no/kurs 

31160201
Kurs i elektiv ortopedi – ved kroniske lidelser og 
belastningsskader i skjelett og bløtdeler

Formålet med kurset er å gi deltakerne redskaper til å heve kvaliteten 
på egen yrkesutøvelse. Kurset legger til rette for at deltakerne kan 
oppdatere sin kunnskap om ortopediske lidelser. Kurset tilstreber å 
fokusere på nyere trender innen trening og postoperative behandlings-
prosesser av betydning for fagområdet.

Målgruppe: Fysioterapeuter med praksis fra ortopedi i sykehus, kom-
munehelsetjeneste, privat praksis, rehabiliteringsinstitusjoner og andre 
som har behov for oppdatering av kunnskap innen ortopedi.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste).

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• kjennskap til oppdatert kunnskap om ortopediske lidelser og elek-

tive operative inngrep
• kjennskap til de ulike vevsstrukturers betydning for det postopera-

tive forløp
• oppdatert kunnskap om fysioterapioppfølging etter elektive opera-

tive inngrep
• økt kunnskap om aktuell forskning innen fagfeltet
• kjennskap til nyere treningsprinsipper

Praktiske opplysninger:
Arr.: Fagseksjonen 
Kursledere:  
Tid: 7. – 11. november 2011
Sted: Rikshospitalet, Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 4 650 for medlemmer, kr 9 000 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 8. august 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

ANDRE KURS OG MØTER
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen
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www.holteninstitute.com/
Kurs i Medisinsk treningsterapi 

(MTT) 2011

Kultur og traumer
Kulturforståelse – smerteopplevelse og kropps-
perspektivet i behandling av traumatiserte 

Tid: 27. oktober kl. 9-16. 
Sted: RVTS-VEST/Ulriksdal Helsepark, Ulriksdal 2, 2. etg. Bergen 
Arrangør: RVTS-VEST. Regionalt ressurssenter om vold, trauma-
tisk stress og selvmordsforebygging, www.rvts.no 
Kursleder: Spesialrådgiver og fysioterapeut Elsbeth Jacobs, fag-
team flyktninger og tvungen migrasjon, RVTS-ØST

Kursprogram: 
• Kroppen og traumer. Hvordan kan fysioterapeuten jobbe med 

traumatiserte? Lett innføring i traumeforståelse. 
• Smerteuttrykk. Globalt eller lokalt? Hva kan smerten være et 

uttrykk for? 
• Hva er viktig å huske på når vi møter pasienter som har en 

annen kulturell bakgrunn enn oss? 
• To praktiske øvelser hvor vi kan reflektere over hvordan det 

føles å ikke bli sett, ikke høre hjemme i et felleskap. 
• Hva med holdninger og fordommer? Hvilke feller er det lett å 

gå i når vi overtolker andre? 
• En demonstrasjon fra terapirommet. 

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2011 
Påmelding og kontaktperson: elsbeth.jacobs@akersykehus.no 
Mobil: 991 15 366.
Pris: Kurset er gratis. Det beregnes et administrasjonsgebyr på kr. 
500 ved eventuell avbestilling senere enn 3 dager før kurset.
Maks 30 deltakere – først til mølla! 

ALTERNATIV BEHANDLING

Faglig ajourføring
NFFs norm for faglig ajourføring er 200 fagpoeng i NFFs regis-
treringssystem eller 200 timer dokumentert faglig ajourføring 
fra minst tre ulike læringsaktiviteter i løpet av syv år. En norm for 
faglig ajourføring er en minimumsanbefaling om hva fysiotera-
peuter må gjøre for å være oppdatert. 

På NFFs medlemssider kan du registrere læringsaktivitetene 
i NFFs registreringsverktøy og få en oversikt over alle dine 
læringsaktiviteter. Deltakelse på NFFs kurs blir automatisk regis-
tret. Du kan også lage din egen CV der læringsaktiviteter, utdan-
ning og arbeidserfaring kan legges inn.

FYSIOTERAPEUTEN GJØR DET LITT BILLIGERE!

Sommerferien er 
like rundt hjørnet !

Nyt sommeren på 
Fefor Høifjellhotell

 Rønnes Hotel ligger i Slettestrand på 
Nord-Jylland, og fra hotellet er der kun 10 minut-
ters gange til en av de fi neste og mest populære 
strender i Danmark. Nyt dagene på stranden og 
besøk en av verdens beste forlystelsesparker, 
Fårup Sommerland (21 km). Aalborg (48 km). 

Ankomst: Valgfri 01.06 - 26.08.2011. 

Ekstra døgn med frokostbuffé og middag kr 289,-.

Selve reisen inngår ikke medmindre annet er spesifisert. Sluttrengjøring inngår. Kan bestilles t.o.m. 8 dager før ankomst. 
Besparelsen er i forhold til hotellets ordinære pris – med forbehold om spesialtilbud. Barnerabatter gjelder ved to betalende 
voksne eller én voksen som også betaler enkeltromstillegg, bestilles per telefon. Ekpedisjonsavgift maks 89,-, kjøp online og 
spar 20,-! Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. Medlem av Danmarks Rejsegarantifond nr. 1061. 

Strandliv og 
Fårup Sommerland

Fefor Høifjellshotel 
Vakkert, i Gudbrandsdalens storslåtte natur, med 
både Jotunheimens og Rondanes stolte fjelltopper 
rundt seg, ligger det hundre år gamle Fefor Høifjells-
hotell. Det er heller ikke langt til rafting i elven Sjoa 
(20 km) eller Hunderfossen Familiepark (80 km).

Ankomst: Juni: 8. 13. 18. 23. 28. / Juli: 3. 8. 13. 18. 23. 28. 

Vær på den sikre side! Avbestill helt uten grunn med DTF travels angreforsikring.
Bestilles sammen med ferien. Kun 179,- per voksen/89,- per barn.

www.dtf-travel.no eller 800 300 98

Opplys annonsekoden FYSIOTERAPEUTEN

1 barn t.o.m. 8 år gratis i foreldrenes seng. 2 barn t.o.m. 14 år gratis i egen seng. Maks. 3 
barn per rom. **Gjelder for barna t.o.m. 14 år, når foreldrene spiser i restauranten. Ved to betalende 
voksne eller én voksen som også betaler enkeltromstillegg, bestilles på tlf. 800 300 98.

6 dager

1345,-
per person i dobbeltrom

Spar inntil 556,-

5 overnattinger 

5 frokostbuffeer

Kaffe/te og kake 
 hver ettermiddag

Velkomstdrink 
 og kaffe etter 
 middagen, 
 hvis man spiser i 
 hotellets restaurant

Gratis mat og 
 drikke til barna*

Gratis internett 
 og avis

5 overnattinger 

5 frokostbuffeer

5 to-retters 
 middager/buffeer

Kort vei til 
 Hunderfossen 
 Familiepark og 
 Lillehammer

2 barn t.o.m. 5 år gratis i foreldrenes 

seng. 2 barn t.o.m. 14 år kr 1600,- per 

barn i egen seng. Maks. 3 barn per 

rom. Ved to betalende voksne eller én 

voksen som også betaler enkeltrom-

stillegg, bestilles på tlf. 800 300 98.

Spar inntil 334,-

6 dager
3 016,-per person i dobbeltrom

Bilferie med hotell

Opptil 3 barn gratis med

Inkl. halvpensjon
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ARBEIDSMARKEDET

Det er viktig å stille krav om lønn før man takker ja til en stilling. Lønn fastsettes på bakgrunn av arbeidstakerens kompetanse, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til 
markedssituasjonen. Flere stillinger enn før har nå kun en sentralt fastsatt minstelønn, noe som gjør dette enda viktigere. NFFs tillitsvalgte på arbeidsplassen eller  lokal-
avdelingen kan være behjelpelig med relevant informasjon til NFFs medlemmer. Priser og tidsfrister står på nest siste side. Annonser bestilles på fysioterapeuten@fysio.no

arbeidsmarkedet

Vefsn kommune

LEDIG 50 % AVTALEHJEMMEL 
FYSIOTERAPEUT VED VEFSN 
FYSIKALSKE INSTITUTT AS I MOSJØEN

Fra 01.08.11 er det ledig 50 % avtalehjemmel som fysioterapeut 
ved Vefsn fysikalske institutt AS. Avtalehjemmelen er regulert av 
sentralt avtaleverk (ASA 4313).

Instituttet holder til i moderne og godt utstyrte lokaler midt i 
Mosjøen sentrum, nært buss- og drosjeterminal. Det er god pasient-
tilgang og godt arbeidsmiljø ved instituttet, som har til sammen fire 
fysioterapeuter, og er samlokalisert med en spesialpsykolog.
Se også instituttets hjemmeside www.vfys.no.

Det søkes etter en positiv og engasjert offentlig godkjent fysio-
terapeut med relevant erfaring. Kompetanse innen lymfedrenasje 
og erfaring fra privat praksis er ønskelig. Personlig egnethet vil bli 
vektlagt.

Tildeling av avtalehjemmelen forutsetter at fysioterapeuten kjøper 
seg inn som aksjonær/deleier i instituttet, jfr. avtaleverket.

I tilfelle intern tildeling av hjemmel vil det bli ledig 50 % vikariat 
ved instituttet i perioden 01.08.11 – 31.12.11. Søkere bes oppgi 
hvorvidt de evt. er interesserte i vikariatet. 

Interesserte oppfordres til å ta kontakt med daglig leder Eirik Sol-
haug Hansen, tlf. 75 17 18 47 eller leder for helsetjenesten Hans 
Leo Dagsvik, tlf. 75101600. Søknad m/ CV samt kopier av attester 
og vitnemål sendes til Vefsn kommune, Fysio- og ergoterapitjenes-
ten, Vefsnvn. 27, 8656 Mosjøen innen 15. juli 2011. Det oppfordres 
til elektronisk søknad via kommunens hjemmeside, www.vefsn.
kommune.no.

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT

uit.no/tavla

jo
bb

no
rg

e.
no

STILLING LEDIG
Det helsevitenskapelige fakultet: 

Prosjektleder ved Enhet for    
helsefaglig pedagogikk 
Fakultetet har i sin strategiplan fokus på utdanning 
og utdanningskvalitet, og det er fl ere store prosess-
er i gang innen utdanningsfeltet. Vi søker primært 
etter en person med kompetanse og erfaring innen 
både helsefag og pedagogikk, eller erfaring fra 
lignende stilling på et annet universitet. 

For nærmere opplysninger kontakt   
prodekan utdanning Nanna Hauksdottir   
nanna.hauksdottir@uit.no, tlf: + 47 413 00 606

Søknadsfrist 7.7.2011

For fullstendig kunngjøring, se: 
www.jobbnorge.no

SELJE KOMMUNE

2 x 50% DRIFTSTILSKOT FOR FYSIOTERAPEUT

Det er ledig 2 x 50% driftstilskot frå 15.08.2011 til 31.12.2012 for 
sjølvstendig næringsdrivande fysioterapeuter ved Selje fysikalske 
institutt i Selje sentrum. Det er i dag 2 heile driftstilskot fordelt mel-
lom 3 fysioterapeuter.

Vi krev:
• Offentleg godkjenning som fysioterapeut
• Politiattest, viser til Lov om helsepersonell § 21a
Vi ynskjer ein ung, entusiastisk, fleksibel og samarbeidsvillig person, 
gjerne med interesse for barnefysioterapi og trening/rehabilitering.
Opplysningar om leigetilhøve, arbeidsforhold m.v., kontakt fysiotera-
peut Per Stave på tlf. 57 85 64 00.
Søknad sendast til Selje kommune, 6740 Selje.  
Søknadsfrist 22. juli 2011.

Kjøp – salg – leie

Terapilokaler i Molde
Til leie 2-3 d i uka, etter avtale. Fysioterapi/alternativ terapi. Etablert 
klinikk, uten driftstilskudd. Samarbeid med akupunkturkollega.
Kontakt: tlf. 920 67 472, www.akupunktur-fysioterapi.com 

Komplett fysikalsk institutt i Oslo til salgs
Ring eller send e-post. 22 10 95 00/926 97 962 (Henning),
post@vestlifysioterapi.no. 

Scanlab 25 bodywave selges pga skolegang
Pent brukt, som ny. Pris 18.000,-. Nypris 35.000,-.
Fysioterapeut Joakim Sund mob. 909 66 717.
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bransjeregisteret

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

Din totalleverandør innen fysioterapi og trening!

  Tlf: 800 FYSIO / 23 05 11 60       Fax: 23 05 11 70
  salg@fysiopartner.com      www.fysiopartner.no

Vise øvelser på 1-2-3
www.exor.no - tel: 22 54 08 70

Ergonomiske produkter 
på arbeidsplassen

www.ergo-line.com

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

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!

Din totalleverandør av MTT, 
benker, forbruk, trenings-
utstyr og diagnostisk ultralyd

Medinor AS - Nils Hansens vei 4 - 0667 Oslo
Tlf nr: 24 05 66 00
www.medinor.no
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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.

DATAPRODUKTER

TEST-, TRENINGSUTSTYR/HJELPEMIDLER

bransjeregisteret

Liten modul, 57x20
6 utgaver: kr. 3.860  
12 utgaver: kr. 5.510

Medium modul, 57x30
6 utgaver: kr. 4.320 
12 utgaver: kr. 7.150

Stor modul, 57x40
6 utgaver: kr. 6.800 
12 utgaver: kr. 9.270

 Tidsskriftet Fysioterapeuten er landets 
største og beste annonseorgan for fysio-
terapeuter, både når det gjelder produktan-
nonser, stillingsannonser og annonser for 
møter, kurs og konferanser. 

Ta kontakt med Geir Berntsen 
i HS Media, tlf. 62 94 10 33, 
mail: gb@hsmedia.no

Støtteprodukter og 
treningsutstyr

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

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

Solid og prisgunstig utstyr

Instrumenter for vurdering av fin- og grov-
motoriske ferdigheter hos barn og ungdom

www.pearsonassessment.no

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

Ledig plass!
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kalender
Årsabonnement 2011:
Norge: 1.000 kroner. Utland: 1.020 kroner. 
Offentlige institusjoner: 875 kroner.
For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i 
medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til 
det blir skriftlig oppsagt.

ANNONSEPRISER – 2011
For bestilling av stillings- og 
kursannonser, kontakt fysioterapeuten@fysio.no

Stillingsannonser: 
Per sp. mm. Sort: Kr. 37. Farge: Kr. 42.
Spaltebredde: 88 og 180 mm. 
10 % rabatt ved 2. gangs innrykk av samme an-
nonse i påfølgende nummer ved samlet bestilling. 
Byråprovisjon: 3,5 prosent. 

Møter og kurs: 
Møter og kurs hvor NFFs interessegrupper, avdelin-
ger, faggrupper (ikke enkeltmedlemmer) står som 
arrangør: gratis.
Møter og kurs hvor andre utenom NFF står som 
arrangør: per sp. mm.  
Sort Kr. 26. Farge: Kr. 30.  
Spaltebredde: 88 og 180 mm. 

Tillegg (gjelder stilling og møter/kurs): 
Setting: Kr. 1,50 pr. mm 
Scanning: Kr. 100  
Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER 2011

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  
 debattinnlegg stilling ledig dato
5 19/4 23/4 14/5
6 10/5 14/5 4/6
 
Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak-
sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og 
stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og 
annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret-
ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. 

PRODUKTANNONSER
Ronny Grenberg, HS Media as, 
Postboks 80, 2260 Kirkenær
Tlf. 62 94 10 37, e-post: rg@hsmedia.no

ANDRE ANNONSER
Kirsten Stiansen
Tlf. 22 93 30 60, e-post: ks@fysio.no

ANNONSEMATERIELL
Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet  
materiell belastes kunden.
Tekniske data: 
Format: 210 x 280 mm. 
Satsflate: 180 x 247 mm.

Vi trenger tips til kalenderen
Fysioterapeuten trenger informasjon om seminarer, konferanser og andre  
begivenheter som er av interesse for norske fysioterapeuter.
Bidrag til kalenderen sendes: fysioterapeuten@fysio.no

AUGUST
26.-26. Tromsø

Workshop, Test of Infant Motor 

Performance (TIMP) 

Arr: UiT og UNN 

Info: https://web.

questback.com/

universitetssykehusetnordnor/

yunrs5wr2v/

SEPTEMBER
1. -2. Oslo

Oppmerksomt nærvær (ON) og 

tjenestekvalitet

Arr: Kunnskapssenteret

Info: Michael.deVibe@

kunnskapssenteret.no

1.-2. Bergen
Nevrokongress 2011. 
Arr.: Norsk Sykepleierforbund og 
Nevroklinikken, Haukeland univ.
sykehus 
Info: www.sykepleierforbundet.
no/nevrokongress

8.-10. København 
11th Nordic Congress on 
Musculoskeletal Physiotherapy 
and Medicine.  
Arr.: Danske Fysioterapeuters 
Fagforum for muskuloskeletal 
fysioterapi 
Info: www.muskuloskeletal.dk/
Uddannelse/Kursuskalender /

19. Oslo
Helsetjenesteforskning i Norge 
– hva nå? 
Arr: Kunnskapssenteret. 
Info: solveig.eggen@kunnskaps-
senteret.no  

19.-23. Malmö 
23 Internationale congress of 
Lymphology. 
Info: www.lymphology2011.
com

21.-23. Tromsø
Nasjonal jubileumskoferanse i 
habilitering 
Arr.: Universitetssykehuset 
Nord-Norge 
Info: www.unn.no/habilitering/
nasjonal-jubileumskonferanse-
for-habilitering-i-tromsoe-
article79979-9270.html

OKTOBER
15.-16. Trondheim
Nyskapende fysioterapi 
– Markedsføring for 
fysioterapeuter
Arr: UFF
Info/påmelding: uff@fysio.no

27. Bergen

Kurs – Kultur og traumer. 

Arr: RVTS-vest. 

Info: elsbeth.jocobs@ous-hf.no

27.-28. Oslo 

Helse i utvikling 2011 

Arr: Nasjonalt råd for kvalitet 

og prioritering i helse- og 

omsorgstjenesten.  

Info: www.kvalitetogpriori 

tering.no og post@kvalitetog 

prioritering.

NOVEMBER
3.-6. Oslo
Idrettsmedisinsk høstkongress
Arr.: FFI og NIMF
Info: www.idrettsfysioterapi.no

3. Oslo
Kulturforståelse – smerteopp-
levelse og kroppsperspektivet i 
behandling av traumatiserte 
Arr.: RVTS-øst, Regionalt 
ressurssenter om vold, 
traumatisk stress og selv-
mordsforebygging.  
Info: elsbeth.jacobs@
akersykeehus.no

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
8     25/7      29/7 19/8
9     22/8      26/8 16/9

 
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
Geir Berntsen, HS Media as, 
Postboks 80, 2260 Kirkenær
Tlf. 62 94 10 33, e-post: gb@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

FOTO Colourbox.com



fag på nett

Les mer på www.fysioterapeuten.no
Fag og vitenskap 

God sommer!
På våre nettsider finner du fagartikler som er publisert 
i Fysioterapeuten tilbake til 2002. I tillegg har vi lagt ut 
artiklene fra den faste spalten Blikk på forskning, 
aktuelle bokanmeldelser og mye, mye mer.



madeformovement.com

EO-Funktion skifter navn til Made for Movement

WE ARE ALL
MADE FOR MOVEMENT

- Mor

‹‹Vår 4 år gamle jente har trivdes med å 
bruke både Innowalk og NF-Walker. Etter 
hun mottok Innowalk har hun faktisk begynt 
å bevege bena på egenhånd i NF-Walker.  
Nå er hun mer fysisk aktiv.››

Vi er de samme menneskene, med den 
samme kompetansen. Våre innovative 
produkter, NF-Walker og Innowalk, skal 
fortsette å gi mulighet for bevegelse. 
Har du spørsmål om våre produkter eller 
ønsker mer informasjon om hva  
bevegelse kan gjøre – ta kontakt.

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


