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Norge er fortsatt rystet etter det ubeskrivelig grusomme terrorangrepet på Regjeringskvar-
talet og Utøya den 22. juli. Reaksjonene og hvordan folk har gitt uttrykk for sorgen, har 
vært gripende og samlende – ja, stort! Dette lille landet har samlet seg i forsvar for det åpne 
samfunnet og de demokratiske verdiene. 

Vi vil uttrykke vår støtte og medfølelse med de av våre lesere som er berørt av tragedien! 
Med så mange involverte er det stor sannsynlighet for at noen av dere er personlig berørt, 
eller kjenner noen som er det. Som helsepersonell vil en del fysioterapeuter også komme i 
direkte berøring med de som ble skadd i angrepene og som trenger rehabilitering. 

Forbundsleder Eilin Ekeland skriver i en replikk på NFFs nettsider: «Tankene går til alle som 
sørger i disse dager. I tillegg til den personlige tragedien, er dette et forferdelig slag for det 
norske demokratiet og måten vi har innrettet samfunnet vårt.»

Det har kommet støtteerklæringer til NFF fra organisasjoner og kolleger i flere land etter an-
grepet, blant annet fra WCPTs ledelse, fra Spania, Storbritannia, Israel og de nordiske land. 

– Dette er en nasjonal tragedie begått av et sykt menneske, men også en påminnelse om hva 
ekstremisme i alle avskygninger kan føre til, skriver leder i Danske Fysioterapeuter, Johnny 
Kuhr.

WCPT gir uttrykk for sjokk og avsky etter terrorhandlingene, og medfølelse med de som er 
rammet. Bare en måned før angrepene, under kongressen i Amsterdam, ble det vedtatt et 
politisk dokument om konsekvensene av væpnet vold, landminer og krig. WCPTs president 
Marilyn Moffat viser også til at norske fysioterapeuter vil spille en viktig rolle i rehabiliterin-
gen av de ofrene som overlevde.

Sammen er vi sterke!
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aktuelt Stor aktivitet, men varierende 
kvalitet. Side 40

HELFO skjerper kontrollen
– Fysioterapeuter skiller seg 

ikke ut i forhold til andre grup-

per helsepersonell når det 

gjelder feilbruk eller misbruk 

av takster, sier Knut-Rino 

Amundsen, assisterende di-

rektør i HELFO. Men kontrollen 

skjerpes. 

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Hvis du har hatt følelsen av at HELFO i 
senere tid har vært spesielt ute etter «å ta» 
fysioterapeuter for uryddig omgang med 
takster og refusjonskrav, får du svar her; Fy-
sioterapeuter med driftsavtale og refusjons-
rett er slett ikke så ille som siste kontroll 
fra 2010 kanskje kunne gi inntrykk av. Men 
en ny såkalt risikobasert undersøkelse av 
fysioterapeuters takstbruk skal utføres i 
løpet av 2011. 

Av 19 kontrollerte fysioterapeuter i 2010 
ble det ble funnet til dels grove avvik hos 13. 
To av avvikene var svært grove, den ene med 
tilbakekreving på over 1,6 millioner og tap 

av retten til å praktisere for trygdens reg-
ning. Foreløpig totalsum for tilbakekreving 
ligger på ca. tre millioner kroner. Amundsen 
understreker at utvalget av fysioterapeuter 
til kontrollen var basert på en risikovurde-
ring, og at HELFO vet at de aller fleste fysio-
terapeuter er opptatte av å gjøre ting riktig. 

– Ganske normale
– Vår jobb er imidlertid å passe på at utbe-
talingene til fysioterapi er korrekte i forhold 
til regelverket, sier Amundsen i et intervju 
med Fysioterapeuten. Han er også leder i 
Avdeling for plan, analyse og kontroll ved 

DET FAGLIGE Faren for at et takstsystem blir for rigid er alltid til stede, ifølge Knut-Rino Amundsen. Han understreker at HELFOs jobb er å passe på at 
utbetalingene er korrekte i forhold til regelverket.
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AKTUELT

hovedkontoret i Tønsberg.
Han understreker at fysioterapeuter er 

ganske «normale», altså verken verre eller 
bedre enn andre behandlere. Men avtale-
basert fysioterapi har ifølge Amundsen et 
komplisert takstsystem. 

I tillegg har det kommet store endringer i 
senere tid når det gjelder finansiering av fy-
sioterapi i kommunehelsetjenesten. Da kan 
risikoen for feil bruk være ganske stor. Nå 
jobbes det med å forenkle takstforskriften, 
og det er bra. Årets forhandlinger resulter-
te i ni færre takster som følge av at enkelte 
takster ble slått sammen, sier Amundsen. 
Til sammenligning har kiropraktorene bare 
fem takster å forholde seg til. 

Risikoprofil
– Hva er en risikobasert undersøkelse? 

– Det innebærer at et visst antall behand-
lere blir plukket ut, basert på våre erfaringer 
med deres takstbruk. Disse behandlerne har 
det vi kaller en risikoprofil som tilsier at vi 
bør kontrollere nærmere.  HELFOs region-
kontorer utfører dybdekontrollene. Det er 
de som kjenner de lokale forholdene best. 

Hovedkontoret her i Tønsberg samler talle-
ne i en nasjonal oversikt. Deretter analyserer 
vi og informerer om resultatene på nasjonalt 
nivå. De typiske feilene som jeg refererte til 
innledningsvis, vil stå i fokus også i år, sier 
Amundsen.

Når det gjelder avtalefysioterapeutene, er 

Hva gjør HELFO?
 Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) har ansvaret for oppgjør/refusjon til ca. 20.000 

behandlere utenfor sykehus. Blant disse er det ca. 4.000 fysioterapeuter med refusjonsrett og 
direkteoppgjørsavtale med HELFO.

I tillegg har HELFO ansvaret for blant annet refusjon av utgifter til enkeltpersoner, fastlege-
bytte, europeisk helsetrygdkort, pasientformidling og kontroll av oppgjørs- og stønadskrav.  
Les mer: www.helfo.no

TAKSTBRUKEN HELFOs assisterende direktør peker på de store endringene som har skjedd i finansieringssystemet.  – I slike situasjoner er risikoen for feil 
bruk av takster ganske stor, sier han.
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det en gruppe som ifølge Amundsen «godt 
kunne anstrengt seg litt mer for å sette seg 
inn i regelverket». 

– Og så har du en liten gruppe som be-
visst forsøker å lure systemet. Men det dreier 
seg om få personer, og ligger absolutt innen-
for «normalen» sammenlignet med andre 
grupper behandlere.

Tidstakster og utstyrstakster
– Hvilke takster er mest problematiske?

– Det er først og fremst overlapping av 
takster når det gjelder pasienter og tid, altså 
tidstakstene. Dette er blitt strammet inn og 
presisert i årets forhandlinger. Heretter vil 
det ikke være mulig å feilbruke eller mis-
bruke disse takstene på samme måte som 
til nå. Dette vil vi ha fokus på, og feil bruk 
vil bli raskt fulgt opp fra vår side. Et an-

net problemområde er utstyrstaksten, A2g. 
Denne taksten skal bare anvendes når utsty-
ret faktisk er i bruk. Det skal ikke føres opp 
automatisk fordi man har investert i utstyr, 
understreker han. 

Amundsen peker også på at de fleste av 
tilleggstakstene nå er slått sammen til en 
tilleggstakst som ikke kan repeteres. Repeti-
sjon av disse ved samme konsultasjon vil da 
bli avvist. 

– Vi har også sett en del feil bruk av 
henvisningsblanketten, blant annet at hen-
visningsdato endres for å tilpasses første 
behandlingsdato. Vi ser også at det mangler 
informasjon om operasjonsdato, skadedato, 
røntgenopplysninger og lignende, noe for-
skriften krever for at det skal kunne utløses 
honorartakst. En del manuellterapeuter har 
også brukt tilleggstaksten A8b mye. Til nå 

har det ikke fremgått av forskriften hvor 
mange ganger denne taksten kan repeteres. 
N maksgrense for uttak 
som vil gjøre kontrollen enklere.

Akupunktur
– Fysioterapeuten satte fokus på alternativ 
behandling i fjor, noe som førte til at regelve-
ket ble presisert. Har dere merket noen end-
ringer?

– Dette har blitt mye bedre. Hovedpro-
blemet var bruk av takster ved akupunktur, 
som ikke er tillatt. Akupunkturbehandling 
som gis parallelt med fysioterapi kompli-
serer ting. Dette bør holdes helt adskilt. I 
tillegg til at akupunktur og nålebehandling 
ikke er godkjent som refusjonsberettiget fy-
sioterapi, er det heller ikke en del av drifts-
avtalene med kommunene, sier Amundsen.

Det er langt igjen til fysioterapeutene er helt online med HELFO.  Bare 12 

fysioterapeuter sender oppgjøret elektronisk. Høye investeringskostnader 

er trolig den viktigste forklaringen.

Bare 12 er online med HELFO

HELFO opplyser at 3.624 av ca. 4.000 fysioterapeuter 
med refusjonsavtale nå sender oppgjøret på CD eller 
diskett. 5-600 har fått dispensasjon og sender fortsatt 
oppgjøret på papir i posten, mens kun 12 leverer elek-
tronisk over linje.

Etter det Fysioterapeuten har grunn til å tro, vil 
de samlede investeringskostnadene for programvare 
og oppkobling til Norsk helsenett som et minimum 
ligge på rundt 35.000 kroner (inkl. mva.). Dette ifølge 
opplysninger direkte fra Norsk helsenett og fra nett-
sidene til to programvareleverandører. Månedlig eller 
årlig bruksavgift kommer i tillegg. Rimeligste alterna-
tiv i Norsk Helsenett er 1.520 kroner per måned. Når 
det gjelder programvareleverandørene, ligger den år-
lige avgiften på ca. 2.500 kroner. Alle kostnader oven-
for er inkludert mva. 

I tillegg må det enkelte institutt ta høyde for indi-
viduelle investeringsbehov, som nye PCer og opplæ-
ring. Kostnadene vil også avhenge av antall brukere. 
Tallene nevnt ovenfor er derfor usikre og kan i mange 
tilfeller bli en god del høyere. Kostnadene blir også 
høyere for manuellterapeuter med sykmeldingsrett.

I motsetning til fysioterapeuter har fastleger an-
ledning til spesialtakst for å koble seg til Norsk Helse-

nett. I en høringsuttalelse om Norsk Helsenett sendt 
20. juni krever NFF at en lignende ordning bør eta-
bleres også for fysioterapeuter.

HELFO er enig i at 12 av 4.000 er få.
– Vi skulle ønske at dette tallet var langt høyere. 

Elektronisk innsending over linje er en effektiv, sik-
ker og god måte å kommunisere med HELFO på, sier 
Knut-Rino Amundsen. 

Han opplyser at legene er den gruppen som har 
flest helt elektroniske behandlere, ca. 75 prosent. På 
tannlegeområdet er det ca. 25 prosent. Når det gjel-
der psykologene, er tallet ca. 8 prosent. Av kiroprak-
torene er det kun  fem personer som leverer direkte 
over linje. 

– Hva vil HELFO gjøre for at tallet skal øke?
– HELFO deltar i prosjektet Helsedirektoratet 

har  iverksatt for å tilrettelegge for økt elektronisk 
samhandling blant fysioterapeuter, manuellterapeu-
ter, kiropraktorer og psykologer (ELIN B). I tillegg vil 
HELFO på eget initiativ fortsette med å promotere 
fordelene den elektroniske løsningen kan gi fysiote-
rapeutene, sier Amundsen. 

Det er ikke satt noen frist for når fysioterapeutene 
skal levere oppgjør elektronisk over linje. 
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AKTUELT

Mer kontroll
– Har HELFO satset mer på kontrollvirksom-
het de siste årene, eller er det andre årsaker 
som har gjort det mer synlig?

– Vi har hatt økt kontrollvirksomhet på 
alle områder, men de siste to-tre årene har 
vi hatt mer kontroll av fysioterapi. Derfor 
har problemstillinger knyttet til fysiotera-
peuters takstbruk blitt mer synlige. Vi har 
flere typer kontroller og undersøkelser. Det 
er risikobaserte kontroller rettet inn mot 
grupper av behandlere og takster. Og vi har 
den løpende kontrollen, som innebærer at 
alle refusjonskrav blir sjekket, manuelt eller 
elektronisk. Da går vi ikke i dybden. Så har 
vi førstegangskontrollen av nye behandlere, 
som i hovedsak blir fulgt opp med veiled-
ning og informasjon.

– Hvorfor har dere ikke hatt flere kontrol-
ler tidligere?

– Det har blant annet med ressurser å 
gjøre. Vi må prioritere kontrollvirksomhe-
ten og målrette innsatsen overfor grupper av 
behandlere over tid. Nå er kontrollene mer 

synlige, ikke minst fordi vi informerer åpent 
om resultatene. Det tror vi er nødvendig for 
å få økt oppmerksomhet rundt takstbruken. 
Vi gjør ikke dette for å henge ut behandlere 
eller fysioterapeuter som gruppe.
 
Mer spisset
– Har HELFO fått instruks fra sentralt hold 
om å drive mer kontrollvirksomhet?

– Nei, vi har ikke fått spesielle føringer 
når det gjelder økt kontroll av fysioterapeu-
ter. Men fordi det har vært store endringer 
av finansieringsordningen for fysioterapi, 
har vi et forvaltningsansvar for å sikre at 
systemet brukes riktig og at utbetalingene 
er riktige. Våre økonomiske rammer til 
kontroll har ikke økt, sier Amundsen, men 
legger til at HELFO har lagt om sin analy-
sevirksomhet.

– De siste årene har vi fokusert mer på 
såkalte spissede kontroller etter risikovur-
dering av enkeltbehandlere. I tillegg er in-
formasjonen om resultatene blitt tydeligere 
og mer spisset. Tidligere la vi mer vekt på 

store breddeundersøkelser, som sier noe om 
samlet feilbruk for en hel gruppe. Det gjør 
vi fortsatt, men vi har i tillegg flere spissede 
kontroller. Det er nok forklaringen på at 
kontrollen av fysioterapi er blitt mer synlig.

Faglighet
– Hvordan forholder HELFO seg til faglige 
spørsmål?

– Faren for at et takstsystem blir for rigid 
er alltid til stede. Det er imidlertid et for-
handlingsspørsmål mellom staten og Norsk 
Fysioterapeutforbund. Fysioterapeutene må 
utøve den behandlingen de mener er bra for 
pasientene. Vår jobb er å passe på at utbe-
talingene er riktige i forhold til regelverket. 
Folketrygden dekker refusjon til det som de-
fineres som nødvendige utgifter til helsetje-
nester. Det er dette som er vårt anliggende. 
Hvorvidt en behandling er faglig forsvarlig 
er det eventuelt Helsetilsynet som tar stilling 
til, sier Knut-Rino Amundsen. 

 

*

*

* Priser eks.mva. 10% forskudd, 5 års leasing avtale.
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DETTE er resultatet av et prosjekt i Harstad 
i regi av Sør-Troms HMS-tjeneste, som fy-
sioterapeut Hege Wullf Larsen presenterte 
under NFFs fagdager i juni. Prosjektet har 
gått over to år. Det gjennomsnittlige syke-
fraværet blant gravide før prosjektet startet 
i 2008 var 16 uker. 

I gjennomføringen av prosjektet fikk 
jordmor Kathrine Kanebog Thorsen en vik-
tig rolle. Wullf Larsen påpekte at jordmor er 
den som har mest kunnskap om gravide og 
var derfor en naturlig fagperson å samarbei-
de med. Det var også jordmor som avgjorde 
om det var behov for annet helsepersonell. 

– Et viktig suksesskriterium var å for-
ankre prosjektet i ledelsen. Bedriften skulle 
være med på å utarbeide en politikk for gra-
vide, samt informere både den gravide og 
nærmeste leder, sa Wullf Larsen.

Starte tidlig
Jordmor Kathrine Kanebog Thorsen opply-
ser i en samtale med Fysioterapeuten at det 
i bedriftens graviditetspolitikk står at nær-
meste leder skal kontakte jordmor så fort 
man vet at noen er gravide. Det er viktig at 
arbeidet starter opp så raskt som mulig.

– Vi har da en såkalt trekantsamtale, med 
den gravide, nærmeste leder og jordmor. 
Her gis det mye informasjon om rettigheter 
og plikter, vi setter opp en individuell plan 
og blir enige om hvilke tilretteleggingstiltak 
som må på plass. Disse trekantsamtalene 
har vi tre ganger i løpet av svangerskapet; i 
begynnelsen, i uke 20 og rundt uke 30, sier 
Kaneborg Thorsen.

Aktuelle tiltak
Som eksempler på tiltak som kan iverksettes 
nevnte Hege Wullf Larsen fritak fra skade-
lige miljøfaktorer, slippe tunge løft og å unn-
gå utagerende pasienter, elever eller klienter. 
Det kan også være aktuelt med tilpasning av 

arbeidstida og endring av oppgaver. Flere 
pauser og dermed mindre stress, er også en 
mulighet. I noen tilfeller blir det innleid en 
ekstra person hvis det er nødvendig.

– Mange gravide trenger mer kunnskap 
om anatomi og ergonomi, slik at de stoler på 
sin egen kropp. Vi hjelper til med tilretteleg-
ging av arbeidsmiljøet og kan gi drahjelp til 
gravide som vil bli mer aktive. Det gjør vi 
ved å vise til trening som gravide kan delta 
i, opplyste hun.

Ifølge Wullf Larsen er det ikke så mye 
forsk-ning om gravide og trening. I sin 
presentasjon under fagdagene viste hun til 

professor Kari Bø som har uttalt, at om det 
er én fase i livet da man bør trene, så er det 
når man er gravid. Wullf Larsen viste også 
til prosjektet «Er fysisk aktivitet positivt for 
mor og barn?», under ledelse av spesialfy-
sioterapeut Signe N. Stafne (MSc).

– Positive faktorer ved trening er at du får 
bedre humør og mer energi. Nattesøvnen 
blir bedre, og den gravide legger mindre på 
seg. Fysisk aktive kvinner har flere normale 
fødsler og kommer seg raskere etter fødse-
len. De opplever også mindre fødselsdepre-
sjoner, sa hun.

Treningspermisjon
Det var trening én gang i uken i seks uker. 
Den gravide fikk permisjon fra jobb for å 
trene, og kursavgiften ble dekket av arbeids-
giver. Treningen foregikk i små og oversikt-
lige grupper med 10-12 deltakere. Fokus var 
på stabiliserende muskulatur, og treningen 
bestod av mange øvelser hvor man ikke 
trengte ekstra utstyr. Øvelsene var varierte 
og med flere alternativer. 

– Én gang i uken er lite, men vi anbefalte 
deltakerne å trene flere ganger i uken. Tilba-
kemeldingene fra de gravide var positive. En 
fortalte at alt var mye lettere, og hun trodde 
treningen hadde hjulpet henne til å holde 
seg lenger i jobb. En annen erfarte at under-
livsplager ble borte, og at hun dermed fun-
gerte bedre i hverdagen. Denne kvinnen sa 
også at hun hadde vedlikeholdt styrken og 
energien ved å trene, og at det hadde ført til 
at hun stod i jobb fram til permisjonsdato, 
fortalte Wullf Larsen.

Tar lang tid
Suksessfaktorer i prosjektet i Harstad var 
tverrfaglig samarbeid, tett kontakt mellom 
arbeidsgiver og arbeidstaker og kontinuerlig 
oppfølging fra BHT. Prosjektet ble avsluttet 
i 2009 og er i dag en fast tjeneste for gravide 
i Harstad. 

Jordmor Kathrine Kanebog Thorsen un-
derstreker at dette er holdningsskapende ar-
beid som det tar tid å få til å fungere.

– Derfor er det er viktig å ha is i magen. 
Det tverrfaglige samarbeidet er også utrolig 
viktig, sier hun. 

Reduserte sykefravær blant gravide 
med 85 prosent

FYSISK AKTIVITET Fysioterapeut Nina Elise 
Møllerbakk, gravid i 7. måned, deltok på NFFs fag-
dager og kan skrive under på at trening fungerer. 
Her får hun veiledning av fysioterapeut Hege 
Wullf Larsen.  

Målet med prosjektet «Aktivitet og tilretteleggelse for gravide i 

arbeid» var å redusere sykefraværet med sju uker. Reduksjonen 

ble elleve uker, eller 85 prosent. 

TEKST og FOTO Heidi Johnsen
hj@fysio.no
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Vertebra.no er et tverrfaglig 

ryggrehabiliteringsprogram 

ved St.Olavs Hospital i Trond-

heim. Her lærer deltakerne å 

ta ansvar for egen helse og 

livssituasjon, støttet av et 

tverrfaglig team.

TEKST Heidi Johnsen
hj@fysio.no

REHABILITERINGSPROGRAMMET er et 
tverrfaglig poliklinisk dagtilbud over tre 
uker til personer med langvarige rygg-, 
nakke- og skulderproblemer. Deltakerne 
har først en behandlingsuke, hvor de får 
teoretisk informasjon og trening. Så har de 
en uke fri hvor målet er at deltakerne skal 
trene. Siste uke er det fokus på mer aktivitet 
og mindre teori.

Behandlingen er en prosess som oppstår 

gjennom ny læring og tenkning, og som skal 
gi deltakerne ny erkjennelse over tid, sa spe-
sialfysioterapeut Janne-Birgitte Bloch Børke 
da hun presenterte programmet på NFFs 
fagdager i juni.

Målet er å gi deltakerne tilstrekkelig in-
formasjon om ryggsmerter, behandling og 

diagnose. De skal bli trygge på at det ikke er 
farlig å ha ryggplager, og at de ikke kan gjøre 
noe galt ved å være i aktivitet. 

– Nå er det nasjonal enighet om hvordan 
ryggplager skal behandles, både akutte og 
langvarige, og det er ut fra disse nasjonale 
retningslinjene at ryggrehabiliteringen dri-
ves, sa Bloch Børke.

Gjennomføring
Hver samling har ti deltakere. De kan være i 
arbeid, være sykmeldt, delvis sykmeldt, stu-
denter, skoleelever, uføretrygdete eller pen-
sjonister. Behandlingsteamet består av to 
fysioterapeuter og to leger, den ene fysikalsk 
medisiner, en sosionom og en psykolog. 

Teoriundervisningen består blant annet 
av anatomi og fysiologi, der deltakerne får 
en innføring i ryggens geografi, smertefysi-
ologi, smertemestring og bildediagnostikk. 

RYGGREHABILIERING Spesialfysioterapeut 
Janne-Birgitte Bloch Børke presenterte ryggre-
habiliteringsopplegget ved St. Olavs Hospital for 
deltakere på NFFs Fagdager. Foto: Heidi Johnsen

Ryggrehabilitering som ansvarliggjør 
deltakerne

BELASTNING Nesten all trening er bra, og intensitet og belastning er bra også for ryggpasienter. Foto: Colourbox.com
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Fysioterapeutene underviser i treningslære. Psykologen i det men-
tale aspektet, stress og helse, mens sosionom har fokus på rygg, 
arbeid og IA-bedrifter. 

– Vi vet at frykt også gir smerte. Det viser blant annet en dansk 
undersøkelse av Jette Nygaard Jensen (2009). Derfor er det viktig å 
gi deltakerne en forståelse av hvorfor man får plagene og hva man 
ser på røntgen og MR. Treningslæren skal gi innblikk i hva slags 
trening som kan være bra og kan tilpasses den enkeltes behov og 
interesse. Erfaringer viser at nesten all trening er bra, og at inten-
sitet og belastning er bra også for ryggpasienter, sier Bloch Børke.

Deltakerne må gjennom en funksjonsundersøkelse samlet i 
gruppe hvor fysioterapeut observerer bevegelsesangst, og der 
gruppen sammen reflekterer rundt de undersøkelsene som gjøres.  
De gjennomgår spesifikk testing av dyp muskulatur ved hjelp av 
slyngetrening og tester kondisjon på tredemølle med lactatmåling.  

– Bassengtrening er beste medisin mot bevegelsesangst. Sir-
keltreningen utfordrer deltakerne på ulike treningsformer. I un-
dervisningen om trening lærer deltakerne blant annet hvordan de 
tøyer ut muskelgruppene, og hvorfor dette er viktig. Hver deltaker 
får et individuelt tilpasset treningsprogram som de skal utføre den 
uken de ikke er her. De er også ute en halv dag. Her blir de utfor-
dret på ulike aktiviteter som de kanskje ikke har gjort på lenge eller 
er redde for å gjøre, sier fysioterapeuten. 

Veien videre
Hovedmål for ryggrehabiliteringsopplegget er ifølge Bloch Børke 
å gjøre hver enkelt trygge på sin tilstand og sine ressurser, på at de 
ikke kan gjøre noe galt og dermed gjøre dem ansvarlige for egen 
livssituasjon. 

– Det er ofte nødvendig med livsstilsendring og å ta valg som 
bidrar til at man fortsetter i jobb og fortsetter med trening og øvel-
ser, sier Bloch Børke. 

– Hvordan følger dere opp deltakerne videre?
– Etter 3-4 måneder sender vi ut et spørreskjema. Når dette er 

returnert, følger vi opp med en telefonsamtale der vi spør hvor-
dan det går med jobb, trening, livssituasjonen og om de ønsker å 
snakke med en av oss i teamet. De får også tilbud om en ny uthol-
denhetstest. Noen synes det er inspirerende å trene når de vet at de 
skal testes senere, sier Bloch Børke.

– Kommer de sykmeldte tilbake til jobb?
– Vi har hatt en grovopptelling på tilbakekomst til jobb, både 

med «raskere tilbake-pasienter» og ordinære pasienter. Vi fikk et 
positivt resultat for begge gruppene, men «raskere tilbake-pasien-
tene» lå litt høyere enn de ordinære pasientene. Det kan tyde på at 
det vil være lurt å komme i gang med rehabilitering så tidlig som 
mulig. Studier har også vist at jo kortere sykmeldingsperioden er, 
jo større sjanser har man for å komme tilbake i jobb, sier Bloch 
Børke.

Hun viser også til at Vertebra.no fra 2004-2008 var en del av en 
studie, som inngår i et doktorgradsarbeid av Lars Gunnar John-
sen ved Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital. I studien sam-
menlignes et ryggrehabiliteringsopplegg med kirurgi – innsetting 
av skiveprotese. I studien er det gjort helseøkonomiske analyser. 
Resultatene er ennå ikke publiserte. Vertebra.no er også involvert i 
en ny studie hvor opptelling av tilbakegang i jobb blir vesentlig. 

Tidsskriftet Fysioterapeuten søker ny fagredaktør. 
Er du opptatt av fag, forskning og kunnskapsformidling  
kan dette være stillingen for deg! 
 

Aktuelle søkere må ha grunnutdanning i 
fysioterapi og mastergrad/hovedfag. Egen 
erfaring som vitenskapelig forfatter vil bli 
tillagt stor vekt. I tillegg må du være godt 
orientert innen fag og forskning, og ha solid 
erfaring med søk etter faglitteratur. 

Du må være genuint opptatt av kunn-
skapsformidling. Du er nøyaktig og systema-
tisk og vant til å arbeide selvstendig. Gode 
engelskkunnskaper er nødvendig. 

Hovedoppgaver:
 Fagredaktør skal kvalitetssikre og klargjøre fagartikler fram til pu-

blisering. Det innebærer tett oppfølging av forfattere og administra-
sjon av en prosess med ekstern fagfellevurdering.  Fagredaktør skal 
sikre at manuskriptene er i tråd med tidsskriftets retningslinjer.  
 

I tillegg er det ønskelig at fagredaktør av og til skriver kortere 
artikler om aktuelle studier og forskningsresultater, og også bidrar til 
utvikling av tidsskriftet og www.fysioterapeuten.no

Stillingen gir gode muligheter til å bli kjent med fagmiljøer i Norge 
og internasjonalt.

Fagredaktør fungerer også som faglig rådgiver for redaksjonen og 
må like å være en del av et team. Personlige egenskaper vil derfor bli 
tillagt stor vekt. 

Redaksjonen har fire medarbeidere og holder til i samme lokaler som 
Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), i Stensberggt.27, bak Høgskolen 
i Oslo. 
 
– Stillingen rapporterer til tidsskriftets ansvarlige redaktør.  
– Lønn etter avtale.  
– 6 måneders prøvetid. 
– Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og god pensjons- og forsikringsordning. 
 
Mer informasjon: redaktør Dagrun Lindvåg. E-post: dl@fysio.no 
Tlf. 22 93 30 59. Mobil. 976 71 248. 
 

Søknadsfrist: Fredag 2. september
Send kortfattet søknad og CV på e-post til dl@fysio.no 
Postadresse: Tidsskriftet Fysioterapeuten, Postboks 2704,  
St. Hanshaugen, 0131 Oslo.

Fysioterapeuten utgis av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og sendes til alle 
forbundets medlemmer (ca.9.500), pluss en del andre abonnenter. Tidsskriftet 
er medlem av Fagpressen og drives i henhold til Redaktørplakaten.

Fagredaktør i Fysioterapeuten
Fast 100 % stilling
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TIÅRSJUBILEET ble markert i midten av 
juni, med både seminar og fest. Anne Eli-
sabeth Hansen sier til Fysioterapeuten at 
tjenestens erfaringer og kompetanse er et-
terspurt, også blant fysioterapeuter i andre 
kommuner. Det var derfor naturlig å mar-
kere jubileet med et seminar. 

– Hvordan var fysioterapitjenesten organi-
sert før 2001? 

– Den var inndelt i seks distrikter, med 
en ledende fysioterapeut i hver bydel. I alle 
bydelene var fysioterapitjenesten del av en 
tverrfaglig helseenhet, ledet av en helsele-
der. Omorganiseringen fant sted på grunn 
av utfordringene når det gjelder kapasitet 
og kvalitet i helse- omsorgstjenesten, uten 
at det ville bli tilført mer ressurser. En toni-
våmodell ble løsningen. Vi fikk en flat struk-
tur, med en leder på topp, og et førtitalls 
fysioterapeuter samlet fra de seks bydelene, 
forteller Hansen, som før var helseleder i en 
av bydelene. 

Krevende
– Hvordan har denne modellen fungert?

– En slik modell gir et stort kontrollspenn. 
Det er ingen mellomledere, og til tider er det 
krevende å ha oversikt. Samtidig sår denne 
typen modell aldri noen tvil om hvem man 
skal henvende seg til, da det er lederen som 
sitter med både personal-, økonomi- og fag-
ansvaret.

I 2004- 2005 valgte vi å dele kommune-
fysioterapeutene inn i to områder; barn/
unge og voksne/eldre. Målet var å avgrense 
fagområdene for å gjøre det lettere å holde 
seg oppdatert og avgrense antallet samar-
beidspartnere. Mange som før hadde jobbet 
bredt, fikk nå anledning til å spesialisere seg 
mer.

Det ble også behov for fagkoordinatorer 

som jobber med fagut-
vikling innenfor respek-
tive områder, og i dag 
har vi fire; en for barn og 
unge, en for voksne og 
eldre, en med ansvar for 
tjenestekvalitet/kvalitets-
system og en i forhold til 
privat praksis. 

Kvalitet og kunnskap
– Hva har dere satset på 
disse årene?

– Hovedmålet har 
vært å ha kvalitetsbevis-
ste medarbeidere som 
baserer tiltak på kunn-
skap. Vi bruker en ar-
beidsmodell som vi har 
utviklet i et kunnskaps-
utviklingsprosjekt. Kort 
sagt handler den om å 
ta i bruk forskningsba-
sert kunnskap, bearbeide 
gjennom refleksjon og 
utprøving, slik at den kan 
implementeres i praksis. 
Slik kan vi nærme oss 
kunnskapsbasert utøvelse. Ansatte bruker 
også tester som en vanlig del av sin praksis, 
både i undersøkelse og som evaluering.  

Når det gjelder eldre, har vi hatt fokus på 
å forebygge. Kompetanse- og tiltaksutvik-
ling innen fall og fallforebyggende arbeid 
har vært et satsingsområde i flere år. Vi me-
ner at vi særlig har lyktes med dette, og den-
ne kompetansen er etterspurt. For øvrig har 
vi utviklet en egen øvelsesbank www.eldre-
trening.net. Den er gratis for alle og besøkes 
flittig. I tillegg har vi på oppdrag fra Helsedi-
rektoratet utviklet egentreningsheftet «65+».  

Vi har også igangsatt treningsgrupper for se-
niorer, der vi lærer opp og støtter frivillige 
instruktører. 

En plan for fysioterapitjenesten fastsettes 
og vedtas politisk i kommunen hvert fjerde 
år. Den siste perioden har et mål vært å øke 
fokus på fysisk aktivitet for barn, voksne 
og eldre. Vi har prioritert de minste barna 
og satset på helsestasjonene som en sentral 
arena. Det er også fokus på å utvikle tiltak til 
barn med funksjonsnedsettelser, spesielt CP. 

– Har dere ventelister? 
– Vi har ikke fått vesentlig ressursøkning 

Fysioterapitjenesten i Trondheim ti år:  

Ikke bekymret for framtida
Anne Elisabeth Hansen, enhetsleder for fysio-

terapitjenesten i Trondheim, er ikke bekymret for 

fysioterapeutenes framtid med den nye profe-

sjonsnøytrale helseloven. 

TEKST Anne Kristiansen Rønning
fysioterapeuten@fysio.no

BIDRA Anne Elisabeth Hansen, leder av enhet for fysioterapitjenester 
i Trondheim kommune, forteller at et mål for tjenesten er å bidra til en 
god samfunnsøkonomisk utvikling. Foto: Anne Kristiansen Rønning
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de siste årene, kun litt i forhold til fysioterapi 
for voksne/eldre. Men dette har ikke vært i 
tråd med befolkningsutviklingen og beho-
vet for fysioterapi. Det er derfor ventelister. 
Køen ryddes med bruk av prioriteringsnøk-
kel, og avvik på denne rapporteres til råd-
mannsnivå.

I privat praksis er det også økende vente-
lister. Her er utviklingen vanskelig å tallfes-
te, da det ikke er en felles prioriteringsnøk-
kel for private. Psykomotorikerne prøver 
nå ut en prioriteringsnøkkel, og vi vil se på 
hvordan dette kan implementeres for alle i 
privat praksis. For øvrig er det etablert to 
nye driftstilskudd de siste årene gjennom 
øremerkede psykiatrimidler.

– Intensjonen er god
– Hvordan ser dere på endringene i finansie-
ringssystemet, der driftstilskuddenes andel 
økes, mens takstene reduseres? 

– Intensjonen med omleggingen er god. 
Privatpraktiserende fysioterapeuter utgjør 
ca 65 prosent av den totale fysioterapires-
sursen hos oss, og økt kommunalt ansvar er 
klokt i forhold til synliggjøring og styring. 
Utfordringene er imidlertid antallet fysio-
terapeuter med små driftsavtaler. Der er 

det ikke samsvar mellom avtalehjemmelens 
størrelse og aktivitet. I Trondheim kom-
mune er gapet er på ca åtte årsverk. Her står 
kommunene uten reelle virkemidler med 
tanke på økning, slik regelverket er i dag. 

– Hva mener dere om ny helselov – profe-
sjonsnøytrale tjenester – og påvirkningen det 
vil ha på fysioterapitjenesten i byen?

– Kommunene får nå et tydeligere og 
mer helhetlig ansvar, samt større frihet til 
å organisere tilbudet i samsvar med lokale 
behov. Oppgavene framover vil kreve større 
fokus på folkehelse, forebygging og tidlig 
intervensjon. Dette er oppgaver hvor fysio-
terapeuter har en sentral rolle. Jeg er derfor 
ikke bekymret. Signalene fra rådmannen er 
at for å lykkes framover må stillinger for er-
goterapeuter, fysioterapeuter og leger økes. 
Dette støttes av ledere innen helse- og vel-
ferdstjenesten. 

Nye mål
– Hva er målene fremover? 

– Vi vil satse enda mer på å nå personer 
med begynnende funksjonssvikt tidligere. 
Det diskuteres nå modeller for hvordan 
fysioterapeuter og ergoterapeuter kan set-
tes inn for noen målgrupper som henven-

der seg til kommunens bestillerkontor for 
praktisk bistand i hjemmet. Vi er med i et 
hoftebruddprosjekt sammen med NTNU/ 
St. Olavs hospital, og fra høsten av blir vi 
involvert i et større slagprosjekt. Enheten 
har Fysak-koordinator, og på dette området 
har det vært en rivende utvikling de siste to 
årene. Vi har fått etablert en frisklivssentral i 
tjenesten, og har nå et prosjekt på gang hvor 
målet er å se på hvordan funksjonshemmede 
kan bli en målgruppe for frisklivssentralen.

Når det gjelder barn, vil skolehelsetje-
nesten bli prioritert. Vi planlegger også en 
tverrfaglig satsing på premature barn. 

For øvrig er målet at de ansatte skal tri-
ves. Skal man lykkes med utviklingsarbeid, 
trengs et godt arbeidsmiljø, og dette har vi 
hele tiden fokus på. Nå er vi i gang med et 
kollegaveiledningsprosjekt jeg håper vil 
bidra til å styrke den enkelte fagutøver og 
arbeidsmiljøet. Vi har også lyktes med å bli 
en bra praksisarena for studenter og turnus-
kandidater. 

Samtidig må vi ha fokus på omdømme-
bygging. Den beste måten er å levere kvalita-
tivt gode tjenester og være kostnadseffektive. 
Vi må bidra til en god samfunnsøkonomisk 
utvikling, sier Anne E. Hansen. 

CHAIROBICS Bevegelseshemmede i Trondheim har mulighet til å delta på chairobics; sittende kondisjonstrening. Fysioterapeutene som er involvert i prosjek-
tet anbefaler andre kommuner om å ta i bruk samme konsept.Foto: Carl-Erik Eriksson, Trondheim kommune.
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Chairobics er et tilbud til beve-

gelseshemmede som tidligere 

har manglet gode treningstil-

bud i Trondheim kommune. 

TEKST Anne Kristiansen Rønning
fysioterapeuten@fysio.no

– Treningsformen ble oppdaget på Beitostø-
len av to brukere som var der på rehabili-
teringsopphold i 2009. De syntes det var 
kjempebra og introduserte det for Nidarø-
gruppa, forteller Silje Haslene, fysioterapeut 
i Trondheim kommune. Haslene var en av 
foredragsholderne på jubileumsseminaret 
som Enhet for fysioterapitjenester i Trond-
heim kommune arrangerte i juni. 

Nidarøgruppa består av bevegelseshem-
mede som møtes jevnlig ved Nidarø Tre-
ningssenter. Vanlige diagnoser i gruppa er 
MS, CP, polio, ryggmargsbrokk, Bechterew 
og hjerneslag. Det hele startet ved at en bru-
kerkonsulent høsten 2008 tok kontakt med 
FYSAK-koordinator Astri Heide Vaskinn 
om at denne gruppen hadde behov for ved-
likeholdstrening. 

– Dette var parallelt med at det ble eta-
blert frisklivssentral i Trondheim. Våren 
etter ble det skrevet noen studentoppgaver 
ved HiST, hvor representanter for brukeror-
ganisasjonene for MS, Polio og CP ble inter-
vjuet.  Informantene hadde et sterkt ønske 
om utvikling av tilrettelagte tilbud i Trond-
heim, forteller Vaskinn.

Det resulterte i en prosjektgruppe med en 
representant fra hver av brukerorganisasjo-
nene, brukerkonsulent, en fysioterapeut og 
FYSAK-koordinator. 

– Prosjektgruppen valgte å prøve ut tre-
ning på treningssenter for bevegelseshem-
mede og inngikk samarbeidsavtale med Ni-
darø treningssenter. Deltakerne fikk tilbud 
om tre måneders trening, i tråd med oppleg-
get ved en frisklivssentral, forteller Vaskinn.

Mange fortsetter
For å bli med må deltakerne ha et aktivi-
tetsnivå som er lavere enn Helsedirektora-
tets anbefaling. De må ha behov for tilret-
telagt trening, og de må klare å komme seg 
til treningssenteret selv. Dessuten må de bo 

i Trondheim kommune. De blir henvist til 
tilbudet fra fysioterapeut eller fastlege. 

Før treningen starter har deltakerne en 
samtale med fysioterapeut, der behov blir 
kartlagt og mål satt. Deretter får de en in-
troduksjon av lederen for treningssenteret. 
Etter tre måneder med trening, som om-
fatter chairobics, styrketrening i gruppe og 
muligheten til å trene individuelt, får de 
oppfølgingssamtale med fysioterapeut. Hver 
enkelt betaler 300 kroner for å delta. Tilbu-
det inkluderer tilgang til treningssenteret på 
ukedager fra klokka 10 til 16 og i helgene. 
Gruppetreningen ledes av fysioterapistu-
denter fra HiST. Mange av deltakerne blir 
ordinære medlemmer på treningssenteret 
når perioden utløper, til gunstig pris. 

Frigjøres fra pasientrollen
Silje Haslene, som har samtalene med del-
takerne, forteller at chairobics er sittende 
aerobics/kondistrening. 

– Deltakerne bruker store bevegelser i 
overekstremitetene, og treningen har høy 
intensitet. De trener med og uten stokker. 

De som har mulighet til det bruker også 
beina. Dette er hard trening og veldig artig. 
Her får de trent i «normale» omgivelser på 
et treningssenter. Bare det i seg selv virker 
positivt, sier Haslene. 

Målet er å aktivisere hver enkelt deltaker 
og å finne en treningsform de kan fortsette 
med. 

– Det føler vi at vi lykkes med. Deltaker-
ne gir tilbakemelding om at de er motiverte, 
at de opplever treningsglede, sosialt felles-
skap og mestring. De liker å trene i et vanlig 
treningssenter fordi det frigjør dem fra pasi-
entrollen, sier Haslene, som anbefaler andre 
kommuner å starte lignende tilbud. 

– Mange kronikere går fast til fysikalsk 
behandling. Noe av behandlingstiden kan 
trolig erstattes med å delta i vedlikeholds-
gruppe. Samtidig vil presset fra sykehusene 
øke, med flere akutte utskrivelser som vil 
ta opp ressurser ved fysikalske institutt og i 
kommunehelsetjenesten. Kronikerne vil da 
komme i andre rekke og må stå på venteliste 
før de får behandling. De trenger et tilbud 
som dette, sier hun. 

TRENINGSGLEDE Målet er å finne en treningsform deltakerne kan fortsette med. Deltakerne liker å 
trene i et vanlig senter fordi det frigjør dem fra pasientrollen. Foto: Carl-Erik Eriksson, Trondheim  
kommune.

Aktiviserer bevegelseshemmede
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Økning i antall saker om 
uredelighet i forskning 

Det har vært en økning i antallet saker med påstand om uredelig 
forskning siden Granskingsutvalget ble opprettet for fire år siden. I fjor 
behandlet Det nasjonale granskingsutvalget for redelighet i forskning 
totalt 11 saker. 

Én sak førte til konstatering av vitenskapelig uredelighet i forhold 
til forfalskning/fabrikkering av data. To klager ble formelt avvist. Dette 
går fram av årsrapporten for 2010, som Dagens Medisin har omtalt. 

Utvalget opplyser at bare noen få av de 11 sakene ble avsluttet 
i fjor. Fire av sakene gjelder påstand om forfalskning/fabrikkering av 
data, tre vedrører plagiering, to omhandler tvister om forfatterskap, 
mens de siste to gjelder en annen form for mulig vitenskapelig urede-
lighet. 

Sammenlignet med 2009, er det flere saker i kategorien forfalsk-
ning eller fabrikkering av data. Siden 2007 har de andre fire kjente 
tilfellene av konstatert vitenskapelig uredelighet handlet om plagiering.

Åtte av sakene gjelder forskning innen universitetssektoren, to ved 
høyskoler og én ved et forskningsinstitutt, ifølge årsmeldingen.

Nakkeslengskadde har 
oftere hodepine

Personer med selvrapportert nakkeslengskade har oftere hode-
pine og muskel- og skjelettplager enn de som ikke har vært utsatte 
for slik skade, ifølge en artikkel basert på HUNT-2-studien.  

Mellom 1995 og 1997 ble alle innbyggere over 20 år i Nord-Trøn-
delag invitert til å delta i en helseundersøkelse.  59.104 personer 
svarte på spørsmål om nakkeslengskade, og blant disse svarte 
46.895 også på spørsmål om muskel- og skjelettplager og hodepine. 

Livstidsforekomsten av selvrapportert nakkeslengskade var 2,9 
prosent. Det var en signifikant sammenheng mellom selvrapportert 
nakkeslengskade og hodepine og kroniske muskel- og skjelettplager, 
skriver manuellterapi.no i sin omtale av artikkelen, der Rigmor Myran 
er førsteforfatter.

Les mer: Myran et al.: Headache and musculoskeletal complaints 
among subjects with self reported whiplash injury. The HUNT-
2study. BMC Musculoskeletal Disorders 2011, 12:129.

Det er i liten grad aldersfysiologiske endringer når det 

gjelder kognitive funksjoner hos eldre pasienter, ifølge en 

oversiktsartikkel i legetidsskriftet. 

UNNTAK er eksekutive funksjoner, psykomotorisk tempo og episo-
disk hukommelse, som reduseres med økende alder. Kraftprestasjo-
ner reduseres med 20–40 prosent hos friske personer over 70 år.

Oversiktsartikkelen har tittelen «Klinisk nevrologisk undersøkelse 
av den geriatriske pasient». Den bygger på ikke-systematiske søk i 
PubMed og forfatternes kliniske erfaringer. Målet er ifølge forfatterne 
å gi en oversikt over nevrologiske utfall som kan ha sin årsak i normal 
aldring. Førsteforfatter er Brynjar Fure, som er tilknyttet Seksjon for 
spesialisthelsetjenesten ved Kunnskapssenteret og Geriatrisk avde-
ling, Oslo Universitetssykehus. 

Nervesystemet gjennomgår en rekke fysiologiske endringer med 
økende alder. Ved klinisk nevrologisk undersøkelse kan disse feiltol-
kes som uttrykk for patologiske forandringer i nervesystemet, påpe-
ker forfatterne.  

Les mer: http://tidsskriftet.no/article/2107651

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

Klinisk nevrologisk undersøkelse av eldre 

FOTO: Colourbox.com
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AKTUELT

Forsker Gro Rugseth stiller i 

avhandlingen «Overvekt som 

livserfaring» spørsmål om 

overvektige overbehandles. 

Hun mener det blir for unyan-

sert bare å fokusere på BMI.

TEKST og FOTO Heidi Johnsen
hj@fysio.no

– KANSKJE man ikke alltid skal behandle, 
svarer Rugseth når Fysioterapeuten spør 
hvordan helsevesenet skal håndtere over-
vekt. 

I motsetning til mange andre som forsker 
på slanking, og som har vektresultat som 
mål, har hun sett på hvordan overvektige 
opplever det å være tykke og å gå på utallige 
slankekurer. 

I sin doktoravhandling har Rugseth foku-
sert på å få informantene til å fortelle med 
egne ord om erfaringene med å være tykke. 
Hun har også testet noe av det informantene 
måtte gjøre i sitt behandlingsopplegg, blant 
annet å ta med deres handleliste og gå i bu-
tikken.

– Det ble en meget tidkrevende handle-
tur. Jeg er vant til kjapt å plukke med meg 
diverse varer på min handlerunde, som 
ikke alltid er like godt planlagt. Her måtte 
jeg leite meg fram til de ulike vareslagene. 
Det tok tid, og jeg ble litt oppgitt. Informan-
tene ble også bedt om å tygge maten godt, 
og fikk også beskjed om hvor mange ganger 
de skulle tygge. Jeg prøvde det og ble rett og 
slett provosert. Jeg er 48 år og har aldri tyg-
get maten så mange ganger. For meg ble det 
helt meningsløst, sier Rugseth.

Merkbar vekt
Gro Rugseth har vært til stede i ulike sam-
menhenger med informantene, der hun har 
«lånt» øre, øyne, sanselighet og refleksjoner. 
I arbeidet med avhandlingen har hun ikke 
hatt fokus på vekt. Hun ville faktisk ikke vite 
hva informantene veide. Hvorfor?

– Det har med studiens innretning å gjø-
re. Vekt dominerer som regel alt. Jeg ønsket 
derimot fokus på samtale og på hvordan in-

Erfaringer med å være overvektig

FORSKER Gro Rugseth har i sin doktoravhandling sett på hvordan overvektige opplever sin overvekt 
og vektreduksjon. 
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formanten opplevde sin overvekt. Men jeg 
fikk jo etter hvert vite hvor mye de veide, 
sier Rugseth.

– Hvorfor var informantene blitt overvek-
tige?

– Her er mange ulike livshistorier. Noen 
hadde hatt spiseforstyrrelser, andre hadde 
vært store fra skolealderen. I noen tilfel-
ler var alle i familien store, eller de var den 
eneste. Fellestrekk for dem er at de veldig 
tidlig ble tatt hånd om av helsevesenet og 
hadde deltatt i ulike behandlingsopplegg. 
Alle tiltak har imidlertid bare ført til yt-
terligere vektøkning, og vekten hadde vært 
stigende hele livet. Ingen ting tyder på at 
helsevesenet har gitt dem opp. Det er heller 
snakk om en behandlingsiver, hvor effekten 
av varig vektreduksjon har uteblitt. Mange 
av informantene sier også at de har slanket 
seg og blitt tykke. Dette er noe vi bør ta tak i.

Erfaringer
Rugseth har presentert informantenes erfa-
ringer med å være tykke.  

– Det som gikk igjen var at kroppen hele 
tiden var merkbar fordi den var tung og tok 
mye plass. Tyngden av og størrelsen på egen 
kropp satte sitt preg på bevegelser, stillinger 

og kroppsholdning, på klesvalg og på hvor-
dan de kunne bevege seg fritt og uhemmet. 
Å stå, gå eller på andre måter være i bevegel-
se kunne medføre ubehag og smerter. Krop-
pen var rett og slett i veien. Det var upraktisk 
å være stor, og det tærte ofte på kroppen, sier 
Rugseth.

Enkelte opplevde overvekten som en fy-
sisk sperre. En mannlig informant fortalte at 
han ikke lenger kunne bevege seg slik han 
hadde behov for på jobben. Som håndverker 
var han avhengig av å kunne bøye seg, sitte 
på huk og klatre. 

– De møtte også hindringer i hverdagen, 
som å finne klær, at sikkerhetsbeltene i bilen 
kunne være for korte, inngangspartier for 
smale og setene på bussene ble for trange 
hvis de skulle dele med en medpassasjer. Sli-
ke erfaringer fikk mange til å føle seg enda 
verre, ifølge Rugseth. Noen ble sinte, andre 
ble skamfulle og følte seg pinlig berørte.

En kvinne fikk rett og slett aversjon mot 
sin egen kropp. En annen fortalte at hun 
hadde koblet seg bort fra kroppen. «Den har 
liksom ikke fått finnes, jeg har bare vært et 
sånt hodemenneske, jeg har tenkt mye og pra-
tet mye, og kroppen har ikke fått være med». 
(Fra avhandlingen side 78).

Mye fokus på mat
For informantene har det ifølge Rugseth 
vært mye fokus på mat, proteiner, karbohy-
drater og fett. 

– De snakket mye om matens kulturelle 
betydning, med felles matkos i familien. 
Spørsmålet mange stilte var om de skulle 
delta i fellesskapet når de var invitert i sel-
skapeligheter eller holde seg til dietten. Hva 
med kosen hjemme? Har du ungdommer i 
huset, nytter det ikke å servere salat. Da er 
det hamburger med mer som gjelder. Jeg så 
fort at informantenes diett måtte passe inn i 
et livsmønster. Dette ble interessant for meg 
i avhandlingen: Hva inngår i livsmønsteret 
og hva snakker de om da?

– Dine informanter hadde vært på diett 
nesten kontinuerlig. De gikk av og til ned i 
vekt, men hvorfor gikk de opp igjen?

– De som gikk ned i vekt beskriver det 
som himmelsk å bli lettere. Når jeg spurte 
hvorfor de gikk opp igjen, svarer de at det 
ble vanskelig. Mange følte kroppslig ubehag, 
noen frøs mer, andre ble urolige. Man skulle 
tro at det å bli lettere er deilig, men det kan 
se ut som det ikke bare er kroppen som for-
andrer seg. Dette vet vi for lite om. Vi tror 
det er en kulturell forventning, at det å gå 

I doktoravhandlingen «Overvekt som livserfaring. Et empirisk – 
teoretisk kunnskapsbidrag» belyser forsker Gro Rugseth to forsknings-
spørsmål: Hvordan erfares det å leve som tykk? Og hva forteller disse 
erfaringene om det å være tykk i dagens samfunn?

I innledningen beskriver hun den medisinske forståelsen av overvekt 
og fedme, som en behandlingstrengende tilstand og et resultat av 
en sedat og usunn livsførsel. Rugseth presenterer kritiske perspektiv 
fra forskning som problematiserer synet på overvektige som syke og 
behandlingstrengende, og der vektreduksjon ikke anses som avgjørende 
for god helse. Som en tredje vei til forståelse av overvekt bruker Rug-
seth fenomenologi som teoretisk perspektiv. 

Tjue voksne personer, fem menn og 15 kvinner i alderen 27 til 70 år, 
utgjør studiens informantgruppe. Samtlige fyller det medisinske kriteriet 
for fedme, med en kroppsmasseindeks over 30. Informantene er rekrut-
tert hovedsakelig fra et vektreduksjonstiltak ved en sykehusavdeling. 
Det empiriske materialet består av observasjoner og intervjuer. 

Observasjonene er gjort i ulike kontekster. Hun fulgte tolv informan-
ter i halvannet år i en gruppe for vektreduksjonsbehandling i regi av 
spesialisthelsetjenesten. Rugseth har gjort observasjoner i forbindelse 
med intervjuer i informanters hjem, under treningsaktiviteter og i sam-

menheng med en teateroppsetning om det å leve som tykk. Rugseth 
intervjuet 16 av informantene, fem menn og 11 kvinner.

Resultatet viser at informantene erfarer seg som kontinuerlig syn-
lige for et allestedsnærværende blikk. Informantene er samtidig selv 
seende, og avhandlingen får fram hvordan informanten kan ta i bruk sitt 
eget blikk for å fjerne skam og skyld, og åpne for innsikt i overvekt som 
et relasjonelt fenomen. Analysene tydeliggjør at informantene opplever 
kroppens tyngde som en konkret og belastende realitet. Tyngden står i 
forgrunnen for all erfaring. 

Tyngden kan også være en kilde til trygghet, som bidrar til at infor-
mantene opplever seg selv som friske, sterke og utholdende. Det kom-
mer også fram at mat og måltider er del av livsmønstre informantene 
finner det vanskelig å gi slipp på. De mener også at råd om matvalg og 
spisemåter som er begrunnet i et ernæringsfaglig og medisinsk perspek-
tiv, snur deres verden «på hodet». I behandlingskonteksten framheves 
det at vektreduksjon vil være helsebringende, mens informantene selv 
erfarer at de kan bli syke av «å holde på med» vektreduksjon.

Avhandlingen er skrevet som en monografi, og den er skrevet på 
norsk.

Om avhandlingen
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AKTUELT

Overlege Serena Tonstad sier at 

det ikke finnes noen forsknings-

data som viser at vi overbehandler 

overvekt.

TEKST Heidi Johnsen
hj@fysio.no

SERENA TONSTAD er overlege ved Oslo 
Universitetssykehus og tidligere leder i 
Norsk forening for fedmeforskning. Når 
det gjelder påstandene om overbehand-
ling fra Gro Rugseth, er hun enig i den 
forstand at det er få som oppnår varig 
vektreduksjon. Tonstad er imidlertid ikke 
enig i at helsevesenet overbehandler over-
vektige.

– De sykehusene jeg kjenner til behand-
ler bare pasienter med sykelig overvekt. 
Skal vi få redusert overvekt, som blir et 
større og større samfunnsproblem over 
hele verden, må overvekt forebygges. Vi 
må komme dit at vi ser overvekt som et 
samfunnsproblem og ikke et problem for 
den enkelte overvektige. Da må vi fremme 

sunt kosthold, og fysisk aktivitet må være 
hverdagskost, sier overlegen. 

Tonstad understreker at varig vektre-
duksjon er vanskelig og krever tålmodig-
het. De fleste er blitt overvektige over tid, 
mens andres overvekt er genetisk betinget.

 – Det tar derfor tid for kroppen å om-
stille seg fra å lagre til å forbrenne kalorier. 

Kroppen har lettere for å lagre kaloriene. 
Når vi går ned i vekt, vil de mekanisme-
ne som lagrer fett bli aktivisert. Kroppen 
opplever vektreduksjon som en trussel 
mot overlevelse, sier Tonstad.

Hun trekker fram det å være sulten og 
det å ha lyst på mat, som en utfordring for 
overvektige.

– Noen av oss har kanskje lyst på litt 
ekstra, selv om vi har spist oss mette.  De 
fleste klarer seg med en bit sjokolade, men 
for enkelte tar denne lysten overhånd. 
Dette er belønningsmekanismer i hjernen 
som ikke har noe med sult å gjøre. Disse 
mekanismene er det vanskelig å styre, og 
gjør at mange går opp i vekt igjen etter at 
de har slanket seg.  

– Bør all overvekt behandles? 
– Det kommer an på hvordan overvek-

ten er fordelt. Forskningen sier at overvekt 
rundt magen er den som er farligst. Mine 
pasienter er altfor syke til at jeg ikke skal 
gi dem behandling. Men jeg jobber også 
med å få folk til å akseptere overvekt, hvis 
man ikke er i faresonen for sykdommer 
som fedme kan gi, sier Serena Tonstad. 

– Helsevesenet overbehandler ikke

ILLUSTRASJONSFOTO Colourbox.com

ned i vekt er flott. Men hvordan de selv oppfatter dette vet vi ikke 
nok om, sier Rugseth.

Tykke er late
Mange overvektige blir sett på som late. Gro Rugseths informanter 
opplevde det som en provokasjon å bli omtalt som late og dorske. 

– Å delta i et slankeprogram krever mye viljestyrke. Et viktig bi-
drag i denne avhandlingen er å få fram at informantene har forsøkt, 
men ikke klart det. De har lett for å påta seg ansvaret for ikke å 
lykkes. Metodene som brukes blir i liten grad vurdert. Det er så lite 
anerkjent å være tykk at vi i stedet klandrer personen som er tykk. 
Men det å være stor og tung kan også erfares som bra. Flere sier de 
kjenner seg sterke, friske og utholdende og kan bevege seg lett som 
en fjær. Dette er erfaringer som de ikke snakker med helsevesenet 
om. En av informantene sa til meg: «Jeg er nok mye friskere enn jeg 
ser ut til, men det er det vanskelig å si til helsepersonell». Helseper-
sonell registrerer bare at de veier for mye, at de kan bli syke og må 
gå ned i vekt. Noen pasienter forteller at de synes det er vanskelig 
å gå til legen når de har influensa. Da blir de ofte bedt om å gå på 
vekta, sier Rugseth.

Overbehandling
Rugseth stiller spørsmål ved om vi overbehandler og mener det blir 
for unyansert å bare fokusere på BMI.

– Men hvordan skal man da behandle overvekt?

 – Kanskje man ikke alltid skal behandle. Kanskje du skal få lov 
til å være tykk. Avhandlingen viser at individuelle erfaringer utgjør 
et komparativt perspektiv til den helsefaglige praksisen som vek-
treduksjon foregår innenfor. Informantene forteller om dyptfølte, 
sårbare og motsetningsfylte livserfaringer som ikke lar seg redusere 
verken til kulturelle stigma eller skam, til medisinske målinger og 
predikerbarhet eller ernæringsfysiologiske normer og idealer, sier 
Rugseth. 

Dette er erfaringer, væremåter og livssammenhenger som tilleg-
ges liten betydning i den vektreduksjonsbehandlingen hun har vært 
observatør i, og som informantene selv strever med å anerkjenne. 

– Jeg mener disse resultatene viser at vektreduksjonsbehandling 
har ganske liten effekt på lang sikt, sier hun.

På norsk
– Overvekt er et stort internasjonalt problem og et viktig satsingsom-
råde for Verdens Helseorganisasjon (WHO). Hvorfor har du valgt å 
skrive på norsk, og dermed gjøre avhandlingen utilgjengelig for kol-
leger i andre land?

– Den beslutningen tok jeg tidlig. Jeg var nødt til å skrive på mitt 
eget språk for å få fram fenomenologien. En avhandling på norsk er 
også mer tilgjengelig for helsepersonell, som jeg ønsker skal lese det 
jeg skriver. Min erfaring er at mange ikke leser engelsk faglitteratur. 
Jeg håper imidlertid på en postdocstilling, med mulighet til å pu-
blisere noe av dette i internasjonale tidsskrifter, sier Gro Rugseth. 
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UFO ANKELORTOSER
- alle størrelser, også for barn

Med få unntak har alternativ be-

handling ingen dokumentert effekt 

på kreftpasienter, viser en ny studie 

fra Kunnskapssenteret. Enkelte typer 

behandling kan gi alvorlige bivirknin-

ger.

TEKST Heidi Johnsen, hj@fysio.no

ÉN AV TRE kreftpasienter bruker alterna-
tiv eller komplementær behandling for sin 
sykdom. Kunnskapssenteret har systema-
tisert oversikter over ulike former for be-
handling, og resultatet viser at nesten ingen 
av behandlingene gir effekt som kan doku-
menteres. Studien ble utført på oppdrag fra 
Kreftforeningen

Forskerne Elisabeth Jeppesen og Lene 
Kristine Juvet ved Kunnskapssenteret, viser 
til at det finnes mange studier og oversikter 

som har vurdert effekt og sikkerhet for ulike 
behandlingsmetoder. 

Lav kvalitet
– Det er imidlertid lav kvalitet på forsk-
ningsdokumentasjonen for de fleste tilta-
kene. Det skyldes dels at studiene er små, 
dels at det innenfor alternativ medisin ikke 
har vært tradisjon for å følge robuste forsk-
ningsmetoder, skriver de to i rapporten. 

Jeppesen og Juvet understreker at det er 
behov for flere randomiserte kontrollerte stu-
dier av alternativ behandling ved kreft, og at 
oppfølgingstiden må være lang nok til å vur-
dere effekten av den behandlingen som gis.

Med alternativ behandling menes hel-
serelatert behandling som utøves utenfor 
helsetjenesten, og som ikke utøves av hel-
sepersonell. Behandling som utøves i hel-
setjenesten eller av autorisert helseperso-
nell, omfattes likevel av begrepet alternativ 
behandling når det brukes metoder som i 

all vesentlighet anvendes utenfor helsetje-
nesten. Når pasienter bruker alternativ be-
handling i tillegg til behandlingen de får på 
sykehuset, kalles dette komplementær be-
handling, ifølge Kunnskapssenteret.

39 oversikter inkludert
Forskerne bak denne rapporten søkte etter 
systematiske oversikter om effekten og sik-
kerheten ved ulike komplementære og al-
ternative behandlingsmetoder for personer 
med ulike kreftsykdommer. Det ble inklu-
dert 39 systematiske oversikter for følgende 
tiltak: Vitaminer og mineraler, kosttilskudd, 
ulike typer urter (også farmakologisk fram-
stilte), akupunktur, soneterapi (refleksolo-
gi), massasje, aromaterapi, hypnose, homø-
opati, tradisjonell kinesisk medisin og ulike 
kropp-og-sjel-metoder. 

Rapporten finner du på www.kunnskaps-
senteret.no. 

Kreft: Ingen dokumentert effekt av alternativ behandling
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har god klinisk effekt. For klinisk dokumentasjon, se trykkbølgebehandling.no eller enimed.no



– Jeg fi kk kronisk senebetennelse i 
begge albuer. Store smerter og tapt 
styrke i albuer og underarmer gjorde 
at jeg hadde problemer med å gripe 
og bære selv de minste ting. 
Konsentrert behandling med 
trykkbølger over en fi reukers periode 
løste opp i problemene. Jeg er nå 
symptomfri. Behandlingen var ikke 
direkte smertefri, men med vondt 
skal vondt fordrives.

– Norges Skiforbund og alpinlandslagets 
medisinske støtteapparat  benytter 
trykkbølgebehandling med Swiss 
DolorClast®. Trykkbølgebehandling ble 
benyttet med godt resultat på skaden 
jeg pådro meg før OL i Vancouver i 2010 
og benyttes også på de ulike typer 
belastningsskader og ”smeller” som 
inntreffer gjennom en lang og hektisk 
rennsesong. Takk for hjelpen, 
den er gull verdt!

– Vi behandler et stigende antall pasienter 
med trykkbølger på vår klinikk. Musearm, 
akillessmerter, kalkskulder, jumpers knee 
og plantar fasciitis behandles effektivt, 
uten behov for operasjon, kortison eller 
medisinbruk. Kort behandlingstid og 
ingen bivirkninger har gjort metoden 
utbredt både i profesjonelle idretts-
miljøer og for å få pasienter raskt tilbake 
i jobb. Trykkbehandling representerer en 
liten revolusjon innen fysikalsk medisin.

– Enimed har levert Swiss DolorClast®, 
trykkbølgebehandlingsutstyr av topp 
sveitsisk kvalitet til norske klinikker i 
10 år. Trykkbølgebehandling er i denne 
perioden blitt etablert som en adekvat 
og effektiv behandlingsform for 
kroniske senelidelser. Klinikker over 
hele Norge innen fysikalsk behandling 
og rehabilitering tilbyr nå trykkbølge-
behandling med vårt utstyr. 
Nå satser vi friskt på 10 nye år!

Egill Knag, daglig leder Enimed, importør og distributør Tor Østhagen, fysioterapeut, leder av Stabækklinikken

Jappen Johansen, fornøyd pasient Aksel Lund Svindal, verdensmester og olympisk mester

Postadresse: Boks 62, 1488 Hakadal. Besøksadresse: Rauerskauveien 518, Nittedal.Telefon: (+47) 67 07 91 80, Fax: (+47) 67 07 91 81.
www.enimed.no

Importør / distributør:

Swiss DuoClast® 
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trykkbølgeutstyr

Swiss DolorClast®
Radial trykkbølgebehandling 
gir mekaniske sjokkbølger 
som brer seg ut i vifteform 
med varierende penetrasjon i 
vev og muskulatur fra 1 til 45 
millimeter.

Swiss PiezoClast®
Fokusert trykkbølgebehandling 
gir ballistiske sjokkbølger som 
konsentreres for optimal 
effekt mot et mer begrenset 
område med penetrasjon i vev 
og muskulatur fra 5 til 40 
millimeter.

Litteratur: 1. FDA/PMA Approval May 2007, PMA nr P050004, www.fda.gov/cdrh/mda/docs/P050004.html (27.6.2008).   2. Gerdesmeyer L, Gollwitzer H, Diehl P et al. Radiale extrakorporale, Stosswellen-
therapie (rESWT) in der Orthopädie. Journal für Mineralstoffwechsel 2004; 11: 36-9.   3. Cacchio A, Paoloni M, Barile A et al. Effectiveness of radial shock-wave therapy for calcifi c tendinitis of the 
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tendinopathy: a randomized, controlled trial. J Bone Joint Surg Am 2008; 90: 52-61.
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Sammendrag 

 Hensikt: Å belyse erfaringene til foreldrene til små barn med CP som mottar perioder 
med og perioder uten hyppig fysioterapi.  
Materiale: Foreldre til fem 6-9 måneder gamle barn med CP, fem mødre og to fedre, som 
alle hadde deltatt på to 4-ukers perioder med fysioterapi fem dager per uke, avbrutt av 
åtte uker uten.
Metode: halvstrukturerte retrospektive intervjuer.  
Resultat: Tre hovedtemaer utkrystalliserte seg: Å være foreldre til nydiagnostiserte 
barn med CP, Erfaringer med deltagelse i hyppige treningsperioder og Endring i motorisk 
funksjon. Det å bli foreldre til barn med CP innebærer en krevende tilpasningsprosess. 
Foreldrene var usikre på hva de kunne forvente framover. De fortalte om god nytte av 
den tette oppfølgingen og de følte seg tryggere. De hadde lært mye om stimulering og 
håndtering av barna. Foreldrene opplevde tydelig endring i barnas motorisk funksjon uten 
å kunne knytte endringen til spesielle perioder.  
Følger for praksis: For å styrke foreldrenes egenerfarte evne til selv aktivt å kunne ta 
del i håndterings- og stimuleringstiltak, er det nyttig med tett fysioterapi oppfølging i en 
eller flere perioder.
Nøkkelord: Foreldredeltagelse, cerebral parese, daglig fysioterapi i perioder, endring i 
motorisk funksjon.

En intervjustudie:

Foreldrenes erfaring med intensiv
fysioterapi til små barn med CP

fag

Innledning
Fysioterapi med veiledning av foreldre er 
del av intervensjon til nydiagnostiserte barn 
med cerebral parese (CP), men det forelig-
ger lite dokumentasjon på hvordan dette 
erfares av foreldrene (1-3). I boken «Råd-
givning til foreldre med kronisk syke og 
funksjonshemmede barn» påpekes det at å 
bli foreldre til barn med funksjonshemming 
kan oppleves som en traumatisk krise med 

store bekymringer om barnets fremtid (4). 
Ut fra en teori om motorisk utvikling, 

the neuronal group selection theory, skjer 
en erfaringsbasert utvelgelse og styrking av 
mye brukte nervebaner, og det er av den 
grunn viktig at små barn opplever varia-
sjon i bevegelser samt mulighet for prøving 
og feiling når beste strategi for en aktivitet 
skal velges (5). For fremming av motorikk 
hos barn med CP synes de fysioterapitilnær-

mingene som vektlegger funksjonell trening 
og aktiv foreldredeltagelse mest lovende (2, 
6). Foreldre har i økende grad blitt involvert 
i trening og stimulering av egne barn (1). I 
en studie av Sørsdahl et al rapporterte både 
foreldre og fysioterapeuter positiv erfaring 
med funksjonell målrettet trening (7). Tra-
han og Malouin fant, i en solid kanadisk 
multipell-baseline studie av foreldre til fem 
førskolebarn med CP, at treningsprogram-
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Foreldrene erfarte den tette fysioterapioppfølg-
ingen som nytting og trygghetsskapende.

mer med periodevis høy treningshyppighet 
ble godt tolerert av foreldrene (8). Om dette 
også gjelder for foreldre til de minste barna 
med CP er ukjent. 

Hensikt 
Dette er andre del av en todelt studie der 
endring i motorisk funksjon og foreldres er-
faring med fysioterapi i bolker hos nydiag-
nostisert barn med CP, ble undersøkt. Hen-
sikt med del 1 var å fange opp endring av 
barnas motorisk funksjon i forbindelse med 
to fire-ukers perioder med daglig trening, 
avbrutt av åtte uker uten trening (9) (figur 
1). I studiens del 2 er hensikten å få kunn-
skap om foreldres erfaringer med perioder 
med daglig trening i regi av fysioterapeut, 
både hvilken betydning denne organiserin-
gen og intensiteten har hatt på barnets ut-
vikling og hvordan denne deltagelsen har 
påvirket barn og familie.

Forskningsspørsmål
• Hvilken erfaring har foreldre med å 

delta i bolker med daglig trening med 
eget barn like etter at diagnosen var 
kjent?

• Hvilken betydning hadde treningen for 
barnas utvikling, sett fra foreldrenes 
perspektiv? 

Metode
Teoretisk perspektiv og metodologis-
ke betraktninger
Målsettingsarbeid sammen med foreldrene 
er det først skrittet for å utvikle en handlings-
plan for videre samarbeid mellom helsear-

beider, foreldre og barn (10). Det å bruke tid 
sammen med foreldre til målsettingsarbeid 
er i tråd med «empowerment»-teori (11). 
Empowerment kan oversettes med styr-
king, som blant annet innebærer å ha aktiv 
innflytelse over egen situasjon. Styrking kan 
beskrives som en prosess, bestående av tre 
hovedelement, med overføring av kontroll 
fra den overlegne i relasjonen til den un-
derlegne. Hovedelementene er: å stimulere 
ressurser og muligheter, å fremme krefter og 
energi, og å redusere forekomsten av stress 
(11). For foreldre til funksjonshemmede 
barn vil styrking blant annet handle om evne 
til å mestre hverdagen og aktivt samarbeide 
med det offentlige hjelpeapparatet (1). 

Forfatterne tok utgangspunkt i her-
meneutisk tenkning, både i forståelsen av 
forskerrollen og videre i analysen av inter-
vjuene (12). Hermeneutisk tradisjon byg-
ger på fortolkning av tekst. I hermeneutisk 
tenkning blir det å skape mening eller å 
fortolke fremhevet som et grunntrekk ved 
den menneskelige tilværelse. Med tanke på 
kvalitet i kvalitativ forskning er refleksjon 
rundt forforståelse trukket fram som vesent-
lig (13). I begrepet forforståelse ligger det at 
mennesket forstår verden ut fra fortidens og 
nåtidens erfaringer, noe som gir en horisont 
som kan åpne for eller begrense forståelsen 
(13). Dette vil også gjelde for forskernes nye 
forståelse av det som studeres (14). Første-
forfatter intervjuet foreldrene og deltok i 
trening med barna, noe som krevde at hun 
gjennom hele forskningsprosessen måtte 
tilstrebe å være bevisst sin forforståelse og 
utfordre denne. 

Design
Studiedesignet var en retrospektiv intervju-
undersøkelse med halvstrukturerte inter-
vjuer.

Materiale
Deltakerne var foreldre til alle de fem barna 
som var mellom seks og ni måneder gamle 
og som hadde deltatt på del 1 av studien 
med bolk-trening hos fysioterapeut (9). Bar-
na var rekrutterte til intervensjonsstudien av 
fysioterapeuter fra pediatrisk poliklinikk og 
via rutinekontroller for barn med svært lav 
fødselsvekt (< 1000 g) i perioden våren 2003 
til høsten 2005 (tabell 1, neste side). 

Foreldrene valgte selv hvem som deltok, 
ved to av intervjuene deltok begge foreldre-
ne, i de andre tre bare mødrene. Hos en fa-
milie der begge foreldre deltok, var barnet til 
stede på deler av intervjuet. Alle foreldrene 
var gifte eller samboende og fire av famili-
ene hadde mer enn ett barn. I tre familier 
hadde minst en av foreldrene utdanning på 
bachelornivå eller høyere, i de to andre fa-
miliene hadde foreldrene yrkesutdanning. 
Foreldrene var mellom 20 og 40 år og alle 
mødrene hadde fortsatt svangerskapspermi-
sjon. 

Etikk
Studien var godkjent av Regional komité for 
medisinsk og helsefaglig forskningsetikk i 
Midt-Norge (070-03, TU) samt meldt Da-
tatilsynet (meldingsnummer 14144). Forel-
drene gav skriftlig informert samtykke før 
deltagelse. 

Fysioterapi, 
fem dager 
per uke i 
fire uker.

Fysioterapi, 
fem dager 
per uke i 
fire uker.

Fysioterapi som vanlig i 
åtte uker.

Baseline fase.
Fysioterapi som vanlig. Vurdering og målsettingsarbeid 
sammen med foreldre.

Uke
 0           4          8          12         16 20       24 28  32 36 40

FIGUR 1 Tidsskjema for intervensjon og intervju.
Baseline fase: Varierte fra 4 – 16 uker.
Fysioterapi 5 dager per uke: En av foreldrene deltok alltid på treningen som var lekpreget, i for barnet funksjonelle situasjoner.
Treningen (40 – 60 min.) foregikk hjemme hos barnet to dager per uke og hos fysioterapeut tre dager per uke. 
Fysioterapi som vanlig: Ett barn hadde jevnlig trening med kommunefysioterapeut én gang per uke /én gang hver annen uke. 
For de andre barna ble det gitt veiledning til foreldrene noe sjeldnere, og for enkelte var det ingen kontakt.

Fysioterapi som vanlig i 
åtte uker.
Intervju av foreldre.
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Intervjuene
Foreldrene valgte sted og tid for intervjuene 
(innenfor forskernes arbeidstid). Intervju-
ene ble utført hjemme hos familiene om 
lag åtte uker etter siste periode med inten-
siv trening. Hvert enkelt varte i vel en time. 
Vi brukte lydbånd og tok utgangspunkt i 
en guide med to hovedtemaer: Foreldrenes 
opplevelse av (1) endring i motorisk funk-
sjon og (2) periodene med og uten intensiv 
trening (vedlegg 1). Spørsmålene vekslet 
mellom å være introduksjoner («Kan dere 
huske hvordan …»), oppfølginger, spesifi-
seringer og fortolkninger. Taushet og aktiv 
lytting ble brukt for å gi tid til refleksjon og 
for å bekrefte det foreldrene fortalte uten å 
forstyrre med nye spørsmål (15). 

Analyse
Førsteforfatter anonymiserte og transkri-
berte intervjuene på en lett ordrett måte 
(14). Det ble brukt enkel linjeavstand og lin-
jeskift for hver gang intervjuer og informant 
vekslet på å snakke, noe som gav knappe 90 
sider med råmateriale.

I videre analyser deltok alle forfatterne. 
Hvert intervju ble systematisert og tema ar-
beidet fram. Vi brukte ulike tilnærmingsmå-
ter for å få fram sammenhenger i tråd med 
råd fra Patton (16). En viktig rettesnor var 
den hermeneutiske sirkel (13), hvilket vil si 
at analyseprosessen gjentatte ganger gikk 
fra å ha fokus på tekstenes helhet til deler av 
tekstene og tilbake igjen. Hvert intervju ble 
lest gjentatte ganger, først for å få et overord-
net inntrykk av innholdet, deretter ble mer 
tid brukt på enkelte deler av intervjuene, før 
vi igjen så på teksten med et mer overordnet 
blikk. Vi sammenlignet så hovedbudskapet 
i hvert intervju for å finne likheter og for-
skjeller. Tre hovedtema ble identifiserte dels 
i samsvar med temaene i intervjuguiden, 
dels nye, for eksempel utfordringen med å 
bli foreldre til et barn med CP. Førsteforfat-
ter kodet intervjuene manuelt på bakgrunn 
av de identifiserte temaene (tabell 2). Utsnitt 
fra intervjuene som fanger opp hovedtema-
ene er presentert under resultat. 

Resultat 
Vi fant tre hovedtemaer: det å være foreldre 
til nydiagnostiserte barn med CP, foreldrenes 
erfaringer med deltagelse i prosjektet og end-
ring i motorisk funksjon (tabell 2). Hovedte-
maene presenteres i hvert sitt avsnitt, med en 
oppsummering med forfatternes tolkninger 
etter hvert tema. Henvisning til enkeltinfor-

manter blir omtalt i hunkjønn siden de fleste 
informantene var mødre óg for å ivareta ano-
nymisering. Barna blir omtalt som han. Alle 
foreldre som deltok er representert i sitatene.

Tema 1: Å være foreldre til nydiagnos-
tiserte barn med CP
Foreldrene fortalte på ulike måter hva de 
hadde følt når de fikk diagnosen, blant annet 
usikkerhet for fremtiden og det å være alene 
om et stort ansvar. Samtlige foreldre utrykte 
at de var svært fornøyde med å ha fått tilbud 
om tett oppfølging, slik fortalt av en mor: 

«Det var fint [lavt], for en blir veldig satt 
ut når en får vite noe sånt, [lengre pause] 
også få en masse oppfølging etterpå. [len-
gre pause] Jeg har egentlig trengt ganske 
lang tid på å fordøye den diagnosen.» 

Andre foreldre brukte ord som at det 
hadde vært deilig ikke å ha hele ansvaret for 
treningen selv, og noen beskrev det å delta 
på intensiv trening som et svært godt tilbud 
sammenlignet med trening cirka en gang i 
uken. Det ble fortalt om lange og vanskelige 
perioder før diagnosen ble stilt, med utrygg-
het der de bare måtte vente. En mor sa: 

«… for meg har det å delta vært veldig 
trygt. Jeg har jo vært mye redd og sånn 

[lang pause]. Nå er det helt annerledes 
liksom.» 

Det ble også gitt uttrykk for at det var 
vanskelig å snakke om disse erfaringene. En 
mor sa dette direkte, mens en annen fikk 
tårer i øynene da hun snakket om sønnens 
utvikling. 

Forfatternes tolkninger tema 1
Hvordan det erfartes å bli foreldre til et barn 
med CP var et tema som foreldrene brakte 
fram på ulik måte. Noen hadde opplevd økt 
trygghet med tett kontakt med fysiotera-
peut, mens for en mor hadde denne perio-
den ført til at hun ble mer klar over barnets 
funksjonshemming, noe som fortsatt var 
svært sårt. Foreldrene var fortsatt i en tilpas-
ningsfase. Det var vanskelig for dem å for-
holde seg til og vite hva som var mulig med 
tanke på barnas utvikling.

Tema 2: Foreldrenes erfaringer med 
deltagelse i prosjektet
Følgende undertema ble belyst: Forventnin-
ger til treningen, kunnskapsøkning og med-
virkning ved utforming av mål og tiltak 
Forventninger til treningen

Foreldrenes ulike forventninger ble i va-
rierende grad oppfylt. En mor fortalte at hun 
hadde håpet på større framgang, og at hun 

TABELL 1 Barna som deltok i perioder med hyppig trening; alder og alvorlighetsgrad av CP.

Barn Kjønn  Født uke (GA) Alder ved inklusjon  Diagnose GMFCS

1 M 29 5 måneder, 3 uker KA CP spastisk unilateral (høyre) II

2           F 32 9 måneder, 2 uker KA CP spastisk unilateral (venstre)      I          

3 M 35 7 måneder, 2 uker KA CP blandet bilateral   IV

4 M 40 9 måneder CP spastisk unilateral (right) I

5 M 40 6 måneder CP spastisk unilateral (right)     I

GA: gestasjonsalder/svangerskapsalder, KA: korrigert alder, CP spastisk unilateral: CP hemiplegi, CP bilateral: CP diplegi eller quadri-
plegi, GMFCS: Gross Motor Function Classification System, klassifiserer alvorlighetsgrad av CP, med nivå V som det mest alvorlig.

TABELL 2 Foreldrenes opplevelse av deltagelse i intensive treningsperioder.

Å være foreldre til funksjons- 
hemmede barn

Foreldrenes erfaringer med 
deltagelse i prosjektet

Utvikling hos barnet

a) Kjenne seg alene
b) Usikker framtid
c) Behov for støtte 

a) Forventninger
b) Kunnskapsøkning og økt trygghet
c) Medvirkning/manglende medvirkning 
    mht utforming av mål og tiltak 

a) Endringer i motorikk under intensive 
     trening
b) Endringer i motorikk etter intensiv 
     trening
c) Endring i mental utvikling
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nå hadde blitt mer oppmerksom på barnets 
motoriske vansker: 

«Så det er jo selvfølgelig litt trasig når en 
holder på med en treningsperiode som er 
litt intensiv, og at en ser at det ikke blir 
noe sånn voldsom framgang ut av det.»

Andre fortalte at situasjonen hadde vært 
så ny for dem at de ikke hadde hatt spesielle 
forventninger, men at de hadde opplevd det 
som positivt at nå skjedde det noe konkret. 
Enkelte trakk fram at barna tydelig hadde 
likt å trene når de var blitt kjent med tera-
peuten og var trygg i treningssituasjonen. 
Alle mødrene fortalte at det i perioder med 
trening hadde vært en utfordring å opprett-
holde daglige rutiner og at det hadde vært 
lite rom for å delta på andre aktiviteter. Den-
ne moren uttrykte det slik: 

«Det blir veldig intenst med hver dag da. 
Det kunne kanskje ha vært greit å ha en 
eller to dager fri i uka, sånn at en kunne 
få gjort – en blir veldig låst [lang pause]. 
Men det hjalp når du kom hit, da. Særlig 
når du kom tidlig på morgenen eller litt 
seint for da hadde jeg på en måte formid-
dagen til å gjøre sånne ting.»

Sammenlignet med trening hos fysio-
terapeut en gang per uke syntes foreldrene 
likevel den intensive treningen var å fore-
trekke som disse to sitatene illustrerer; «Det 
føltes veldig bra rett og slett», og at det «… 
stort sett bare var positivt».

 
Kunnskapsøkning 
Samtlige foreldre fortalte at de hadde lært 
mye om håndtering og stimulering av barna. 
De fortalte for eksempel at de var blitt be-
visste på hvordan de kledde på barnet, holdt 
barnet på fanget eller ved berøring minnet 
barnet på å ta i bruk affisert hånd. En mor 
sa dette: «… det har vært masse tips, veldig 
mye bra, hvordan vi kan gjøre ting.» 

En mor fortalte til og med at hun fikk 
spørsmål fra venner med små barn: 

«Jeg har ei venninne som har ei datter 
som har noe med nakken, så vi har fortalt 
litt om det vi har fått som råd om. Det er 
mange som har ringt oss og kaller oss for 
eksperter. Jeg syns det er litt morsomt.» 

Medvirkning vs manglende medvirkning 
ved utforming av mål og tiltak 
På spørsmålet om målene for treningspe-
riodene hadde vært spesifikke nok, snakket 
flere av foreldrene om målene som terapeu-
tens mål for treningen. For enkelte var det 
sprik mellom forventningene til resultatet 
av treningen og de målene som var satt. En 
mor uttrykte det slik:

«Du fortalte jo målene, og hva du tenkte, 
du snakket om at til høsten hadde du 
planer om at han skulle opp å stå. Det 
hadde vi jo selv litt problemer med å tro 
at skulle skje.»
 
En annen mor framhevet at når de skulle 

tilbake til kommunefysioterapeuten, ønsket 
de at målene skulle bli satt av terapeuten og 
at det ikke var dem som foreldre som skulle 
bestemme disse. På spørsmålet om det var 
mål som manglet eller kunne ha vært en-
dret, hadde ingen av foreldrene nye forslag. 
En fortalte at det å sette mål var vanskelig, 
da hun ønsket at barnet skulle fungere som 
alle andre. En annen derimot opplevde sam-
svar mellom målene for treningen og det de 
hadde håpet på, og samtlige mål ble nådd i 
løpet av treningsperiodene.

Forfatternes tolkninger tema 2
Det gikk igjen i materialet at foreldrene 
opplevde det som godt ikke å være alene om 
ansvaret for den motoriske stimuleringen. 
På spørsmål om mål begynte foreldrene å 
snakke om forventninger til framtiden. De 
var fortsatt i en tilpasningsfase, med be-

hov for økt kunnskap om diagnosen og om 
hvordan de kunne integrere håndtering og 
stimuleringstiltak i hverdagen. Trening hver 
dag grep mye inn i hverdagen til familiene, 
særlig de dagene treningen foregikk utenfor 
hjemmet. Det at foreldrene hadde opplevd 
målsettingsarbeidet såpass vanskelig var ny 
kunnskap for oss.

Tema 3: Endring i motorisk funksjon
Alle foreldrene hadde opplevd endring i 
motorikk hos barna. Fire av fem fortalte om 
en generell positiv endring, også i perio-
dene uten trening. De fortalte for eksempel 
om mer symmetrisk bruk av hendene, og at 
barnet hadde blitt flinkere til å forflytte seg 
rundt på gulvet. En mor uttrykte dette slik:

«Det har skjedd en veldig positiv utvik-
ling, han har blitt flinkere til å røre seg og 
bevege seg rundt på gulvet. Han bruker 
hånda mer, den er mer åpen, han bruker 
den uavhengig av den andre, bruker den 
når han bader.» 

Andre foreldre beskrev endringen som 
hadde skjedd i løpet av prosjektperioden 
som; «Han har kommet kjempelangt». En 
mor trakk fram fordelen med den hyppige 
kontakten med fysioterapeuten i trenings-
periodene, til sammenligning med når bar-
net traff fysioterapeut mer sjelden: 

«Når han trener med kommunefysiote-
rapeut en gang i uka, kanskje litt sånn 
sjeldnere, så har han vært mer sånn huff, 
han blir liksom aldri skikkelig vant til det 
hun gjør da.»

Kun en av mødrene fortalte om negativ 
endring i form av at barnet var blitt mer stiv 
i periodene uten den hyppige treningen.

Forfatternes tolkninger tema 3
Samtlige foreldre erfarte at det hadde vært 
en positiv endring i motorikk i forbindelse 
med deltagelse i prosjektet. De fortalte at 
barna videreutviklet de motoriske ferdig-
hetene også i perioder uten daglig trening 
sammen med terapeuten. Barna var i en 
alder der det å være skeptisk til fremmede 
er naturlig. Det at de traff terapeuten svært 
hyppig i perioder gjorde at barn og terapeut 
ble godt kjente som igjen kan ha virket posi-
tivt inn på treningssituasjonen.

Foreldre erfarte behovet for mye støt-
te for å stimulere sine småbarn med 
CP; perioder med hyppig fysioterapi 
kan dekke viktige behov.
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Diskusjon
Studien belyser at det å bli foreldre til barn 
med CP krever en stor omstilling for forel-
drene som vil ha mange spørsmål om fram-
tiden til barna. Foreldrene i studien fortalte 
om god nytte av den tette oppfølgingen, og 
at de hadde lært mye om stimulering og 
håndtering av barna noe som førte til økt 
trygghet. De hadde opplevd tydelig endring 
i barnas motorisk funksjon uten å kunne 
knytte endringen til spesielle perioder. 

Metodediskusjon
Validitet
Våre halvstrukturerte intervjuer synes i stor 
grad å være gyldige for å finne svar på for-
eldres erfaringer etter å ha deltatt på hyppig 
trening med sine småbarn. Det som taler 
for er blant annet: at vi benyttet halvstruk-
turerte intervju som gav rom for uplanlagte 
temaer som kunne dukke opp; at foreldrene 
kunne komme fram med det de selv la vekt 
på (15) ut fra intervjueguiden utarbeidet av 
HK Kaale som tidligere har fått fram forel-
dres erfaringer i en studie (17); at alle forfat-
terne deltok i analysen av de transkriberte 
intervjuene; at andre- og tredjeforfatter 
ikke hadde møtt foreldrene eller barna og 
representerte analytiske blikk utenfra og at 
foreldrene våget å være åpne fordi de kjente 
intervjuer godt. Et eksempel på at foreldrene 
våget, er at alle foreldrene tok opp aspekter 
ved temaet å bli foreldre til et barn med CP 
selv om det ikke var ivaretatt av intervju-
guiden. 

Videre søkte førsteforfatter avstand til sin 
egen forforståelse ved å arbeide med analy-
tisk distanse gjennom hele forskningspro-
sessen. For eksempel ved, i møtet med for-
eldrene, systematisk å sette på spill eget håp 
om at foreldrene skulle fortelle om positiv 
motorisk utvikling hos barna og ved syste-
matisk å åpne for foreldrenes nyanserte og 
sammensatte erfaringer med deltagelsen. 

Det som eventuelt taler imot full forel-
dreåpenhet er spesielt ett forhold: førstefor-
fatters dobbeltrolle som både intervjuer og 
som den som gjennomførte intervensjonen. 
Vi kan ikke utelukke at lojalitet hos foreldre 
overfor terapeuten (grunnet det nære for-
holdet) kan ha påvirket det som kom fram. 

Diskusjon av samlet resultat
Foreldre til nydiagnostisert barn med CP
Alle foreldrene hadde nettopp fått vite at 
barnet deres hadde CP. Det å ha fått et barn 
med denne diagnosen var et tema som alle 

foreldrene brakte fram, og de fortalte på ulik 
måte om usikkerhet for framtiden og at de 
følte et tungt ansvar. I denne tilpasningsfa-
sen er det viktig med styrking av foreldre-
kompetansen, slik at foreldre opplever så 
god mestring av hverdagslivet som mulig. 
Kaaresen et al fant økt stress, usikkerhet og 
frykt hos foreldre til premature barn målt 
ved Parental Stress Index når barna var 6 
og 12 måneder gamle (18). Den tette opp-
følgingen av de fem barna i vår studie gav 
foreldrene selvopplevd økt kunnskap om 
håndtering og stimuleringsferdigheter, noe 
som samtlige opplevde som positivt. I denne 
fasen syntes det særlig viktig. 

Erfaringer med deltagelse i perioder med 
hyppig trening
Hvordan foreldre opplever oppfølgingspro-
gram med aktiv deltagelse i trening av egne 
barn varierer. Det finnes svært få studier 
med foreldre til barn under 1 år med CP, 
der dette har vært fokus. Direkte sammen-
ligning med tilsvarende studier er derfor i 
begrenset grad mulig. De studiene som har 
undersøkt foreldres erfaringer med aktiv 
deltagelse i trening av egne barn er gjort i 
andre aldersgrupper barn. Iversen et al fant 
at foreldrene til seks år gamle barn med 
sammensatte motoriske vansker opplevde 
økt forståelse for egne barns problematikk 
etter perioder med tett oppfølging sammen-
lignet med foreldre til en gruppe barn som 
fikk fysioterapi som vanlig (19). I en spørre-
skjemaundersøkelse blant 243 foreldre til 0 
til 3 år gamle barn med ulike utviklingsfor-
sinkelser som deltok i tidlig intervensjons-
program, fant man derimot at høy intensitet 
på oppfølgingsprogram gav en negativ effekt 
på foreldres velvære (3). I en oversiktsartik-
kel av Jansen et al sprikte resultatene mel-
lom studiene på hvordan foreldre opplevde 
å delta i treningen av egne barn (alder fra 
0 til 11 år) (2). For eksempel viste en stu-
die av mødre til 148 barn med mental ut-
viklingshemming, der mødrene trente med 
barna under veiledning, at stressnivået gikk 
ned i familier med middels sosioøkonomisk 
status forbundet med ukentlig tverrfaglig 
oppfølging. En annen studie, av foreldrene 
til 28 to til syv år gamle barn med CP, hvor 
foreldrene var delaktige i målsettings- og 
evalueringsarbeidet, fant at de var mer 
motiverte for å følge opp treningen samt 
opplevde situasjonen noe enklere enn for-
eldrene i kontrollgruppen hvor barna fikk 
vanlig fysioterapi. De nevnte studiene viser 

at det er ulikt hvordan foreldre opplever pe-
rioder med aktiv deltagelse i trening av egne 
barn. Noen opplever at de får økte forståelse 
og innsikt i barnas vansker, mens andre kan 
oppleve hyppig oppfølging som negativt.

Foreldrene i vår studie fortalte at det å 
ikke være alene om treningen, men å kunne 
dele ansvaret med andre som var kvalifiserte 
til dette, var noe som de hadde opplevd som 
positivt og som hadde bidratt til at de følte 
seg tryggere etter endt deltagelse.

Deltagelse i målsettingsarbeid
Som et ledd i å styrke foreldrenes aktive del-
tagelse var alle foreldrene med på å drøfte 
behandlingsmål for treningsperiodene. Men 
ut fra innholdet i intervjuene synes det ikke 
som målsetningsarbeidet styrket foreldrenes 
opplevelse av aktiv deltagelse. 

Fire av fem foreldre husket lite da de ble 
spurt om målene for treningen hadde vært 
spesifikke nok. Dette kan skyldes at det ble 
brukt for lite tid til målsettingsarbeid inn-
ledningsvis, eller det kan være at disku-
sjonen om mål kom for tidlig i forhold til 
foreldrenes tilpasningsprosess, eller det kan 
ha sammenheng med at den første målset-
tingsdiskusjonen var gjennomført nesten 
seks måneder tidligere, og dermed var blitt 
fjern for foreldrene. 

I en bok om rådgivning til foreldre med 
kronisk syke barn blir det påpekt at mange 
foreldre kan oppleve en tilstand av sjokk 
eller handlingslammelse når diagnose fore-
ligger (4). Videre skriver forfatteren at for-
eldre kan ha vansker med å tenke framover, 
ettersom de ennå ikke har perspektiv på 
den «nye verden». Selv når foreldre har god 
kunnskap, kan det være stor usikkerhet for-
bundet med en diagnose fordi alle sykdom-
mer har et individuelt forløp (4).

I en oversiktsartikkel blir det stilt spørs-
mål ved om pasienter oppfatter at de gjør 
reelle valg når de blir oppfordret til å være 
delaktig i valg av behandling, eller om det 
kan være at noen pasienter velger det de tror 
passer best for å sikre et godt forhold til hel-
sepersonell (20). Ifølge teori om styrking vil 
kunnskap og stressmestring være del av for-
utsetningene for å kunne utøve medbestem-
melse (11). Økt kunnskap om CP generelt 
og om trening og stimulering spesielt kan 
altså ha vært viktigere enn deltagelse i denne 
fasen i målsetningsarbeidet. For at foreldre-
ne skulle kunne være mer delaktig i målset-
tingen, kunne et alternativ vært å bruke mer 
tid på målsettingsarbeidet underveis i stu-
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dien, for eksempel ved å sette delmål ut fra felles bevegelsesanalyse 
underveis i treningen. 

Utvikling hos barnet
Foreldrenes oppfatning av endring i motorikk var sammenfallende 
med resultatene av de grovmotoriske testene fra intervensjonsstu-
dien: Testene fant en tydelig bedring i motorisk funksjon etter hver 
intervensjonsperiode, men ingen tydelige forskjeller mellom de 
ulike periodene (9). Foreldrene fortalte om klare endringer i barnas 
motoriske ferdigheter sammenlignet med før deltagelse i prosjektet, 
for eksempel mer bruk av begge hender eller økt evne til forflytt-
ning, men uten at disse kunne knytte dette til spesielle perioder. For 
at foreldrene skulle klare å skille også mellom periodene er det mu-
lig at spørsmålene i intervjuene hadde trengt å være mer detaljerte. 
Det kan også være at foreldrene fokuserte mest på barnas generelle 
utvikling, med det motoriske som én del uten at de noterte seg fram-
gangen i detalj. Det er dessuten å forvente at den endringen som 
barna fikk i perioder med bolk trening gav et grunnlag som de utvi-
klet videre i perioder uten trening (8). 

En mulig feilkilde ved foreldrenes opplevelse kan være at de gjer-
ne ville se positive resultater, noe som kunne ha påvirket blikket i en 
positivt fortolkende retning. En annen feilkilde er den lange tiden 
som hadde gått fra den første perioden med hyppig trening og til 
intervjuene ble gjennomført nærmere 20 uker senere. Et alternativ 
for lettere å kunne skille mellom de ulike periodene, hadde vært å 
føre loggbok.

Foreldrene til disse barna med CP brakte opp tematikk som kan 
være av relevans for fagpersonell som skal møte foreldre til et barn 
som nylig har fått en diagnose. Uttalelsene fra foreldrene var entydige 
i at de hadde erfart god nytte av den tette oppfølgingen, ikke minst 
for å lære om håndtering og stimulering av barnet og å kunne stå 
sammen med fagfolk om treningen. Denne kunnskapen er det viktig 
å ta hensyn til i samarbeid med foreldre med nydiagnostiserte barn.

Konklusjon
Foreldrene til barna med nylig diagnostisert cerebral parese opplev-
de seg godt fornøyde med å ha deltatt i bolker med hyppig fysiote-
rapi. De erfarte positive endringer i motorisk funksjon i prosjektpe-
rioden. Den tette oppfølgingen gav dem større trygghet i å håndtere 
og stimulere egne barn. Foreldrene opplevde imidlertid behand-
lingsmålene som uklare, og de fant det vanskelig å være konkret på 
egne forventninger til fysioterapi i denne tidlige fasen av barnas liv. 

Det synes viktig at fysioterapeut og foreldre bruker nok tid 
sammen til informasjon og drøfting av mulige mål for fysioterapi, 
både for styrking av foreldrekompetansen og for at foreldre skal 
kunne utøve aktiv medbestemmelse. I den videre oppfølgingen av 
nydiagnostiserte barn med CP, kan en god modell være å ha hyp-
pig kontakt mange ganger per uke i korte perioder, for deretter å ha 
perioder uten eller med få avtaler. I tillegg er det viktig at fysiotera-
peuten kan variere arbeidsmåte for å imøtekomme det enkelte barns 
og foreldres behov på en fleksibel og best mulig måte.
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Vedlegg 1

Intervjuguide

Hvilken nytte hadde barnet av treningen sett fra foreldrenes 
perspektiv?
1. Motorisk funksjon generelt?
2. Motorisk endring spesielt?
• Mageleie, måten å støtte på høyre eventuelt venstre arm?
• Rulling over høyre og eventuelt venstre side?
• Åling eller kryping?
• Krabbing, hvordan og lengde?
• Oppreisning til stående, hvordan?
• Bruk av høyre og venstre hånd?
• Stivhet i muskulatur?
• Sittebalanse?
• Forflytning i stående?
• Trøtthet eller utholdenhet?
3. Om målaktiviteter spesielt?
• Var de spesifikke nok?
• Endring av målaktiviteter?

Hvordan var det å delta i intensivt treningen med eget barn 
like etter at diagnosen var kjent?
1. Intensive treningsperioder
• Var treningen spesifikk nok?
• Har du savnet noe i opplegget?
• Har du lært noe om håndtering av barnet som du ikke kunne 

fra før, og kunne du eventuelt overføre dette til hverdagen?
• Hvordan var det for deg eller dere å komme daglig til fysio-

terapitrening?
2. Perioder uten trening
• Hvordan opplevde du eller dere de åtte ukene uten trening?
• Utfører barnet ditt dagliglivsaktiviteter på andre måter etter 

treningsperioden?
• Var det noe dere savnet i denne perioden?
3. Hva var fordelene eller ulempene med en slik organisering  
 av treningsperiodene?
4. Hva ønsker dere av videre oppfølging fra fysioterapeut ideelt  
 sett?  

Intervjuguiden er omarbeidet etter intervjuguide av Helga 
Kaale, i prosjektrapporten Sørsdahl AB, Rieber J, Kaale H: «In-
tensiv treningsperiode for barn med cerebral parese – et pilot-
prosjekt», Bergen 1999.
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Title: The parents’ experience with intensive physiotherapy to 
infants with CP – an interview study 
Abstract

 Aim: To explore the experiences of parents of infants with CP, 
who took part in a program with periods of frequent physiothe-
rapy. 
Material: Parents of five infants aged 6-9 months with CP (five 
mothers and two fathers), who had participated in two 4-weeks 
periods of physiotherapy five days a week, interrupted by eight 
weeks without therapy. 
Method: Semi structured and retrospective interviews. 
Result: Three themes emerged: Being parents of infants newly 
diagnosed with CP, Experiences with the participation in frequent 
periods of physiotherapy, and The children’s change in motor 
functions. Becoming parents of children with CP was described 
as a demanding process of adaptation. The parents had many qu-
estions about the future, and they did not know what to expect. 
They experienced the participation in periods with daily therapy 
as useful, they felt more confident and had learned much about 
handling and how to stimulate their children. The parents clearly 
experienced changes in their children’s motor function, without 
being able to link these changes to specific periods.
Implication for praxis: The parents of children newly diagno-
sed with CP seem to need a lot of support and consulting both to 
increase parent-empowerment and to learn handling and stimula-
tion. Frequent physiotherapy may provide the kind of support and 
knowledge they ask for.
Keywords: Parents’ participation, infant, cerebral paresis, daily 
physiotherapy, periodic physiotherapy, change in motor function.
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Migreneboken – en medisinsk 
og kulturhistorisk innføring
Forfattere: Karl Bjørnar Alstadhaug og 
Lars Jacob Stovner 
Forlag: Fagbokforlaget
ISBN: 9788245011470
 
De siste 20 - 30 år har forståelsen av migrene 
og annen hodepine økt betydelig. Denne boken 
tar for seg temaet både fra et medisinsk og 
et kulturhistorisk perspektiv. 24 kapitler og 
beskrivelser av 40 ulike sykdomstilfeller betyr 
at temaet dekkes grundig, skriver forlaget i sin omtale av boken.

Målgruppen er i første rekke helsepersonell, men forfatterne har 
skrevet boken på en slik måte at de fleste kan ha utbytte av å lese den. 
Alstadhaug er overlege i nevrologi ved Nordlandssykehuset i Bodø, og 
førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø. Stovner er professor 
i nevrologi ved NTNU, og  leder for Nasjonalt kompetansesenter for 
hodepine.

Ryggen – undersøgelse og behandling 
af nedre ryg
Forfatter: Per Lind
Forlag: Munksgaard, Danmark
ISBN: 9788762809857

Boken, som er 2.utgave, legger ifølge forlaget 
vekt på både aktive og passive behandlings-
strategier. Korsryggsmerter presenteres ut fra 
et helhetsperspektiv. Med utgangspunkt i den 
biopsykososiale sykdomsmodellen beskrives 
hvordan dysfunksjon og aktivitetstap kan føre 
til tap av funksjonsevne. Konsekvensen kan være langvarig sykefravær 
og i verste fall utstøting fra arbeidsmarkedet.

Forfatterne har samlet viktige kunnskapsområder og praktiske un-
dersøkelses- og behandlingsprosedyrer som ofte brukes i klinisk praksis. 
Kliniske kasuistikker gjør innholdet mer levende. Viktigste målgruppe er 
ifølge forlaget grunnutdanningene i fysioterapi, samt klinikere som kan 
bruke boken som oppslagsverk. 
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Commentary
Six previous studies that investigated long-term ambulatory oxy-
gen therapy (AOT) for patients with COPD demonstrated that, 
on average, AOT did not improve patient outcomes (Liker et al 
1975, McDonald et al 1995, Eaton et al 2002, Lacasse et al 2005, 
Nonoyama et al 2007, Sandland et al 2008). Even after increas-
ing the sample size, Moore et al (2010) showed a similar lack of 
benefit. Is AOT an ineffective treatment or have we yet to identify 
those who benefit? 

A proportion of patients may ‘respond’ to AOT. However, as 
the consistent definition of a ‘responder’ has not been established, 
the range of responders within study samples is large: 56 percent 
in Eaton et al (2002) and 7 percent in Nonoyama et al (2007). 
Predictors of benefit remain unknown; due partly to small sam-
ple sizes, but also because psychological and behavioural barriers 
(Earnest 2002) potentially outweigh any physiologic benefit of 
AOT. A low average duration of AOT use (ie, < 2 hours/day) is a 
common finding. 

Until the characteristics of ‘responders’ to AOT are establis-
hed, clinicians should be sceptical of its benefit. The best course 

of action may be to assess on a patientby-patient basis using ri-
gorous methods based on N-of-1 research designs. The cost of 
such an approach would be offset by the savings associated with 
providing AOT only to those who benefit from it and use it.

Mika L Nonoyama
Lawrence S Bloomberg Faculty of Nursing and
Department of Physical Therapy, University of Toronto,
Canada
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Patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) who are not 
hypoxaemic at rest do not benefit from home oxygen

Synopsis
Summary of: Moore RP et al (2011) A rando-
mised trial of domiciliary, ambulatory oxy-
gen in patients with COPD and dyspnoea 
but without resting hypoxaemia. Thorax 66: 
32–37. [Prepared by Kylie Hill, CAP Editor.] 

Question: In patients with COPD and 
exertional dyspnoea, but without severe 
hypoxaemia at rest, does domiciliary am-
bulatory oxygen change dyspnoea, health-
related quality of life, mood, or functional 
status? 

Design: Randomised controlled trial in 
which the investigators and participants 
were blinded to group allocation and the 
randomisation sequence was concealed pri-
or to allocation. 

Setting: In the patient’s home with as-
sessments at a tertiary hospital in Victoria, 
Australia. 

Participants: People with stable COPD 
who: (i) were ex-smokers on optimal me-
dical treatment, (ii) had a partial pressure 

of oxygen in arterial blood > 55mmHg at 
rest, and, (iii) reported moderate to severe 
functional limitation from dyspnoea. Ran-
domisation of 143 patients allocated 68 to 
the cylinder oxygen group and 75 to the cy-
linder air group. 

Interventions: Participants received 12 
weeks of either cylinder oxygen (interven-
tion) or cylinder air (control) set at 6 L/min 
for use during activities of daily living. Both 
groups were provided with a trolley/stroller 
to transport cylinders as well as verbal and 
written instruction to use the cylinders in-
side and outside the home during activities 
that caused dyspnoea. Cylinders were iden-
tical in appearance and weighed 4.2 kg when 
full. 

Outcome measures: The primary outcome 
was the dyspnoea domain of the Chronic Re-
spiratory Disease Questionnaire (CRDQ). 
Secondary outcomes included dyspnoea 
measured by the Baseline/Transitional Dys-
pnoea Index, health-related quality of life 

measured by the CRDQ and Assessment 
of Quality of Life Utility Index, mood dis-
turbance measured by the Hospital Anxiety 
and Depression Scale, functional exercise 
capacity measured by the six-minute walk 
distance, and physical activity measured 
using a pedometer and self-report. 

Results: The primary outcome was av-
ailable for 139 of the enrolled patients. No 
between-group differences were demonstra-
ted for any outcome. At 12 weeks dyspnoea, 
mean difference 1.1 units (95% CI –0.9 to 
3.1), did not differ significantly between 
groups. Using domiciliary oxygen for par-
ticipants with exertional desaturation was 
not more predictive of changes in dyspnoea 
than using air. 

Conclusion: Patients with chronic ob-
structive pulmonary disease (COPD) who 
are not hypoxaemic at rest do not benefit 
from home oxygen. [Mean difference and 
95% CIs calculated by the CAP Editor] 
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Først presenteres retningslinjene som et-
terfølges av relevante norske ressurser fra 
Norsk senter for aktiv rehabilitering (NAR).

Retningslinjene er utført av the Ortho-
peadic Section of the American Physical 
Therapy Association. De er koplet blant an-
net til Verdens helseorganisasjons ICF – In-
ternasjonal klassifikasjon av funksjon, funk-
sjonshemming og helse.

Hensiktene var å beskrive: 
1)  Evidensbasert fysioterapi for ortopediske 

muskelskjelettilstander som ofte behand-
les av fysioterapeuter.

2) Klassifisering av tilstandene over ved 
hjelp av WHOs begreper for funksjons-
begrensninger i (a) kroppsfunksjon eller 
-struktur, (b) aktivitet og (c) deltakelse.

3) Gode utkommemål for å undersøke end-
ring etter fysioterapi. 

4)  Ortopedisk fysioterapipraksis med ak-
septerte begreper – for myndighetene. 

5) Oppdatert fysioterapi for ortopediske 
muskelskjelettilstander – for tredjeparts-
betalere.

6)  En referansepublikasjon for interessenter 
av beste oppdaterte praksis innen orto-
pedisk fysioterapi. 

Anbefalingene eller retningslinjene bygger 
på oppsummert viten frem til juli 2009. An-
befalingene er slik: 

Klinisk forløp: Knesmerter og bevege-
lighetsbegrensninger forbundet med me-
nisk- og bruskskader kan være resultatet av 
hendelser med eller uten kontakt som kan 
gi skader i en eller flere strukturer. Klini-
kere bør undersøke for kroppsfunksjoner 
som bevegelsesutslag, motorisk kontroll, 
styrke og utholdenhet av ekstremiteten som 

er identifisert med patologisk menisk eller 
brusk ved kirurgi. (Anbefaling basert på 
svak dokumentasjon.)

Risikofaktorer: Klinikere bør vurdere alder 
og lengre tid etter skade som predispone-
rende faktorer for meniskskade. Pasienter 
som deltar i idrett på høyt nivå eller har økt 
slark i kneet etter en fremre korsbåndsska-
de, har større sannsynlighet for å bli operert 
seint i forløpet. (Anbefaling basert på svak 
dokumentasjon.) 

Etter initial fremre korsbåndsskade 
bør klinikere vurdere pasientens alder og 
meniskskade opp mot sjansen for å ha en 
bruskskade. Dess eldre pasient og dess len-
gre tid etter mulig bruskskade (etter den 
initial korsbåndskaden), dess sterkere er den 
forutsigende sannsynligheten for bruskska-
der. Videre er tiden fra initial korsbåndsska-
de sterkt forbundet med antall bruskskader. 
(Anbefalinger basert på svak dokumenta-
sjon.)

Diagnose/klassifikasjon: Knesmerter, beve-
gelighetsbegrensninger og hevelse er nyttige 
funn for å dele pasienter med knesmerter og 
bevegelsesproblemer inn i ICD-kategoriene 
(i) rift i menisk og (ii) rift i leddbrusk. (ICD 
= Internasjonal klassifisering av sykdom og 
relaterte helseproblemer). Og videre er fun-
nene nyttige for å klassifisere pasienter inn i 
ICFs to kroppsfunksjonsbaserte kategorier: 
(i) knesmerter (b28016 leddsmerte) og (ii) 
bevegelighetsbegrensning (b7100 bevegelig-
het i ett enkelt ledd). (Anbefaling basert på 
svak dokumentasjon.)

Differensialdiagnose: Klinikere bør vur-
dere diagnostiske klassifiseringer forbundet 
med alvorlig patologiske tilstander eller psy-

kososiale faktorer når pasienten rapporterer 
begrensninger i aktivitet eller kroppsfunk-
sjon som ikke stemmer overens med de som 
presenteres i diagnose-/klassifiseringsdelen 
i denne retningslinjen, eller når pasientens 
symptomer ikke bedrer seg etter tiltak for 
å normalisere pasientens kroppsfunksjon. 
(Anbefaling basert på svak dokumentasjon.)

Undersøkelse – utkommemål: Klinikere 
bør bruke valide pasientrapporterte utkom-
memål, generelle spørreskjema for helse 
samt aktivitetsskalaer for pasienter med 
knesmerter og begrenset knebevegelighet. 
Verktøyene er nyttige for å registrere status 
før behandling på smerte, funksjon og funk-
sjonsbegrensning og for å registrere endring 
under og etter behandling. (Anbefaling ba-
sert på svak dokumentasjon.)

Undersøkelse – måling av aktivitetsbe-
grensninger: Klinikere bør bruke enkle 
reproduserbare fysiske prestasjonsmål for å 
undersøke aktivitets- og deltakelsesbegrens-
ninger forbundet med pasientenes kne-
smerter og forflytningsbegrensninger og for 
å undersøke endringer i pasientenes funk-
sjonsnivå under og etter behandling. Enkle 
prestasjonstester er for eksempel hoppe-på-
ett bein testen, 6-minutters gangtest eller ti-
med up-and-go testen. (Anbefalinger basert 
på svak dokumentasjon.) 

Tiltak – gradvis økende knebevegelser: 
Klinikere kan tidlig gradvis øke bevegelses-
utslagene i øvelsene etter kirurgi på menisk 
og leddbrusk. (Anbefaling basert på svak 
dokumentasjon.)

Tiltak – gradvis økende vektbæring: Det 
er uenighet mellom eksperter på hva som 
er best bruk av gradvis økende (progressiv) 
vektbæring for pasienter operert for me-
nisk- eller bruskskader. (Anbefaling basert 
på konfliktfylt dokumentasjon.)

Tiltak – progressiv retur til aktivitet: Klini-
kere kan bruke progressiv (gradvis økende) 
retur til aktivitet tidlig etter reparasjon av 
menisk i kneet. (Anbefaling basert på svak 

Knær: Nye retningslinjer for fysioterapi 
ved menisk- og bruskskader
Her presenteres amerikanernes retningslinjer for utredning og 

behandling av ortopediske skader i knær (1). Den er ment som 

en referansepublikasjon for ortopedisk fysioterapi. 

TEKST Kjartan Vårbakken
fysioterapeuten@fysio.no
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dokumentasjon.)
Klinikere kan trenge å utsette retur til 

aktivitet avhengig av type bruskkirurgi. 
(Anbefaling basert på teoretisk dokumenta-
sjon.)

Tiltak – tilsynsveiledet rehabilitering: Det 
er uenighet mellom eksperter om hva som 
er beste bruk av klinikkbaserte (tilsynsvei-
ledede) programmer etter artroskopisk fjer-
ning av meniskvev for utkommene styrke i 
knestrekkerne og prestasjonsmålt funksjon. 
(Anbefaling basert på konfliktfylt doku-
mentasjon.)

Tiltak – terapeutiske øvelser: Etter kirur-
gisk fjerning av meniskvev bør klinikere 
vurdere styrketrening og funksjonelle øvel-
ser for utkommene styrke i knestrekkere 
og knebøyere, utholdenhet i knestrekkerne 
samt prestasjonsfunksjon.

Tiltak – nevromuskulær elektrisk stimu-
lering: Elektrisk stimulering av nerver og 
muskler kan brukes på pasienter etter me-
nisk eller bruskskader for å øke styrken i 
knestrekkerne. (Anbefaling basert på mode-
rat dokumentasjon.)

Disse anbefalingene og kliniske retningslin-
jene er basert på vitenskapelig litteratur pu-
blisert før juli 2009. 

Fysioterapeutens kommentar
Tidligere har Eitzen et al gjort rede for ret-
ningslinjens forståelsesramme og fysiske 
prestasjonstester (2), mens Norsk forsk-
ningssenter for aktiv rehabilitering (NAR), 
på sin nettside, tilbyr deg valide norske 
verktøy for å vurdere funksjon (3). 
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pasienter med knesmerter og bevegelsesproblemer inn i kategorier. Foto: Colourbox.com
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DVD: Tom Andersen – Et intervju, 
En samtale, Et foredrag.
Produsent: Neil Fulton, Høyskolen i Lillehammer, 
2011.
Prosjektgruppe: Ledet av psykomotorisk fysiote-
rapeut Berit Ianssen og fotograf Eva Charlotte 
Nilsen
Pris: kr. 500,- pluss porto.

Psykiater Tom Andersen utviklet «reflekterende 
team» som terapeutisk metode. DVDen er 
produsert med støtte fra NFFs faggruppe for 
psykomotorisk fysioterapi.

«Diagnoser er ikke noe jeg trenger, de 
passer ikke for meg.»  
«Det er ikke så viktig hva det er, men hva 
det kan bli.»  
«Har gjort et veivalg i forhold til respekt, 
der en følelse av ubehag lå til grunn.» 
«La seg rettlede av dette ubehaget».

Med disse ordene har Tom Andersen presen-
tert seg som en ydmyk terapeut med stor respekt 
for den andres muligheter og rett til å finne sin 
vei under kyndig rettledning. DVDen om hans 
terapeutiske virksomhet, metoder og tenkning 
gir anvendelige verktøy for alle som jobber med 
mennesker. Tom Andersen jobbet nært med Gu-
drun Øvreberg og lot seg også inspirere av Aadel 
Bulow-Hansen. Det er derfor han har vært en 
spesiell inspirator for Faggruppen for psykomoto-
risk fysioterapi. 

Det fascinerende med Andersen er hans 

enkle og forståelige stil. Han tar utgangspunkt 
i det som blir sagt, samler på de viktige ordene 
som sopp i en kurv og lar folk selv styre hva som 
er tema for samtalen. Her viser han til Aadel 
Bulow-Hansen. Hun så reaksjonene hos den 
andre, brukte øyne og hender, og mente at det å 
spørre er å se. Videre, at ord er kroppslige og at all 
bevegelse er kommunikasjon. 

Tom Andersen er kritisk til psykiatrien, som 
beskriver folk på en statisk måte.  Han mener at 
mennesket er en bevegelig del av en sammen-
heng på et visst tidspunkt. Først kommer praksis, 
deretter teoriene.

Andersen er opptatt av hva vi kan gjøre for 
å lage åpninger framover, og hjelpe folk videre 
i livene sine. Ett eksempel på en slik åpning er 
samtalen om smerte: Hvis denne smerten fikk 
en stemme, hva ville den si? Hvem skulle ta imot 
den? Still enkle spørsmål, innta en ikke-vitende 
posisjon, som gjør det mulig for den andre å 
reflektere over sin egen situasjon. Mennesket er 
spesialist på seg selv.

Et viktig personlig veivalg for Tom Andersen 
var å slutte med lukkede rom. Slik oppstod reflek-
terende team som behandlings- eller veilednings-
metode. Ingen skal sitte i et lukket rom og snakke 
om en som ikke er til stede. I stedet kan fagfolk, i 
påhør av den det gjelder, samtale om personens 
situasjon og hva de tenker som mulige løsninger. 
Slik kan personen selv finne ut hvordan han/ hun 
kan bruke rådene eller tankene som kommer fra 
gruppen. 

I intervjuet med Eva Charlotte Nilsen og i 
samtalen med Berit Ianssen viser Tom Andersen 

hvordan pauser i samtalen kan gi rom for reflek-
sjon. Her trekker han parallellen til psykomotorisk 
fysioterapi, der pauser brukes bevisst for å få 
fram inspirasjon. Tom Andersen likte dobbelheten 
i inspirasjon – å la seg inspirere, og i ekspirasjon – 
å uttrykke seg. Etter ekspirasjonsfasen i pusten 
kommer naturlig en pause. Han kaller det for na-
turens perle av en pause. Her ligger en mulighet 
for refleksjon og ettertanke. Livet kommer til oss 
hver gang vi puster inn, ifølge Andersen.

Ved ubalanse mellom innpust og utpust, 
der vi ikke får pustet ordentlig ut, kan det ligge 
mange sorter ubehag, sorg og smerter. Dette er 
kunnskap som fysioterapeuter ofte møter i sin 
praksishverdag; Den anspente pasienten som 
holder kontrollen ved hjelp av pusten.

Tom Andersen døde i mai 2007, 71 år gam-
mel. Meningen med dette prosjektet var å lage 
en større film med professoren i sosialpsykiatri. 
DVDen er basert på råmaterialet fra 2006. Den 
bærer noe preg av dette i sin form, men jeg vil 
allikevel anbefale den til alle som er opptatte av 
samtalens betydning og muligheter i terapeutiske 
sammenhenger. All god fysioterapi er en lærings-
prosess, der den enkelte har mulighet for å finne 
ny kunnskap om seg selv. I denne prosessen er 
refleksjon et stikkord.

Bestille DVD: berit.ianssen@ntebb.no

Elin Elvestad
HiO, spesialist i psykomotorisk fysioterapi

Varmt og respektfullt om 
mellommenneskelige møter
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Lisbeth Borge, Egil W. Martinsen, Toril Moe 
(red):
Psykisk helsearbeid – mer enn medisi-
ner og samtaleterapi
Forlag: Fagbokforlaget, 2011
Sider: 256 
Pris: kr. 399,- 
ISBN: 9788245009538

Denne boka er skrevet av 15 norske fagfolk, 
som til sammen har bred og variert erfaring fra 
behandling av psykiske lidelser (ingen fysiote-
rapeuter), og mennesker som har egenerfaring 
i å takle psykisk sykdom. Så hvorfor mener 
vi at den er aktuell for fysioterapeuter, også 
for dem som ikke arbeider innenfor psykisk 
helsearbeid? 

Boka består av tre deler med fagartikler 
som hver for seg og til sammen kan bidra 
til innsikt i hva det innebærer å forstå – og 
nærme seg mennesket i et biopsykososialt 
perspektiv. De tre delene rammes inn av tre 
livsfortellinger som er nyttige påminnelser 
om at vi alle bør la oss utfordre av etablerte 
sannheter om hva som virker i behandling.  

Den første delen: «Helhet, læring og 
involvering» presenterer den biopsykoso-
siale forståelsesmodellen, forholdet mellom 
sårbarhet, stress og psykisk sykdom, og hva 
det innebærer å hjelpe mennesker på deres 
egne premisser. Del to: «Livets grunnbetin-
gelser: kropp, mat og arbeid» setter søkelys 
på hvordan kropp, mat og arbeid bidrar til vår 
mentale helse. Og del tre gir eksempler på 
terapeutiske intervensjoner ved hjelp av hage-
bruk, dyr, kunst og musikk. Kapitlene kan leses 
med utbytte hver for seg, men for at boka skal 
gi noe innsikt, mer enn løsrevet kunnskap, er 
det viktig å ha lest innledningskapittelet om 
den biopsykososiale forståelseshorisonten 
først. Mange av kapitlene bruker konstruerte 
eksempler for å illustrere og diskutere faglige 
poeng. Det bidrar til å holde interessen oppe 
og fungerer godt.  Det refereres til aktuell 
forskning, og det er en omfattende litteratur-
liste for utfyllende lesning bakerst i boka. 

Det er ikke alt som er like nytt, og fysio-
terapeutens kunnskap om hvordan kroppen 
kan brukes som innfallsvinkel i terapeutisk 
sammenheng savnes! Som fysioterapeuter 
har vi likevel fått mange begrunnelser for 

ulike terapiformer, som kan utvide forståelsen 
også av fysioterapeutiske tiltak. Vi synes det 
er viktig å bli minnet om at mennesket er mer 
enn sine plager og mer enn det som kommer 
til uttrykk i det (fysio)terapeutiske rom. Det er 
ikke klare skillelinjer mellom dem som utvikler 
psykiske lidelser og dem som ikke gjør det. Vi 
må være ydmyke og utforskende med hensyn 
til å forstå fysioterapiens mulige bidrag i det 
enkelte menneskets liv. 

Bokas styrke er at den tar menneskelivet 
på alvor, og bidrar til refleksjon over grunn-
leggende spørsmål om hva som kan bidra til 
mening og livskvalitet. Å aktivere menneskets 
selvhelende krefter dreier seg som oftest om 
langsiktige prosesser, ikke lettvinte løsninger. 
Tittelen på boka henspeiler på at psykisk 
helsearbeid er mer enn medisiner og samta-
leterapi. Fysioterapi skal ikke være «mer enn 
fysioterapi», men vi må sette vår kunnskap inn 
i en større sammenheng og bruke den klokt, 
både terapeutisk og på faglige arenaer. 

Forfatterne ønsker at boka skal gi nyttig 
kunnskap, føre til meningsfulle refleksjoner og 
bidra til inspirasjon for brukere, pårørende og 
fagfolk i det psykiske helsearbeidet. Vi mener 
de lykkes godt i sine intensjoner – og også 
utover det psykiske helsearbeidet. Men hvor er 
fysioterapeuten? 

Marianne Aars, seniorrådgiver/1.lektor
Henny Enger, psykomotorisk fysiotera-
peut

Kunnskap om psykisk helsearbeid angår 
alle fysioterapeuter! Den digitale pasient

Forfattere: Jacob Birkler og Mads Ronald Dahl
Forlag: Munksgaard, Danmark
ISBN: 9788762810372

Pasienten er blitt 
digitalisert! Det er 
utgangspunktet i denne 
boken. Men hvem og hva 
er den digitale pasient, 
og hvordan blir den 
enkelte borger en digital 
pasient?
Bokens målgruppe er 
ifølge forlaget alle som 
arbeider profesjonelt 
med helse og innen helsevesenet. Forfatterne tar 
utgangspunkt i pasientens perspektiv, og målet er 
å synliggjøre de mange utfordringene og konse-
kvensene helseinformatikken skaper. Forfatterne 
fokuserer også på en rekke forhold som bør tas 
i betraktning når nye elektroniske kommunika-
sjonsveier planlegges i helsevesenet.

NYE BØKER

Mellom ordene 
Kommunikasjon i profesjonell praksis
Forfattere: Per Jensen og Inger Ulleberg
Forlag: Gyldendal Akademisk
ISBN: 97888205397385

Kan kunnskap om 
kommunikasjon bidra 
til å forbedre profesjo-
nell praksis?  «Mellom 
ordene» handler ifølge 
forlaget om møtene 
mellom profesjonsutø-
vere og brukere av 
tjenester; det som skjer 
gjennom ordene, og 
ikke minst, det som skjer mellom ordene.

Profesjonalitet er å utvikle gode relasjoner og 
å snakke med mennesker på gode og hjelpsomme 
måter. I dette arbeidet står samtalen sentralt, 
mener forfatterne.

Målgruppene for boken er først og fremst 
grunnutdanningene for de store gruppene pro-
fesjonsutøvere; sosionom og barnevernpedagog, 
vernepleier og sykepleier, lærer og førskolelærer, 
men boken er også aktuell for andre utdanninger 
innenfor profesjonsfeltet.
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TEMA VERDENSKONGRESSEN

WCPT: Nye faggrupper for 
psykisk helse og elektroterapi

Fem nye faggrupper ble godkjent, 

blant annet for psykisk helse og 

elektroterapi. Det ble også vedtatt 

en finansieringsplan for å sikre 

videre drift av PEDro, den australske 

databasen for fysioterapi.

TEKST Dagrun Lindvåg, dl@fysio.no

VERDENSKONGRESSEN gikk over fire dager, 20.-23.
juni. I forkant av den faglige kongressen holdt WCPT, 
World Confederation for Physical Therapy, sitt Ge-
neral Meeting. Det er her organisatoriske spørsmål, 
politiske standpunkter og satsingsområder behandles 
og vedtas. Delegater fra 96 medlemsorganisasjoner 
(land) av totalt 106 var representert på møtet.  Or-
ganisasjonene i WCPT avspeiler fysioterapiprofe-
sjonens stilling i ulike deler av verden; størrelsen 
varierer fra 20 til 55.000 medlemmer. Amerikanske 
Marilyn Moffat ble gjenvalgt som president for andre 
periode.

Fem nye faggrupper
I tillegg til faggruppene (WCPT subgroups) for psy-
kisk helse og elektroterapi, ble det vedtatt å etablere 
faggrupper for nevrologi, hjerte- og lungefysioterapi 
og fysioterapi for dyr. Leder i NFFs fagseksjon, Male-
ne Haneborg, sier til Fysioterapeuten at det å bli god-
kjent som faggruppe i WCPT er en svært omfattende 
prosess som tar lang tid.

Når det gjelder psykisk helse, har prosessen vært 

drevet fra Norge, med NFFs nestleder Elin Engeseth 
og Liv Helvik Skjærven ved Høgskolen i Bergen (HiB) 
i spissen. Liv Helvik Skjærven ble valgt inn i faggrup-
pens styre. Professor Jan Magnus Bjordal ved HiB har 
vært svært aktiv i prosessen med å få etablert en fag-
gruppe for elektroterapi, og er også valgt til leder.

Psykisk helse
– Jeg tror at den nye faggruppen i WCPT vil styrke 
identiteten til fysioterapeuter som arbeider innen 
psykisk helse, sier Liv Helvik Skjærven til Fysiotera-
peuten. Hun er førstelektor ved Institutt for fysiote-
rapi ved HiB og ansvarlig for den internasjonale vide-
reutdanningen, Basic Body Awareness Methodology. 
Det engelske navnet på faggruppen er International 
Organization of Physical Therapists in Mental Health.

– Mitt håp er at gruppen skal påvirke fysioterapeu-
ter internasjonalt til å tenke helhetlig. Dette handler 
imidlertid også om samfunnets og brukernes behov. 
Psykiske lidelser setter seg i kroppen. I dette arbeidet 
har fysioterapeuter en klar plass.

Ifølge Skjærven er det først og fremst i Sentral-Eu-
ropa og Nord-Europa at fysioterapeuter har tradisjon 
for å jobbe innen psykisk helse. Lenger sør i Europa 
og i andre deler av verden er psykisk helse ikke et eget 
definert fagområde for fysioterapeuter. Norge, med 
sin lange tradisjon innen psykomotorisk fysioterapi, 
har en spesielt lang tradisjon.

– I for eksempel USA ligger mental helse mer im-
plisitt i andre diagnoser og hovedsakelig inn i psy-
kiatrien. I den grad fysioterapeuter jobber med dette 
blir det vurdert som alternativ behandling. Den ame-
rikanske fysioterapeutorganisasjonen, APTA, aner-
kjenner ikke dette som fagområde for fysioterapeuter, 
sier Skjærven. 

WCPTs verdenskongress i Amsterdam samlet over 5.000 fysioterapeuter. Kongressen 

arrangeres hvert fjerde år. Om lag 140 ulike seminarer og presentasjoner, og ca. 1.500 

postere sto på programmet. Etter det Fysioterapeuten har oversikt over var om lag 40 av 

bidragene norske. På de neste sidene bringer vi nyheter og inntrykk fra verdenskongressen. 

Mer informasjon fra kongressen finner du på www.wcpt.org.

FOTO: Colourbox.com
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Vitenskapelige krav
Hovedfokus for den nye faggruppen for 
elektroterapi, ISEAPT, vil være å sette stan-
darder for vitenskapelige minstekrav, opply-
ser Jan Magnus Bjordal til Fysioterapeuten. 
ISEAPT står for International Society for 
Electrophysical Agents in Physical Therapy. 

– Det er viktig å fastsette hva som til-
fredsstiller vitenskapelige minstekrav for å 
være en fysikalsk modalitet som kan anbe-
fales brukt av fysioterapeuter. I tillegg må vi 
komme fram til anbefalte behandlingspro-
sedyrer og dosering, sier Bjordal. 

– Hvilken betydning tror du at faggrup-
pene i WCPT har? 

– Det varierer sikkert for de ulike fag-
gruppene og er derfor litt vanskelig å svare 
på. Det er i hovedsak to typer subgroups i 
WCPT. På den ene siden har du faggrupper 
som fokuserer mest på en medisinsk disiplin 
– eller en diagnostisk gruppe, for eksempel 
kvinnehelse og idrettsskader. På den andre 
siden har du faggrupper som tradisjonelt 

har fokusert på en behandlingsform, som 
manuellterapi, elektroterapi og akupunk-
tur. De sistnevnte har nok utvidet fokuset 
til også å gjelde relevante evalueringsformer 
og målemetoder. En grunn til at gruppene 
er viktige er at de legitimerer bestemte be-
handlingsformer som en del av fysioterapi. 
Slik sett representerer de en kjerne i fysiote-
rapifaget. Disse faggruppene er også viktige 
fordi de kan bidra til å sette internasjonale 
standarder for fysioterapi, bygge forsknings-
nettverk og fordele forskningsoppgaver, sier 
Bjordal.

– Hvilke land er mest aktive innen elektro-
terapi og i ISEAPT?

– I styret i ISEAPT sitter ved siden av 
undertegnede representanter for Argentina, 
Australia, USA, Storbritannia, Kina (Hong 
Kong), Kambodsja, Taiwan og  Sør-Korea. 
De mest forskningsaktive ved siden av Nor-
ge er nok Canada, Australia og Brasil, sier 
Bjordal.

Hjelp til PEDro
Databasen PEDro driftes av University of 
Sydney og er en base for forskning i fysio-
terapi. I de senere år har PEDro hatt store 
økonomiske problemer, og de har derfor 
bedt WCPT om bistand. I Amsterdam ble 
det vedtatt at hver organisasjon skal betale 
et årlig beløp tilsvarende en australsk dollar 
per medlem som bidrag til driften. Malene 
Haneborg opplyser at NFF vil jobbe for å 
få PEDro inkludert i Helsebiblioteket, som 
allerede dekker utgiftene til flere internasjo-
nale databaser.  Alle artikler som legges ut 
i PEDro evalueres og rangeres. Tjenesten er 
gratis og brukes av fysioterapeuter over hele 
verden. Australia har hittil betalt alle kostna-
der, men fikk økonomiske problemer da de 
mistet sin hovedsponsor for noen år siden. 

FRA NORGE Elin Engeseth, nestleder, Elin Ekeland, forbundsleder og Malene Haneborg, leder i NFFs fagseksjon. Foto: Eline Rygh.
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Møte med en kollega fra 
Afghanistan

Elin Engeseth, nestleder i NFF, fikk et 
nytt bekjentskap under WCPT-kongressen 
i Amsterdam. Det var presidenten i Afghan 
Association for Physical Therapy, Del Afroz 
Afzalzada.  Hun var trolig alene som delegat 
fra Afghanistan, forteller Engeseth til 
Fysioterapeuten. Når det gjelder det fag-
lige var hun, naturlig nok, svært opptatt av 
rehabilitering. 

– Da jeg tok kontakt med henne, presen-
terte hun seg som «en som lager problemer 
for alle» – med referanse til at Afghanistan 
er et uroelement i det internasjonale sam-
funnet. Jeg spurte om hun mente det var bra 
at det internasjonale samfunnet engasjerte 
seg i landet hennes. Til det svarte hun; «nei, 
dere skulle trekke dere ut, det blir bare mer 
uro…», sier Engeseth om sitt møte med en 
afghansk kollega under verdenskongressen. FOTO: Eline Rygh

WCPT har 12 faggrupper 
WCPT har nå i alt 12 ulike faggrupper 

(subgroups): Akupunktur, dyr, geriatri, hjerte 
og lunge, ortopedi og manuellterapi,sport, 
nevrologi, barn, psykisk helse, kvinnehelse, 
privat praksis og elektrofysioterapi.

Informasjon om faggruppene og de fag-
lige nettverkene i WCPT finner du på www.
wcpt.org/groups 

VERTSKAP Travle timer for NFFs informasjonsleder Vidar Rekve og Malene Haneborg (lite bilde), leder 
av NFFs fagseksjon, ved den fellesnordiske informasjonsstanden. Foto: Tarja Mansikkamäki



FYSIOTERAPEUTEN  8/11     37

En verdenskongress gir mulig-

het til å ta pulsen på fysiote-

rapifaget internasjonalt. Mine 

inntrykk er i hovedsak posi-

tive, men et ensidig fokus på 

øvelsesbehandling gir grunn til 

bekymring, skriver Jan Magnus 

Bjordal.

På en kongress av denne størrelsen, er det 
nær sagt umulig å få oversikt over alt som 
foregår, og deltakerne må selv velge ut det 
mest interessante innen sitt interessefelt.  
For forskere fungerer slike kongresser som 
viktige møteplasser for nettverksbygging og 
oppdatering på aktiviteter innen forsknings-
feltet.

For egen del startet det med en pre-kon-
gress heldags satelittsesjon om laserbehand-
ling og elektroterapi til bruk i vevsrepara-
sjon og sårbehandling. 

Jeg hadde også en muntlig presentasjon 
av en sammenlignende analyse av Coch-
rane-oversikters fortolkning av data innen 
smertebehandling. Analysens konklusjon 
var, at til tross for likeverdig metodisk stu-
diekvalitet, resultat og antall, så trakk Coch-
rane-oversiktene signifikant flere positive 
konklusjoner for legemidler enn for fysikal-
ske modaliteter.

Det viktigste for undertegnede var imid-
lertid anerkjennelsen av faggruppen for fy-
sikalske modaliteter (elektroterapi) i WCPT. 
Initiativet ble tatt allerede under WCPT-
kongressen i Yokohama i 1999, med Ah 
Cheng Goh fra Japan som initiativtaker. 

Større faglig selvtillit
Verdenskongressen gir mulighet til å ta 
pulsen på fysioterapifaget i internasjonal 
sammenheng. Faget fremstår med en større 
profesjonalitet og med en høyere kvalitet 
på de faglige presentasjonene enn tidligere.  
Mange fremragende kolleger holdt innsikts-
fulle innlegg om spennende emner med en 
større faglig selvtillit enn før.

En WCPT-kongress kan også si noe om i 
hvilken retning faget beveger seg.  Ser man 
så på de 28 prisene som ble tildelt avholdte 
innlegg under kongressen, så handlet 13 om 
ulike undersøkelsesmetoder, mens fem var 
befolkningsstudier av sykdomsforekomst.  
Dette forteller oss at en vesentlig del av det 
internasjonale forskningsfokuset er rettet 
mot måle- og evalueringsformer, og at fysio-
terapeuter i større grad enn før fremstår som 
eksperter på undersøkelse.  Og dette er kan-
skje et område der fysioterapeuter i større 
grad bør hevde sin kompetanse i det norske 
helsevesenet.
 

Grunn til bekymring
Når det gjelder fokuset på behandlingsfor-
mer, så gir det grunn til bekymring at bare 
øvelsesbehandling tildeles priser innen fy-
sioterapi. Verken studier med manuelle el-
ler fysikalske behandlingsformer ble tildelt 
priser under kongressen. Spørsmålet er 
hvordan det ensidige fokuset på øvelsesbe-
handling vil virke inn på fysioterapeuters 
yrkesrolle på lengre sikt.  

Det er litt paradoksalt, men kanskje også 
et lyspunkt, at den negative behandlingsef-
fekten av betennelsesdempende legemidler 
på collagen-produksjonen i achilles-sener 
fikk prisen innen idrettsfysioterapi.  Når 
kunnskapen om de negative behandlingsef-
fektene av hyppig brukte legemidler begyn-
ner å gå opp for fysioterapiprofesjonen, får 
en håpe at priser på neste WCPT kongress 
også går til utvikling og forbedring av be-
handlingsformer i fysioterapi som kan er-
statte legemidler.

JAN MAGNUS BJORDAL

VI INVITERTE fire norske deltakere til å sende oss sine inntrykk fra verdenskongressen; professor Jan Magnus 

Bjordal (HiB), professor og styreleder i Fondet, Nina Emaus (UiT), og Eirik Lind Irgens og Ellen Christin Arntzen, 

begge med mastergrad i nevrologisk fysioterapi fra UiT. Lind Irgens jobber ved Avdeling for fysikalsk medisin 

og rehabilitering ved Kirkenes sykehus. Arntzens arbeidssted er Kongsgården Fysioterapi AS i Bodø. Begge 

jobber for det meste med nevrologiske pasienter.

Stort fokus på øvelsesbehandling
KOLLEGER Ah Cheng Goh 
fra Japan tok initiativet til 
å starte faggruppen for 
elektroterapi i 1999. Her 
sammen med Jan Bjordal i 
Amsterdam. Foto: privat
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Det pågår en masse innova-

sjon og forskning i fysioterapi, 

nasjonalt og internasjonalt. 

Men at det skjer mye er ikke 

entydig positivt, skriver Nina 

Emaus i sin oppsummering av 

inntrykk fra Amsterdam. 

MED FLERE enn ti parallellsesjoner hver 
dag var det mye å velge mellom. På lista mi 
var forskning i fysioterapi i dette århundre, 
nevrologi, og muskel- og skjelettlidelser og 
det internasjonale funksjonsklassifikasjons-
systemet, ICF. 

Hva kan jeg da rapportere hjem om? Det 
generelle inntrykket fra utstillingene, pos-
terpresentasjonene, de muntlige presenta-
sjonene og seminarene er at det pågår masse 
innovasjon og forskning i fysioterapi, nasjo-
nalt og internasjonalt. At det foregår masse 
er imidlertid ikke entydig positivt. Det mest 
positive var for meg den brede internasjo-
nale representasjonen med deltakere og pre-
sentasjoner fra alle verdensdeler. Variasjon 
og bredde i metodisk tilnærming, med både 
kvalitative og kvantitative studier var også 
positivt. Det samme var diskusjonen om 
satsingen på fysioterapiforskning framover, 
selv om jeg kunne ønsket at noen tydelige 
retninger hadde blitt framhevet og staket ut.

Varierende kvalitet
På den negative siden skriver jeg inn et inn-
trykk av varierende studiekvalitet på de om-
rådene der jeg fikk tid til å delta. Innen os-
teoporose- og bruddforskning, som jeg selv 
har deltatt i, er det flere store befolknings-

studier og intervensjonsstudier som går over 
flere år, med flere hundre deltakere. 

Fysioterapeutene har et stykke å gå før 
vi kommer så langt. Studiene innen nev-
rologifeltet var kanskje de som holdt høy-
est metodologisk kvalitet. Her var det flere 
presentasjoner som synliggjør betydningen 
av fysioterapiintervensjon, med samarbeid 
over landegrenser og fagområder. 

Studiene innen kategorien muskel- og 
skjelettlidelser skuffet imidlertid. Når vi vet 
hvor høy rapporteringsfrekvens disse lidel-
sene har, nasjonalt og internasjonalt, så hol-
der det ikke at vi som fysioterapeuter stort 
sett presenterer små studier som undersøker 
reliabiliteten på ulike enkeltstående under-
søkelser. 

Her må vi komme videre og bli premiss-
leverandører for å øke kunnskapen på feltet: 
Hva det er som forårsaker og oppretthol-
der lidelser? Hvilken behandling hjelper? 
Og hva det er i fysioterapibehandling som 
eventuelt hjelper? Og ikke minst, hva er de 
viktigste forutsetningene for god helse og 
deltakelse i yrkes- og dagligliv? 

Klassifikasjon
Den aller siste dagen i Amsterdam fikk jeg 
med meg et seminar og noen presentasjoner 
vedrørende ICF, det internasjonale klas-
sifikasjonssystemet på funksjon og funks-
jonsnedsettelser. Dette systemet har vært 
omdiskutert i norsk fysioterapi, og jeg møtte 
opp med stor skepsis. Men, både presenta-
sjonene av ulike studier som undersøker an-
vendbarheten av systemet og diskusjonene 
vedrørende systemets sterke og svake sider 
imponerte. Her er det verdt å følge utviklin-
gen framover!

Til slutt må jeg applaudere for de mange, 
flotte norske muntlige presentasjonene på 
kongressen. På flere områder er vi godt syn-
lige på den internasjonale fysioterapiarena-
en. Verdenskongressen er en velegnet arena 
for å få et generelt innblikk i fysioterapifaget 
i et globalt perspektiv. Jeg har allerede be-
stemt meg, jeg skal på neste verdenskon-
gress – gjerne med en presentasjon!

NINA EMAUS

Studiene innen muskel og skjelett var skuffende. Det 
holder ikke at vi som fysioterapeuter stort sett presenterer 
små studier av reliabiliteten på ulike enkeltstående under-
søkelser.

Stor aktivitet, men varierende kvalitet

APPLAUDERER Nina Emaus, professor og styrele-
der i Fondet, roser de norske presentasjonene på 
kongressen. Foto: Dagrun Lindvåg  
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Vi var begge så heldige å få 

presentere resultatene fra 

våre mastergradsstudier på 

hver vår poster. Dette var ute-

lukkende en hyggelig opple-

velse, som absolutt ga mer-

smak, mener Eirik Lind Irgens 

og Ellen Christin Arntzen.

KONGRESSEN startet med et forrykende 
show. Allerede under åpningen ble det fo-
kusert på fellesskap og utfordringer for fy-
sioterapeuter verden over. Et hovedtema var 
vår stadige kamp for faglig anerkjennelse, i 
konkurranse med andre yrkesgrupper. Ho-
vedtaler, professor Lorimer Moseley, var 
opptatt av at fysioterapi er i ferd med å bli 
en anerkjent profesjon. Vi forsker mer og er 
kommet et stykke på vei med hensyn til å 
dokumentere våre fysioterapeutiske under-
søkelser og behandlingsmetoder. Likevel var 
Moseley klar på at vi fortsatt har mye å jobbe 
med, og at vi bør sikte høyere - aim higher! 
Med dette mente han at det må stilles krav 
til kvalitet og omfang av forskning innen 
fysioterapi. Samtidig understreket han vik-
tigheten av å se «hele mennesket» når vi be-
handler.

«You cannot NOT affect someones 
brain»
Moseley ville i tillegg oppfordre alle fysiote-
rapeuter til å sikte høyere ved å rette opp-
merksomheten mot hjernen og sentralner-
vesystemet, for bedre å forstå hvordan vi 
påvirker pasientene i behandling. Enhver fy-
sioterapeutisk (be)handling skaper endring, 
og han fremhevet betydningen av hjernens 
evne til plastiske endringer innenfor alle 
fagspesialiteter.

Spennende og variert forskning
Forskningen som ble presentert på kongres-
sen bar stort sett preg av god kvalitet, men 
det hendte også at foreleserens svar på nys-
gjerrige spørsmål om metode, førte til hode-
risting og sukk fra salen. Dette var en aldri så 
liten påminnelse om å vise edruelighet, nøy-
aktighet og rettskaffenhet når vi fremskaffer 

og presenterer forskningsbasert kunnskap. I 
tillegg slo det oss at det i enkelte tilfeller kan 
være vanskelig å integrere forskningsbasert 
kunnskap i klinisk praksis. Et eksempel på 
dette var en britisk studie som viste at CIMT 
(Constrained Induced Movement Therapy) 
i liten grad blir utført slik den i teorien er 
framstilt, selv om CIMT er en anerkjent og 
evidensbasert behandlingsmåte.

Fokus på nevrologi
Med over 140 sesjoner, fokuserte vi på nev-
rologisesjonene. Mange spennende studier 
ble presentert. Et eksempel er irske Susan 
Coote, som hadde sammenlignet energifor-
bruk hos personer med MS og friske, under 
ADL-aktiviteter. Resultatene viste at indivi-
der med MS hadde lavere aktivitetsnivå enn 
friske. Likevel indikerte studien at personer 
med MS, som brukte ganghjelpemiddel, 
hadde langt høyere energiforbruk enn fris-
ke. Hun påpekte at dette er viktig å ta hensyn 
til når vi gir anbefalinger om treningsmeng-
de, samt i valg av tiltak i behandling. 

Bevegelseskvalitet
I en annen sesjon hadde Y.P. Chiu og kol-
leger vurdert effekt av CIMT-behandling, ut 
fra bevegelseskvalitet. Resultatene indikerte 
at deltakerne hadde økt tendens til kompen-
satorisk aktivitet i affisert overekstremitet. 
Chiu var opptatt av å vurdere bevegelses-
kvalitet som supplement i effektvurdering 
av fysioterapitiltak.

Vi fikk også med oss andre spennende se-
sjoner, for eksempel om behandling av ten-
dinitter og skulderplager. Flere studier viste 
god effekt av konservativ behandling, med 
spesielt fokus på veiledet trening.

Hovedinntrykket fra en stor og innholds-
rik kongress, er at det internasjonale fysiote-
rapimiljøet er i utvikling. Vi vil forsøke å føl-
ge Lorimer Moseley i hans oppfordring om 
å sikte høyere, både i forskning og klinikk. 

EIRIK LIND IRGENS og 
ELLEN CHRISTIN ARNTZEN

Lorimer Moseley: Physiotherapists – aim higher!

UIT I AMSTERDAM Ellen Christin Arntzen (fra venstre), Eirik Lind Irgens, Gunn Kristin Øberg og Britt Nor-
mann ved posterutstillingen. Arntzen og Lind Irgens har begge mastergrad i nevrologisk fysioterapi fra 
UiT, der Normann og Øberg er henholdsvis amanuensis/studieleder og førsteamanusensis II. Foto: Privat
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En gjennomgang av kunnskapsoversikter viser at 
det ikke er påvist noen effekt av gangtrening i den 
kroniske fasen etter et slag.

Fysioterapeut Rebecca States har i en Cochrane-
oversikt undersøkt resultatene av andre kunnskaps-
oversikter når det gjelder trening med pasienter i 
kronisk fase etter slag. Oversikten inkluderte alle 
studier som hadde undersøkt trening og gangtrening, 
og som skulle gi forbedret gangfunksjon. Primært 
inkluderte gjennomgangen tradisjonell gangtrening 
med funksjonell el-stimulering og gangtrening på 
tredemølle. 

3.793 studier ble identifisert. Av disse var 92 kunn-
skapsoversikter, men bare ni oppfylte inklusjonskriteriene. 
I sin presentasjon på kongressen understreket Rebecca 
States at ni kunnskapsoversikter ikke er nok til å si at 
det er evidens for noe som helst. Hun sa også at det var 
stor forskjell på intervensjonene i de ni studiene som ble 
inkludert, og at den supplerende treningen som skulle 
føre til forbedret gange var utilstrekkelig beskrevet.  Kon-
klusjonen var at ingen av studiene viste noen statistisk 
signifikant effekt av gangtrening på gangfunksjon. 

Foto: Håvard Sæbø
Kilde: WCPT Congress News.

Smerte:  
Ny rolle for fysioterapeuter 

Fysioterapeuter i klinisk praksis har ikke i 
tilstrekkelig grad fulgt opp den nye kunnskapen 
fra smerteforskningen. Denne kunnskapen gir 
helt nye muligheter for behandling av smertepa-
sienter, ifølge den australske fysioterapeuten og 
forskeren Lorimer Moseley . 

Han holdt et symposium om smerte, Teaching 
people about pain, sammen med kollegene David 
Butler, Michael Thacker og Adrian Louw. Moseleys 
budskap er at fysioterapeuter skal undervise 
pasienter i å forstå smertens natur. Det store 
spørsmålet er hvordan fysioterapeuter lærer de 
nye smerteteoriene å kjenne, og om de klarer å ta 
dem i bruk i sin kliniske praksis.

– Den nye tilgangen på kunnskap om smerte 
betyr at fysioterapeutenes rolle blir å undervise 
pasientene. Den rollen skal de ta alvorlig, sa Mo-
seley. Han holdt også en «keynote speech» om 
smerte ved åpningen av verdenskongressen.

Kilde: WCPT Congress News

POPULÆR Den australske fysioterapeuten og forskeren Lorimer Mosely holdt et symposium om smerte 
sammen med kollegene David Butler, Michael Thaker og Adrian Louw for fullsatt sal.  
Foto: privat

Ingen effekt av gangtrening 
etter slag

Det er stort behov for økte menneskelige ressurser til rehabilitering over 
hele verden, ifølge World Report on Disability fra Verdens Helseorganisasjon 
(WHO), som ble lagt fram under WCPT-kongressen.

Rapporten viser blant annet til en studie i Tonga, en øygruppe i Stil-
lehavet, der rundt 20 prosent av befolkningen har funksjonshemminger og 
trenger fysioterapi. Bare seks prosent får behandling. Rapporten tar også 
opp situasjonen i Gujarat i India etter jordskjelvet i 2001. Rundt 20.000 

mennesker omkom og 200.000 ble såret i jordskjelvet. Mange av de som 
overlevde trenger rehabilitering og fysioterapi.

Rapporten anbefaler en styrking av ressursene til fysioterapi, slik at de 
kan brukes i rehabilitering og opptrening. I land med lite kvalifisert rehabilite-
ringspersonell, må det i første omgang satses på skolering av eksisterende 
personell. 

Kilde: WCPT Congress News

Stort behov for rehabilitering
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Hvem gidder å gå til fysioterapeut for å trene hvis man 

kan gjøre det hjemme under veiledning? Prosjekter med 

telerehabilitering er i gang over hele verden. En del un-

dersøkelser viser at pasientene er fornøyde, og kanskje 

sparer man penger også?

Spørsmålet er om fysioterapeutene er et hinder for denne typen re-
habilitering, skriver www.fysio.dk. På verdenskongressen kom det 
fram at blant annet svenske og kanadiske fysioterapeuter er i gang 
med å prøve ut telerehabilitering til pasienter som har blitt kne-
operert. Etter en innledende undersøkelse og veiledning i bruk av 
teknologien trener pasienten hjemme under veiledning av fysiote-
rapeut. Et webkamera, skjerm og en PC med internettilgang er det 
som skal til av teknologi.

En studie som ble presentert på et kongresseminar viser at pasi-
entene er godt fornøyde med telerehabilitering, og at teknologien i 
seg selv ikke er en barriere. Spørsmål fra salen tyder imidlertid på at 
en del fysioterapeuter er redde for å miste den personlige kontakten 
med pasientene. 

– Men bør ikke fysioterapeuter innstille seg på å ta i bruk ny tek-
nologi for å oppfylle det økende behovet for behandling? Bare fy-
sioterapeutene holder fast ved at teknologien forutsetter en grundig 
undersøkelse og screening av pasientene, må dette være en gevinst 
både for pasienter og fysioterapeuter, skriver fysio.dk, som er det 
danske fysioterapiforbundets nettsted. 

Nederlandsk suksess
Nesten halvparten av pasientene i Nederland kommer til behandling hos fysioterapeut uten 

henvisning fra lege. Det er situasjonen fem år etter at direkte adgang til fysioterapi ble innført i 
1996. Flere seminarer på kongressen i Amsterdam handlet om dette temaet.

Fram til 1996 var det bare mulig å få time hos fysioterapeut med henvisning fra lege, opply-
ser Victorine de Graaf, seniorrådgiver i det nederlandske fysioterapiforbundet (KNGF). 

KNGF arbeider nå med å utvide den faglige selvstendigheten ytterligere, blant annet ved 
å jobbe for at fysioterapeuter skal kunne henvise pasienter til legespesialister eller andre 
spesialister, og til å kunne skrive ut resepter. Forbundet har innledet samtaler med nederlandske 
myndigheter om disse temaene.

– Vi prøver å vise dem at det å gi fysioterapeuter henvisningsrett vil spare penger, sier 
Victorine de Graa.. Ifølge de Graaf viser skandinaviske studier at dette er besparende fordi 
pasientene bare henvises til spesialister når det er absolutt nødvendig.

Ukraina – nytt medlem
Antallet medlemsorganisasjoner i WCPT har nå kommet opp i 106. I Amsterdam ble åtte nye 

organisasjoner med – fra Argentina, Macau, Mauritius, Pakistan, Paraguay, Ukraina, Oman og 
Slovakia.

Ett av de nye landene er Ukraina, der organisasjonen først var en sosial bevegelse som 
jobber for bedre helsetjenester i deler av befolkningen. Dette skjøt fart på 1990-tallet, da men-
nesker med ryggmargsskader og foreldre til funksjonshemmede barn begynte med lobbyvirk-
somhet mot regjeringen for å få bedre pasientrettigheter. 

I 2007 ble The Ukranian Association of Physical Rehabilitation opprettet, og i 2011 var må-
let nådd: Medlemskap i WCPT. Både det nederlandske forbundet og WCPT har bistått Ukraina i 
dette arbeidet.

Telerehabilitering på frammarsj

FOTO: Tone Elise Galåen

2015 Start planleggingen: Neste WCPT-
kongress skal være i Singapore i 2015!  
Foto: Colourbox.com

Singapore neste!
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FRA LESERNE

TRINN II i en kursrekke på tre ble arrangert i Bergen 27.-29. mai 
i regi av Fagforum for Medisinsk Akupunktur i NFF. Forelesere 
var Ronnie Hilland, fysioterapeut og IMS-instruktør, og Bosko 
Gardasevic, fysioterapeut og instruktør i Medisinsk Akupunktur.

Målgruppen for kurset var fysioterapeuter. Kurset inneholdt 
teorier om triggerpunkter, IMS (intramuskulær stimulering), 
akupunkturpunkter, motorpunkter og smertefysiologi, i tillegg 
til stor vektlegging på undersøkelse, demonstrasjoner, praktisk 
trening og veiledning. 

Vi fikk blant annet innblikk i likheter og forskjeller mellom 
klassisk akupunktur og triggerpunktbehandling/IMS. Det var 
stort fokus på helhetstenkning og betydningen av å se ting i sam-
menheng, både i undersøkelsen og ved valg av behandlingstiltak. 

Videre ble det fokusert på hygiene og forsiktighetsregler ved nå-
lebehandling. 

Kroppsområdene som ble undersøkt og behandlet var nak-
ke, skulder, skulderbue og arm, ansikt, kjeveledd og hode, rygg, 
lyske, hofte og kne. Undersøkelsene bygde på fysioterapeutisk 
undersøkelsesmetode.

Dette var et svært nyttig kurs for klinikere som vil lære seg å 
bruke nålebehandling som metode i behandling av muskel- og 
skjelettlidelser. Ikke minst var den praktiske treningen svært ver-
difull, der vi ble veiledet og korrigert av meget kompetente og 
erfarne instruktører.

RAGNHILD SINGSTAD 

Mine erfaringer etter to år som student ved 
fysioterapiutdanningen er blandede. På den 
ene siden setter jeg stor pris på dyktige læ-
rere og forelesere, og at jeg har følelsen av 
å sitte igjen med mye kunnskap jeg kan ta 
med meg videre som fysioterapeut. På den 
andre siden har jeg gjentatte ganger vært 
forundret over hvor lite tid vi bruker på en-
kelte områder og temaer. 

Av og til, kanskje litt for ofte, føles det 
hele som et «lynkurs». Man får helt klart en 
økende forståelse i løpet av studiet av hvor 
bredt fysioterapifaget faktisk er. Dette ser ut 
til å gå på bekostning av innlæring av kunn-
skap i de ulike fagområdene. 

I teorien skulle man være utlært, og vel 
så det, om man hadde rukket å lese, forstå 
og tilegne seg all kunnskap i litteratur og alle 
forskningsartikler som omfattes av pensum-
listene. I praksis er dette en helt annen sak. 
Hvilke forventninger er det rimelig å stille til 
fysioterapistudenten, som er bundet til obli-
gatoriske forelesnings- og undervisnings-
timer, samtidig som han må gjennom pen-
sumlitteratur, forskningsartikler, praktisk 
øving og det å fungere som et sosialt vesen 
ved siden av studiet?

 Når jeg leser Anne Riiser Svensens kom-
mentar om at «Fysioterapiutdanningen er i 
dag et presset studium» (Fysioterapeuten nr. 

4-2011), kjenner jeg meg meget godt igjen. 
Jeg vet også jeg snakker for flere av mine 
medstudenter når jeg hevder at det er for 
mye å lære på for kort tid.

Før jeg begynte på utdanningen følte jeg 
meg ganske sikker på at en bachelor skulle 
gjøre meg mer enn klar for å møte arbeids-
livet som fysioterapeut. Det tok ikke lang 
tid før nye tanker dukket opp: «Hvorfor i 
all verden er ikke fysioterapiutdanningen 
5-årig?» Jeg fikk raskt et inntrykk av at fy-
sioterapi må forstås som et fag i kontinu-
erlig utvikling, der det ennå søkes svar på 
mange spørsmål (som jeg allerede trodde 
var besvart før jeg begynte). Forskning er et 
nøkkelord i denne sammenheng. Og at fors-
kning gjennom flere år har bidratt til å gi ny 
og utvidet kunnskap innen mange av fagets 
felt er det vel ingen tvil om. 

Som følge av gapet mellom tid til rådig-
het og kunnskap/forskning som skal tileg-
nes har jeg som student fått erfare hvordan 
en bachelorutdanning i dag ikke strekker 
til. Er det ikke på tide å imøtekomme fagets 
utvikling og rikdom på kunnskap, og utvide 
utdanningen til å bli en masterutdanning?

KRISTOFFER GARSJØ
fysioterapistudent, HiO

5-årig fysioterapiutdanning – synspunkter fra en student

Kurs i diagnostikk og behandling av 
muskulære triggerpunkter

FOTO: Colourbox.com
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Tittel
Vi skal møte 
pasienter og 
medmennesker 
med respekt, 
uavhengig av 
hvor de kom-
mer fra.

Tilbake etter 22. juli

Eilin Ekeland
forbundsleder
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Dette har vært en spesiell og tung sommer i Norge. Nå skal vi tilbake til vårt daglige 
virke. Når så mange mennesker er drept i en villet handling på Utøya og i regje-
ringskvartalet, oppleves våre hverdagslige gjøremål kanskje som trivialiteter: Er det 
så vesentlig at fru Hansen får behandling for sin vonde rygg, og at lille Karis for-
eldre får råd om aktivitet for å stimulere Karis motoriske utvikling? Eller at tillits-
valgte har møter med arbeidsgiver om lønnet spisepause og lokale forhandlinger?

Det er sunt og riktig at man noen ganger spør seg selv om man er opptatt av de 
viktige tingene her i livet. Likevel er det viktig at de grufulle handlingene 22. juli 
ikke får ødelegge mer enn de allerede har gjort for enkeltmennesker, familier og det 
norske samfunnet. 

Norge er et åpent samfunn der man respekterer hverandres standpunkter, tro, 
etnisitet og ulike roller. Sommeren har vist at dette vil nordmenn hegne om og vi-
dereutvikle. Det skal vi som fysioterapeuter også være med på. Både som fysiotera-
peuter og enkeltmennesker skal vi møte pasienter og medmennesker med respekt, 
uavhengig av hvor de kommer fra, hvilken utdannelse de har eller hvilke meninger 
og tro de har. Vi skal være en del av et samfunn der kjærlighet og empati er viktig i 
møte med pasienter og andre medmennesker.

Norge er også kjent for et nært samarbeid mellom myndigheter og arbeidsgiver- 
og arbeidstakerorganisasjoner.  Dette kalles den norske eller nordiske modellen. 
Den innebærer at partene, på tross av ulike utgangspunkt og ”bestillinger” fra sine 
medlemmer sammen kommer fram til løsninger. Vi har streikerett og kan åpent 
og ærlig kreve forbedrede rettigheter, men vi blir også møtt med en forventning 
om ansvarlighet. Dette har arbeidstakerorganisasjonene fram til i dag vist at vi har. 
Som organisasjon skal vi være med på å hegne om og videreutvikle den delen av 
det norske samfunnet. Vi må ikke la sommerens angrep på det norske demokratiet 
ødelegge disse verdiene - heller forsterke dem.

Til slutt vil jeg påpeke at vi har et samfunn med en godt utbygd helsetjeneste som 
fysioterapeuter er en viktig del av. Denne helsetjenesten må nå fungere optimalt 
overfor ofrene og de etterlatte etter terroranslaget. Vi må bidra på alle våre måter til 
at dette fungerer, og tilby vår kompetanse der den trengs.

Derfor er det viktig at vi nå går tilbake til våre oppgaver. Uansett om det er fag-
foreningsarbeid, som er en viktig del av vårt demokrati, eller det er helsetjenester 
som befolkningen trenger. Vi skal være med å fylle funksjonene i samfunnet slik 
de var før 22. juli. Men vi har med oss noen erfaringer, noen refleksjoner og noen 
sår. Dette skal vi bruke til å gjøre oppgavene våre med enda mer respekt for andre, 
mer bevisste på hvilken rolle vi fyller og kanskje med enda mer kjærlighet til våre 
medmennesker og engasjement for de demokratiske verdiene.
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DEN INTERNASJONALE fagkongressen «World 
Physical Therapy 2011» hadde 5000 deltakere 
fra 105 land, og viste den store bredden av 
fysioterapifaget både på overordnet og spesifikt 
nivå. Programmet var lagt opp med ulike typer 
sesjoner, gjengitt her med sine engelske beteg-
nelser: «focused symposia, discussion panels, 
networking sessions, platform presentations and 
posters». Organiseringen ga mange muligheter 
for deltakelse og utbytte.

Noen faglige refleksjoner
Det er slående hvor flinke mange fysioterapeuter 
er til å utvikle prosjekter når de setter i gang med 
å endre praksis, enten det er i fysioterapeutisk 
virksomhet eller i utdanning. De gjør kanskje ikke 
så mye revolusjonerende, men de gjør endringer 
og evaluerer dem på en systematisk måte, og 
dokumenterer det de gjør, blant annet i form av 
postere og «platform presentations». Der har vi 
mye å lære!

Hvis man søker spesifikt, faglig utbytte, kan 
det hende man blir litt skuffet over kongresser 
av denne typen. Programmet er satt sammen slik 
at det er mange smakebiter, mens fordypninger 
i fagområdene eller kliniske besøk er organisert i 
pre- og postprogrammet. 

Det er interessant å følge med på hvordan noe 
som var nytt og hadde stor gjennomslagskraft 
for noen år siden, etter hvert blir gjenstand for 
mer kritisk refleksjon og nyansering. Eksempelvis 
gjelder det synet på «evidence-based practice», 
som tidligere ble trukket fram utelukkende som et 
honnørord, men som nå også nyanseres, og til og 
med kan bli karakterisert som «evidence-biased 
practice» ... 

Nordisk stand og sammenkomst
De nordiske fysioterapeutforbundene samar-
beidet om den nordiske informasjonsstanden på 
kongressen. Standen «Nordic Physiotherapy» var 

åpen alle tre konferansedagene, og ble et naturlig 
møtepunkt for deltakere fra de fem nordiske 
landene. 

Fra standen ble en ny felles brosjyre  – «Phy-
sical Therapy: Investing in Health. The Nordic 
Touch» – delt ut til alle interesserte deltakere. 
Brosjyren kan lastes ned fra artikkelen «Magisk 
åpning av World Physical Therapy 2011», publi-
sert 21. juni på www.fysio.no.

Noen av forbundene hadde også med seg 
eget materiale til utdeling eller gjennomsyn. 
Interessen var spesielt stor for den engelskspråk-
lige utgaven av Sveriges aktivitetshåndbok. NFF 
hadde for sin del med seg frisklivsfilmen «Aktiv 
Eiker» i en versjon tekstet på engelsk. Den ble vist 
kontinuerlig på en stor TV-skjerm, og fikk mange 
nysgjerrige til å stoppe opp ved den nordiske 

standen.
Om ettermiddagen tirsdag 21. juni var de 

mange hundre nordiske deltakerne invitert til 
standen, til en sammenkomst med litt mat og 
drikke (bildet over). Det ble trangt om plassen 
og høy sosial stemning da svært mange av dem 
fulgte oppfordringen! 

Nye WCPT-faggrupper
Under WCPTs General Meeting i forkant av kon-
gressen ble fem nye internasjonale faggrupper 
vedtatt opprettet i tillegg til de sju eksisterende 
«subgroups». Norge tok tidlig et spesielt initiativ 
for å få opprettet faggruppen for fysioterapeuter 
som arbeider med mental helse. En internasjonal 
faggruppe for elektroterapi var også blant de fem 
nyopprettede. 

WCPT-kongressen 20.–23. juni

FORFRISKNINGER Malene Haneborg, leder av NFFs fagseksjon, sørger for at fagrådsleder Anne 
Riiser Svensen (til høyre) og alle andre får vått og tørt.

Oppjustering av driftsavtalehjemler
SOM OMTALT  6. juli på www.fysio.no ønsker Helse- og omsorgsdepar-
tementet en egen forskrift for oppjustering av avtalehjemler. Dette er 
et resultat av NFFs langvarige påvirkningsarbeid. Dersom forslaget blir 
vedtatt, kan kommunene fra 1. januar 2012 øke en driftsavtale inngått 
før eller etter denne datoen, uten ekstern utlysing. Det kreves imidlertid 
intern utlysing og forsvarlig saksbehandling.

Begrunnelsen for oppjustering kan enten være å få samsvar mellom 
hjemmel og praksisomfang, eller å øke praksisomfanget til vedkommende 

fysioterapeut fordi behovet for fysioterapi i kommunen har økt. Oppjuste-
ringen forutsetter enighet mellom fysioterapeuten og kommunen. 

Departementet påpeker i høringsnotatet at det er viktig å sikre at 
kommuner som ønsker og ser et behov for å oppjustere eksisterende 
driftsavtalehjemler, får muligheten til det. For det andre ser departe-
mentet at små avtalehjemler undergraver den økonomiske modellen som 
ligger bak driftsavtaleordningen, som tilsier at det er samsvar mellom 
driftstilskuddsandelen og refusjonsandelen. 



FYSIOTERAPEUTEN  8/11     45

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Stensberggata 27
Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo 
Tlf. 22 93 30 50, faks: 22 56 58 25
Hjemmeside: www.fysio.no E-post: nff@fysio.no

SENTRALSTYRET
Forbundsleder: Eilin Ekeland
Fossilveien 13B, 3034 Drammen. Tlf. 22 93 30 63 a 
415 59 030 mob.
eilin.ekeland@fysio.no

Nestleder: Elin Engeseth
Granheimtunet 15, 1406 Ski. Tlf. 64 87 63 66 a
Tlf. 905 29 033 mob., 64 94 65 13 p
ee@fysio.no

SEKRETARIATET: STAB
Generalsekretær: Tor Tvethaug, 22 93 30 52
Informasjonsleder: Vidar Rekve, 22 93 30 87
Seniorrådgiver: Elin Robøle Bjor, 22 93 30 55
Rådgiver: Solvår Stokke, 22 93 30 51

ADMINISTRASJONS- 
OG ØKONOMISEKSJONEN
Seksjonsleder: Sunniva Borgen, 22 93 30 74
Regnskapsansvarlig: Rune Tørrlenn, 22 93 30 65
Økonomikonsulent: Haldis Edvardsen, 22 93 30 79
Rådgiver: Eivind Trædal, 22 93 30 53
Konsulent: Kristin Stormo, 22 93 30 68
Kurssekretær: Monica Haugen, 22 93 30 66
Sekretær: Nina Solvang, 22 93 30 50

FAGSEKSJONEN 
Seksjonsleder: Malene Haneborg, 22 93 30 72
Seniorrådgiver: Eline Rygh, 22 93 30 64
Seniorrådgiver: Jorunn Lunde, 22 93 35 69
Seniorrådgiver: Bente Øfjord, 22 93 30 86
Seniorrådgiver: Marianne Aars, 22 93 30 62
Konsulent, kurs: Micheline Viktil, 22 93 30 70
Rådgiver, kurs: Áslaug Skúladóttir, 22 93 30 75

FORHANDLINGSSEKSJONEN
Forhandlingssjef: Kjersti Hatlestad, 22 93 30 56
Advokat: Lena Fagervold, 22 93 30 54
Seniorrådgiver: Bente Eide, 22 93 30 73
Seniorrådgiver: Kirsti Glad, 22 93 30 82
Seniorrådgiver: Henriëtta Richter, 22 93 30 83
Seniorrådgiver: Thea W. Jørgensen, 22 93 35 62
Advokat: Hanne C. Røed, 22 93 30 88
Seniorkonsulent: Else Jørgensen, 22 93 30 67

FONDET
Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
Sekretariatsleder: Birthe C. Hansson
Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)

LOGG DEG INN på medlemssidene på www.fysio.no og gå til «Min side» for å registrere ny 
privatadresse. Husk at ved flytting må du også melde ny bostedsadresse til Posten. Det kan 
du gjøre via www.posten.no, tlf. 810 00 710, eller på nærmeste postkontor.

Dersom flyttingen har sammenheng med skifte av arbeidssted, ber vi deg også endre 
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Har du flyttet i sommer?

I SOMMER er det lagt til flere nye tema på NFFs nettsider. 
I nyhetsbrevet for juni opplyste vi om den publikumsrettede 
temasiden «Fysioterapeutene gir råd». Der er det allerede 
lagt til nye artikler etter lanseringen i juni, og flere vil komme. 
Menyplassering på www.fysio.no: «AKTUELT/Fysioterapeu-
tene gir råd».

NFFs politiske standpunkter ble vedtatt på Representant-
skapsmøtet i mai. Dette politikkdokumentet er en oversikt 
over hva NFF mener om de mest aktuelle områdene innenfor 
norsk helsepolitikk. Det er utformet som et hjelpemiddel i politisk påvirkningsarbeid og i 
ekstern kommunikasjon. Menyplassering på www.fysio.no: «ORGANISASJON/NFFs politiske 
standpunkter».

Det er opprettet en egen underside på www.fysio.no for samarbeidet om et inkluder-
ende arbeidsliv (IA) mellom partene i arbeidslivet og myndighetene. NFF er en inkluderende 
arbeidslivsvirksomhet og involvert i IA-samarbeidet gjennom Unio. Menyplassering på 
www.fysio.no: «LØNN OG ANSETTELSE/Inkluderende arbeidsliv».

Rammeavtalen mellom KS og NFF om privat fysioterapivirksomhet (ASA 4313) 
inneholder bestemmelser om en nasjonal tvisteløsningsnemnd. En nyopprettet underside 
inneholder nødvendige og nyttige dokumenter for den som vil orientere seg på området. 
Menyplassering på www.fysio.no: «PRIVAT PRAKSIS/Tvisteløsningsnemnd». 

Nytt på nett
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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: Fortsatt ledige plasser!
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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FYSISK AKTIVITET

GLEMT Å MELDE DEG PÅ?

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

31135501
Søk, finn og les – et innføringskurs i evidensbasert praksis
Oslo, 10. oktober, 24. oktober og 07.– 08. november 2011

31130601
Medisinsk treningsterapi
Oslo, 08. – 12. september 2011

31137101
Lumbopelvic motor control: an integrated approach to clinical 
assessment and treatment of motor control dysfunction in low 
back pelvic pain
Oslo, 19. – 20. september 2011

31120403
Helse- og miljøarbeid – et arbeidsmiljøperspektiv del 1
Ålesund, 10. – 14. oktober 2011

31136301
Terapiridning trinn 1
Oslo, 17. – 21. oktober 2011

NFF tar forbehold om at kurs(ene) kan være fulltegnet når 
Fysioterapeuten 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: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

BARN

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 

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

SKRIFTLIG PÅMELDING PÅ 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
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• 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: 18
Kursavgift: kr 4.850 for medlemmer, kr 9.350,- for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
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

HELSE- OG MILJØ

31120402
Helse- og miljøarbeid – et arbeidsmiljøperspektiv 
del I
Kurset gir innføring i helsefremmende og forebyggende arbeid i 
arbeidslivet, med særlig fokus på ergonomi og forebygging av muskel-
skjelettplager. Deltakere skal kvalifiseres til å kartlegge og risikovur-
dere arbeidsplasser og gi ergonomiske råd i tråd med Arbeidsmiljøloven 
med tilhørende forskrifter. I løpet av kurset skal deltakerne gjennom-
føre en praktisk kartlegging av arbeidsmiljøet i en virksomhet, og skrive 
en rapport fra denne kartleggingen. Kurset er en forutsetning for å 
bli godkjent til å foreta arbeidsplassvurderinger for NAV 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. Fysio-
terapeuter som jobber i bedriftshelsetjenesten eller tar ergonomiske 
oppdrag.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt tunustjeneste). Det 
er en fordel med 2 års arbeidserfaring som fysioterapeut.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd Nordland
Kursledere: Katarina Langaard, Vera Hejna Romstad og Hilde Heber
Tid: 23. – 27. mai 2011
Sted: Bodø
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 4 650,- for medlemmer, kr 9 300,- for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til 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-
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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 

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 
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

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

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: Fortsatt ledige plasser!
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

PFGs vinterseminar 2012 

Rygg til besvær
Ryggplager bekymrer befolkningen mer enn både fedme og 
kreft. Hva er årsaken og hvordan kan vi som fysioterapeuter 
bidra når plagene melder seg? 
PFGs vinterseminar vil ta for seg dette tema på en bred og inter-
essant måte som vil bidra til øke din innsikt og praktiske tilnær-
ming til problematikken. Det må finnes en vei! 

Vi vil også ha egne tema som går på drift av praksis og markeds-
føring, noe vi håper vil være interessant for yngre medlemmer 
og de som arbeider uten driftsavtale. 

Arrangeres på First Hotel Ambassadeur i Drammen 
helgen 27.-29. januar.

Vi forsøker i år å kutte ned på antall dager for å redusere prisen 
og håper dette vil tiltrekke seg unge kolleger. 
Vi tror ikke dette vil gå utover kvaliteten, og vi har også i 2012 
mange interessante tema og forelesere. 
Årsmøte avholdes lørdagen som vanlig! 

Husk å melde deg på du også! 
Påmelding: http://eventus.trippus.se/pfg2012 

PFG ditt naturlige valg!

• 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 

Manuellterapi

NFFs faggruppe for manuellterapi inviterer til dagseminar:

Praktisk håndtering av hofte og lyskeplager i 
klinikken – Målrettet undersøkelse og behandling

For manuellterapeuter, fysioterapeuter og studenter

Fredag 2. september 2011 kl. 10.00-16.15,  
Toppidrettssenteret i Sognsveien 228, Oslo

Timeplan:
09.30-10.00  Registrering
10.00-11.30  Thomas Henry: Hofte/ lyskekirurgi
11.30-11.45  Pause
11.45-13.00  Rullerende workshops 1, 2 og 3    
13.00-13.45  Lunsj                                                
13.45-15.00  Rullerende workshops 1, 2 og 3
15.00-15.15  Pause
15.15-16.30  Rullerende workshops 1, 2 og 3

Forelsere:
Fellesforelesning: Tom Henry Sundøen – Ortoped, Volvat
Hofte/lyskekirurgi
Workshop 1: 
Thomas Ødegård, manuellterapeut Hjelp24 NIMI
Aktiv rehabilitering 
Workshop 2: 
Gustav Bjørke, manuellterapeut Hans & Olaf fysioterapi
Motorisk kontroll
Workshop 3: 
Gunnar Samuelsen, fysioterapeut Ullevål og Tåsen Fysioterapi
Klinisk resonnering basert på hoftens funksjon og anatomi

Priser (som inkluderer lunsj og forfriskninger):        
Medlemmer i faggruppen: kr. 1400                               
Medlemmer i NFF: kr. 1700                                   
Ikke–medlemmer: kr. 1900                                   
Studenter: kr. 1000                       

Påmelding med navn og fakturaadresse til: mtkurs@fysio.no  
Påmeldingsfrist er 19. august                                                                           

Kurset har 40 plasser – «Først til mølla»-prinsippet gjelder.

Faglig ajourføring 
betyr å vedlikeholde og utvikle sin fysioterapikompetanse på en 
målrettet og systematisk måte. Med utgangspunkt i egne inter-
esser og behov arbeidssituasjonen krever, er det nyttig å lage en 
plan for hvordan faglig ajourføring kan gjennomføres og hvilke 
kompetanseområder som er viktige å arbeide med.
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ANDRE KURS OG MØTER
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen

Manuellterapi

NFFs faggruppe for manuellterapi presenterer i samarbeid med

Kurs i leddmanipulasjon – trinn 1
med

Hans van den Berg

Kursets innhold og målsetning:
Gi deltagerne mulighet til å videreutvikle basisferdigheter og 
fordype seg i leddmanipulasjon gjennom instruksjon i utførel-
sen av kjente grep samt introduksjon av alternative teknikker.

NB! Kurset er kun åpent for ferdig utdannete manuelltera-
peuter og terapeuter med master i manuellterapi fra utlandet 
under hospitering.

Fredag 21. og lørdag 22. oktober 2011
Høgskolen i Oslo, Pilestredet 44, 0167 Oslo

Ytterligere informasjon om kurset finner dere på 
www.manuellterapigruppen.no

Priser: 
Medlemmer i faggruppen: kr. 3200                                
Medlemmer i NFF: kr. 3800                                
Ikke–medlemmer: kr. 4200                            

Påmelding med navn og fakturaadresse: mtkurs@fysio.no
Bindende påmelding innen 23. september

Kurset er begrenset til 24 deltagere. «Først til mølla»-prin-
sippet gjelder, men faggruppens medlemmer prioriteres.

www.holteninstitute.com/
Kurs i Medisinsk treningsterapi 

(MTT) 2011

Veiledningsgrupper

Ang. heldagskurset «Kroppsperspektivet i behandling av traumati-
serte, smerter og kultur»:
I etterkant av dette kurset ble det tilbudt gratis veileding med kur-
set som utgangspunkt, og i vår har det vært en veiledningsgruppe 
med 5 deltagere.

Det vil være aktuelt å starte opp veiledningsgrupper i høst 
for Oslo og Østlandsområdet hvis det er interesse for det. 

Vennligst ta kontakt med RVTS-Øst v/spesialrådgiver/fysiotera-
peut Elsbeth Jacobs, Elsbeth.Jacobs@ous.hf.no eller 
på tlf. 991 15 366.

NORSK FORENING FOR MEDISINSK 
AKUPUNKTUR (NFMA)

Norsk forening for medisinsk akupunktur tilbyr helsepersonell 
utdannelse i medisinsk akupunktur gjennom sin skole.  

Vårt mål er å gi et godt teoretisk grunnlag til offentlig godkjent 
helsepersonell for at de skal bli faglig dyktige i medisinsk akupunktur.

Vår opplæringsmodell for offentlig godkjent helsepersonell anbefa-
les av Helsedirektoratets akupunkturutvalg. 

Grunnkurs i behandling av muskel-/skjelett- 
lidelser og hodepine
10-dagers kurs i medisinsk akupunktur 12.-16. oktober 2011  
og  23.-27. november 2011. 
80 timers planfestet undervisning – to bolker à 5 dager.

Arr: Skole i Medisinsk Akupunktur/ NFMA
Kursledere: Holgeir Skjeie, spes. allmennmedisin og Bosko 
Gardasevic, fysioterapeut
Sted: Kristiansand 
Obligatorisk kurslitteratur: Lærebok i Akupunktur, Heyerdahl 
og Lystad, revidert utgave, Universitetsforlaget 2003.
Kursavgift: Kr. 13.000 (for begge bolkene). Lærebok er ikke 
inkludert.
Max. deltagerantall: 30.

Påmelding til NFMA, v/sekretær Anne Rachel Lohne, 
Setesdalsveien 402, 4619 Kristiansand.  
E-post: anne.racel@hotmail.com innen 19 sept. 2011.
For fullt undervisningsprogram/timeplan se  
www.medisinsk-akupunktur.no
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Invitasjon til seminar:
KISS/KIDD
Tema:
Ubehandlet KISS kan føre til problemer i sanseintegrasjonssyste-
mene. De kliniske konsekvensene skal belyses. Hvordan påvirkes 
den psykomotoriske utviklingen samt læringsevnen. Symptomene 
kan ligne på ADHD, men har en helt annen årsak. 
Mekanismene og behandlingsmuligheter basert på det aktuelle 
kunnskapsnivået innen medisinsk grunnforskning belyses.

Oslo, 15. september 2011 kl. 9 –16.
Domus Medicus (gamle Rikshospitalet), Pilestredet Park 7,  
inngang Stensberggata.

Forelesere:
Dr. Robby Sacher, spesialist i manuell medisin,   
Dortmund, Tyskland
Erik Aarum, manuellterapeut, Oslo
Elin Natås, spesialpedagog, Oslo

Målgruppe: 
Helsesøstre, helsestasjonsleger, fysioterapeuter, manuellterapeu-
ter, naprapater, kiropraktorer, osteopater, pedagoger, alle som er 
interesserte i barn.

Pris: 1.100 kr inkl. lunsj.
Påmelding: Sendes på e-post til barnekurs@yahoo.no
eller tlf.  911 93 628, begrenset antall deltakere.
Påmeldingsfrist: 25. august 2011 
Forbehold om endringer.

Oppnå mer med mindre stress med oppmerk-
somhetstrening (OT) – «mindfulness» – 
Kurs i Oslo

INTRODUKSJONSKURS
7.–8. oktober, 2011

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

UTDANNING SOM INSTRUKTØR I OT
(6 dager + egen trening)
6.–7. januar, 10.–11. februar, 23.–24. mars 2012

Læringsmål: Fordypning i OT for egen skyld og for å kunne 
formidle OT som et verktøy til selvhjelp for pasienter, klienter
og andre mennesker i en vanskelig situasjon.
Kursleder for begge kursene: Andries J. Kroese, dr. med., forfat-
ter av flere bøker om OT, og utdannet instruktør ved Univ.  
of Mass. Hospital, USA. 
For mer informasjon kontakt: ajkroese@online.no
eller tel.: 901 51 734 – www.scat.no

KaMa klinikken inviterer til kurs
Ikke voldelig kommunikasjon 
– et språk fra hjerte til hjerte –

Med John Andersen fra Danmark 
Del1. desember 2011, del 2. februar 2012

Sporene i kroppen etter sjokk traumer 1
4. – 6. januar 2012

For mer informasjon om kursene og påmelding: 
www.kamaklinikken.com - Telefon 917 61 441

Bodynamic • Brantbjerg

«Å SKAPE EN GOD START»

Hva styrker og hva kan true den gode starten på livet og 
tilknytningen mellom mor og barn?

2 dagers fagseminar for helsepersonell og andre interesserte.
13. og 14. september 2011 på Domus Medicus i Oslo

Trygg tilknytning og godt samspill spiller en stor rolle for barnets 
psykomotoriske utvikling, spesielt de første levemåneder. Barn 
som opplever forstyrrelser i disse prosessene er mer utsatte for 
problemer med mye gråt, søvn- og spisevansker. Disse barna er 
også overrepresenterte blant barn med lærevansker og hyperak-
tivitet senere i livet. Årsakene til disse forstyrrelsene kan være 
mangfoldige. Det er viktig for helsepersonell å ha kunnskap om 
hva som kan påvirke disse prosessene og hvordan man kan opp-
dage det på et tidlig tidspunkt. I løpet av disse to kursdagene 
skal vi se på årsaker, diagnostisering, forebygging og behandling i 
forhold til tilknytting og samspill.

Bekreftede forelesere: Ute Imhof og Tine Greve, 
Tone B. Aandera og Solveig Albrecht Wahl

Faginnhold: Tilknytning, KISS, amming, bæring, samspill, ernæ-
ring, og mye annet spennende

Påmelding: engodstart@gmail.com
For mer informasjon, se: www.barnasfysioterapeut.no
www.kurseriet.no

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. Normen for 
faglig ajourføring er en minimumsanbefaling. 
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Innføringskurs i bekkenbunnstrening: 
– individuell og guppebehandling

Tid: 20. september 2011 
Sted: Unn Tromsø
Arr.: Kompetansesenter for inkontinens og bekkenbunnsykdom
Pris: 1.600 kr. inkl lunsj
Kurset er godkjent av NFF med 6.5 timer. 
 
Program: www.unn.no/kurskalender/kurs-for-fysioterapeuter-
article83489-17826.html
Påmelding: kib@unn.no. Tlf. 77 62 83 93
Påmeldingsfrist: 5. september 2011

inviterer til TRIGGERPUNKTKURS/
TRIGGERPUNKTBEHANDLING MED NÅLER 

(«dry needeling»/«IMS»)

16.-18. september 2011
STEFFENSRUD REHABILITERINGSSENTER TRINN 1
Kurs i diagnostikk og behandling av muskulære Triggerpunkter      

28.-30.  oktober 2011
ULLERNKLINIKKEN TRINN 1
Kurs i diagnostikk og behandling av muskulære Triggerpunkter      

25.-27.  november 2011
ULLERNKLINIKKEN TRINN2           
Kurs i diagnostikk og behandling av muskulære Triggerpunkter     

Foreleser, kursleder og instruktør: manuellterapeut 
Petter Bogsti
Instruktør: manuellterapeut og akupunktør Vibeke Wollen

Gjesteforelesere TRINN 2 i november:
SMERTE: Dr. William Goldsack, spes. fys. med og rehab, spes. 
allmennmedisin
ULTRALYDVEILEDET «DRY NEEDELING» VED TENDINOSER: 
Kjetil Nord-Varhaug, fysioterapeut
SKADEFOREBYGGENDE TRENING FOR ANDREAS THORKILD-
SEN: Åsmund Martinsen, trener

PROGRAM OG PÅMELDING: se www.ullernklinikken.no - kurs, 
eller send e-post: pb@ullernklinikken.no

               

 Hospitantklinikk for manuell terapi

Kurs i læringsorientert fysioterapi nær Oslo

Enhver endring i handling er basert på  læring. Kroppen viser seg 
å være en unik innfallsport til å få til endring også av mentale 
prosesser.
Kurs for alle fysioterapeuter med 
Fadnes, Leira og Brodal på Bekkestua.

Tid: 13. og 14. september, 
og 15. november 2011.
Kursavgift: 3.750 NOK., inkl. lunsj. 
Påmelding: bhusta@broadpark.
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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
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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

100 % DRIFTSTILSKUDD 
FYSIOTERAPI 
I forbindelse med at en av kommunens fysioterapeuter er gått 
over i pensjonistenes rekker, er det ledig et 100 % driftstilskudd
fra desember 2011. 

Avtalehjemmelen er knyttet til lokaler i Arkaden på Fauske. 
Praksisen er godt innarbeidet og har god pasienttilgang, med
hovedvekt på pasientgrupper innen muskel/skjelett - lidelser.

Det er ønskelig med allsidig erfaring innen fysioterapifaget, 
men kompetanse innen muskel/skjelett - lidelser vil bli vektlagt. 

Det henvises ASA 4313 som grunnlag for utvelgelse, overdragelse 
og lokalisering. Personlig egnethet vil også bli vektlagt. 
Aktuelle søkere må være forberedt til å stille på intervju. 

Ved interne endringer, kan et annet driftstilskudd på 
60 % bli ledig. Dersom dette er av interesse for søkere, 
kan dette oppgis i søknaden. 

Nærmere opplysninger fås enhetsleder ved Siv Johansen 
tlf. 476 40 622 eller mail siv.johansen@fauske.kommune.no

Søknadsfrist: 9. september 2011.

Søknad sendes elektronisk. Søknadsskjema finner du 
på www.fauske.kommune.no under ledige stillinger 

Fauske kommuneFauske kommune
Tlf. 75 60 06 00
E-post: postmottak@fauske.kommune.no

Tidsskriftet Fysioterapeuten søker ny fagredaktør. 
Er du opptatt av fag, forskning og kunnskapsformidling  
kan dette være stillingen for deg! 
 
Aktuelle søkere må ha grunnutdanning i fysioterapi og mastergrad/
hovedfag. Egen erfaring som vitenskapelig forfatter vil bli tillagt stor 
vekt. I tillegg må du være godt orientert innen fag og forskning, og 
ha solid erfaring med søk etter faglitteratur. 

Du må være genuint opptatt av kunnskapsformidling. Du er 
nøyaktig og systematisk og vant til å arbeide selvstendig. Gode 
engelskkunnskaper er nødvendig. 

Hovedoppgaver:
 Fagredaktør skal kvalitetssikre og klargjøre fagartikler fram til pu-

blisering. Det innebærer tett oppfølging av forfattere og administra-
sjon av en prosess med ekstern fagfellevurdering.  Fagredaktør skal 
sikre at manuskriptene er i tråd med tidsskriftets retningslinjer.  
 

I tillegg er det ønskelig at fagredaktør av og til skriver kortere 
artikler om aktuelle studier og forskningsresultater, og også bidrar til 
utvikling av tidsskriftet og www.fysioterapeuten.no

Stillingen gir gode muligheter til å bli kjent med fagmiljøer i Norge 
og internasjonalt.

Fagredaktør fungerer også som faglig rådgiver for redaksjonen og 
må like å være en del av et team. Personlige egenskaper vil derfor bli 
tillagt stor vekt. 

Redaksjonen har fire medarbeidere og holder til i samme lokaler som 
Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), i Stensberggt.27, bak Høgskolen 
i Oslo. 
 
– Stillingen rapporterer til tidsskriftets ansvarlige redaktør.  
– Lønn etter avtale.  
– 6 måneders prøvetid. 
– Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og god pensjons- og forsikringsordning. 
 
Mer informasjon: redaktør Dagrun Lindvåg. E-post: dl@fysio.no 
Tlf. 22 93 30 59. Mobil. 976 71 248. 
 

Søknadsfrist: Fredag 2. september
Send kortfattet søknad og CV på e-post til dl@fysio.no 
Postadresse: Tidsskriftet Fysioterapeuten, Postboks 2704,  
St. Hanshaugen, 0131 Oslo.

Fysioterapeuten utgis av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og sendes til alle 
forbundets medlemmer (ca.9.500), pluss en del andre abonnenter. Tidsskriftet 
er medlem av Fagpressen og drives i henhold til Redaktørplakaten.

Fagredaktør i Fysioterapeuten
Fast 100 % stilling

Fysioterapeut i Spania 

Vi er en privat klinikk som ligger I Orihuela Costa, ca 45 min. syd 
for Alicante. Vi er både spanske og norske fysioterapeuter som 
jobber her, og pga barselspermisjon så vil det være et vikariat ledig i 
tidsrommet  oktober -11 ut  mars -12. 

Vi har mange norske pasienter, men også andre nasjonaliteter, så 
du bør ha gode kommunikative evner, samt bra engelskkunnskaper.
 
Vi ser for oss en ansvarsbevisst og fleksibel person med evne 
til å stå på, og med godt humør. Vi ser helst at du har noen års 
arbeidserfaring, men vil legge vekt 
på personlig egnethet. 

Send din søknad med CV på mail, 
innen 5. september til: 
mariannehaldorsen@hotmail.com 
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KLINIKK

Oslo kommune
Bydel Nordre Aker

Grefsen fysioterapi og akupunktur 

www.oslo.kommune.no

2 hele driftstilskudd ledig 
ved Grefsen fysioterapi og 
akupunktur 
Instituttet ligger sentralt til i bydelen i nærheten av Storo.   
Det er i alt knyttet 4 hele driftstilskudd til instituttet og i tillegg 
en akupunktør på deltid. Lokalene er lyse og moderne med   
8 behandlingsrom og treningssal. 

Vi søker: 

Vi søker 2 engasjerte og samarbeidsvillige fysioterapeuter med 
relevant praksis. Personlig egnethet vektlegges sterkt. 20% av 
hvert tilskudd er øremerket kommunale fysioterapioppgaver. 

Søknad bes kun inneholde CV og autorisasjon/fødselsnummer. 
Vennligst anfør hvilket driftstilskudd det søkes om. Vitnemål og 
attester bes tas med til evt. intervju. 

Kontaktperson i bydelen er Reidun Feiring, tlf. 23 47 39 60.

For opplysninger om leie- og arbeidsforhold, kontakt  
Grefsen fysioterapi og akupunktur v/Jan Gunnar Lien eller  
Bernt Fiskeseth, tlf. 22 22 05 30.

Søknad sendes til: reidun.feiring@bna.oslo.kommune.no   
eller Bydel Nordre Aker, Søknadskontoret v / Reidun Feiring, 
Pb. 4433 Nydalen, 0403 OSLO.

Bydel Nordre Aker
Pb 4433 Nydalen
0403 OSLO

Ledig 50% driftstilskudd 
ved Konnerud Fysioterapi DA

Ved Konnerud Fysioterapi DA i Drammen er det ledig et 50 % drifts-
tilskudd. Søknadsfrist 6. september.
Se full stillingsutlysning på nav.no eller drammen.kommune.no

Informasjon:
Drammen kommune: Sjeffysioterapeut Kari Jokstad. 32 04 68 14
Konnerud Fysioterapi: Elisabeth Narverud, tlf. 32 88 71 10,  
Egil Aksnes, tlf. 32 88 71 11.

VOSS KOMMUNE

Ledig driftsavtale
I Voss kommune vert det frå 1/1 2012 ledig 100% driftsavtale.
St. nr. 11/1057

Grunna flytting vert driftsavtalen ved Aas fysikalske institutt ledig. 
Me søker etter fysioterapeut som driv allmennfysioterapi. Det vil bli 
vektlagt at ein er personleg eigna.
Avtaleheimelen og tildeling og overdraging vil skje etter reglar i sen-
tralt avtaleverk (ASA 4313).

Nærare opplysningar ved fysioterapeut Egil Aas, tlf. 975 44 551, 
eller kommunelege Reidar Berge, tlf. 56 53 30 60.

Søknadsfrist 09.09.2011.
Me oppmodar søkjarar til å nytta elektronisk søknadsskjema. 
Kopi av attestar og vitnemål må sendast i posten. Alternativt kan 
søknad med vedlegg sendast til Voss kommune, Pb. 145, 5701 
VOSS. 
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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

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

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

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
9     22/8      26/8 16/9
10     19/9      23/9 14/10

 
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 Dagrun Lindvåg



AlfaCare AS, Merdeveien 12 B, 3676 Notodden
Tlf: 35 02 95 95, Faks: 35 02 95 99

E-post: post@alfacare.no, Web:  www.alfacare.no

AlfaCare AS har et bredt sortiment av produkter til forebygging- og lindring 
av muskel- og leddplager og idrettsskader. Vi har også en rekke trenings-
artikler med hovedvekt på produkter til funksjonell styrketrening. Vi 
er eneleverandør av idrettsmedisinsk materiell til landslagene 
i håndball, skiskyting, ski og volleyball. Se hva vi tilbyr på 
www.alfacare.no

26. august 

26.-27. august 

26.-27. august 
  

2.-3. september

9.-10. september

30. september - 01. oktober

14.-15. oktober

21.-22. oktober

28.-29. oktober

25.-26. november

25.-26. november

Kettlebells Rehab

Kinesiotaping Trinn 1

Top Nordic Training

Aktiv Rock Convention

Kinesiotaping Trinn 1

Kinesiotaping Trinn 2

Kinesiotaping Trinn 1

Kinesiotaping Trinn 2

Kinesiotaping Trinn 2

Kinesiotaping Trinn 1

Kinesiotaping Trinn 1 

Nimi Ullevål

Oslo

Bærum

Otta

Bergen

Bergen

Oslo

Førde

Oslo

Oslo

Namsos
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Returadresse:
Norsk Fysioterapeutforbund
Postboks 2704, St. Hanshaugen
N – 0131 Oslo

Behagelige og funksjonelle
  - Til den aktive bruker
En polo-pigue i en litt “finere” kvalitet med en kombinasjon av 
behagelig bomull og slitesterk og fargeekte polyester. En virkelig 
behagelig polo-pique til arbeid og fritid. 80% bomull/20% polyester.

Modell 99604
Damebukse med strikk 
og regulerbare stropper 
i livet og ved fot.
Str. XS/36 - 4XL/50

kr. 399,- inkl. mva

Modell 99387
Dame knickers med 
strikk og regulerbare 
stropper i livet og 
ved kneet.
Str. XS/36 - 4XL/50

kr. 349,- inkl. mva

Modell 25090 - Paris 
Dame sandal i skinn med 
innersåle av ruskinn.
Farge: Sort - Hvit - Blå
Størrelse: 36 - 42

kr. 449,- inkl. mva

Da denne 
modellen er 
liten i stør-
relsen, anbe-
faler vi, at 
du bestiller 
ett nummer 
større enn 
du normalt 
bruker.

Modell 25130 - Amsterdam 
Dame sandal i skinn med 
innersåle av mikrofiber
Farge: Sort - Hvit
Størrelse: 36 - 42

kr. 299,- inkl. mva

Modell 25200 - Verona 
Sportssko til damer 
Farge: Sort - Hvit
Størrelse: 36 - 41

kr. 329,- inkl. mva

2-veis stretchkvalitet

- Sporty og funksjonell
Sporty bukse med stretch i begge 
retninger og mange detaljer. 
Meget funksjonell både til trening, 
arbeid og fritid.

Modell 98561
 Damepolo med korte 
ermer. Formsydd
S - 3XL

kr. 189,- inkl. mva

Rød Hvit Pink Sort Lys blå Turkis Navy Azurblå

Sort Sort

Modell 98560
Unisex polo med korte 
ermer (ikke på bildet). 
S - 3XL

kr. 189,- inkl. mva

...gjør dagen din behagelig

Praxis
Sjøtun Næringspark

6899 Balestrand

Se hele Praxis-kolleksjonen med klær og fottøy - til arbeid og fritid på

www.praxis.no eller bestill på 57 69 46 00


