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MER INFORMASJON!
For mer informasjon se våre hjemmeside  
www.altiusgruppen.no I oktober utgaven kommer 
et eget vedlegg med  vårt omfattende produktutvalg 
innenfor elektroterapi og behandlingsbenker fra 
Chattanooga.

Nytt trykkbølgeapparat fra 
Chattanooga –Intelect RPW

Trykkbølgebehandling gir raske resultater for en rekke 
tilstander som er vanskelige å behandle. Behandlingen er 
uten bivirkninger og anbefales ofte som et alternativ til 
kortisonbehandling og kirurgi. Trykkbølgeapparatet er meget 
brukervennlig og med lave drifts- og vedlikeholdskostnadene 
er terapiformen både effektiv, trygg og lønnsom.

FORDELENE MED CHATTANOOGA'S  INTELECT RPW

 Ramp Up funkjonen – automatisk og jevn intensitetsøkning 
 tilpasset pasientens smertegrense

 Anatomiskt bibliotek – lagret i software

 Kliniske registre – i software

 Hurtigvalg – Hurtivalg til forhåndsinstilte program

 Berøringssensitiv LCD fargeskjerm – For enkel betjening

 Pasientdokumentasjon – Lagring av behandlingsinformasjon

For behandling bl a av:
- Muskelsmerte
- Forkalkninger i skuldre
- Skulderbursitt
- Lateral/medial epikondylitt
- Løperkne
- Hælspore
- Akillestendinitt
- Beinhinnebetennelse
- Hopperkne
- Patellofemoralt  
 smertesyndrom
- Plantarfasitt

Fakta
- Pulsfrekvens: 0,5 - 21 Hz
- Arbeidstrykk: 1,4-5 bar
- To uttak: To kanaler muliggjør  
 tilkobling av to applikatorer
- Innebygget luftkompressor

FINANSIERING
Altius Gruppen har et finansieringssamarbeid 
med SG Finans AS. Som kunde hos Altius Gruppen 
har du muligheten til å velge leie fra SG Finans 
som et prisgunstig finansieringsalternativ på alle 
produkter og løsninger du skal investere i. 
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FYSIOTERAPEUTEN  9/11     3

innhold

AKTUELT

5 Spesialistordning med 
tidsfrist

6 Mye av det vi gjør blir 
for smått

10 Oslo kommune krever kontroll 
med høye egenandeler

12 Skolestart: Sansemotorikk 
i Gausdal

16 Doktorgrad: Trening svært 
viktig for kreftoverlevere

19 Nordkapp, Livingstone og 
Kazungula

FAG

24 Intervjustudie fra psykiatrisk 
barnefysioterapipraksis: Un-
dersøkelse og samhandling

31 Blikk på forskning

32 Barn og unge som er behand-
let for svulst i hjernen – kunn-
skap og erfaringer

36 Nye bøker

36 Tildeling fra Fondet

37 Fra leserne: Barnefysioterapi 
og psykodrama som metode: 
Vent – se hva som skjer

TEMA

38 Speilbehandling

FASTE 
SPALTER

45 Informasjon fra NFF

48 Møter og kurs

54 Arbeidsmarkedet

56 Bransjeregisteret

58 Kalender

38

16

24
SPEILBEHANDLING Forskere ved Universitetet i København jobber med å kartlegge hva som skjer i hjernen når 
man ved hjelp av illusjon får pasienten til å tro at de beveger en paretisk ekstremitet. Foto: Henrik Frydkjær 

OVERLEVE KREFT Fysisk aktivitet og 
trening er viktig for kreftpasienter, 
ifølge Inger-Lise Nesvold.

BARN I fagartikkelen rettes søkely-
set mot hva som tillegges betydning 
i undersøkelse av barn innenfor 
psykiatrien. Utgangspunktet er én 
fysioterapeuts praksis.
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SÅ ER DET i gang igjen. En reportasje i Kapital (26.8) har tittelen «Omfattende overfak-
turering», og på forsiden: «Fysioterapeuter lurer staten og pasientene». Omtrent samtidig 
i 2008: «Statsstøtte til salgs» i Dagens Næringsliv. «Fysioterapeuter tyr til skjulte handler, 
trusler og råkjør mot unge kolleger for å beholde kontrollen over to milliarder offentlige 
kroner.» 

Hva i all verden er det som skjer? Skikkelige og velutdannede fysioterapeuter i rollen 
som småskurker? 

Samtidig sier assisterende direktør i HELFO, Knut-Rino Amundsen i vårt forrige num-
mer, at fysioterapeuter ikke skiller seg ut i forhold til andre grupper helsepersonell når det 
gjelder feilbruk eller misbruk av takster. 

Vi lurer oppriktig på hvordan oppegående fagfolk kan få seg til å mene at de har rett til å 
tøye regelverket akkurat slik det passer dem. Når ble statlig fastsatte takster valgfrie? Dette 
er både underlig og trist, og skadelig for profesjonens gode navn og rykte. Det er også svært 
ukollegialt. 

Med mindre man bevisst er ute etter å snyte på skatten, er det ikke mange som mener 
at skattebestemmelsene er veiledende. Man kan hate skatt som pesten, men du må alltid 
betale det du skal. 

Hva er annerledes med takster og egenandeler?
Hva med pasientene? En dame fra Kongsberg ringte oss etter å ha hørt om fysioterapeu-

ter som tok for mye betalt. Hun hadde også betalt for mye. Fysioterapeuten var så hyggelig 
og flink, men det sto et lavere beløp på kvitteringen enn det hun hadde betalt. Hva skulle 
hun gjøre nå? 

Forklaringen mange gir på at de tar høyere egenandeler, er at det er nødvendig for å få 
økonomien til å gå i balanse. Det vises til små driftsavtaler og stadig mindre inntjening. 
Andre oppgir at de vil prioritere de pasientene som trenger det mest, framfor pasienter som 

kunne hatt råd til å betale mer. Det er lett å forstå at dette 
er en fortvilt situasjon å være i, men det er ingen unnskyld-
ning for å begå lovbrudd. Som dette faktisk er. 

Vårt inntrykk er at synet på takster og egenandeler som 
veiledende går lenger tilbake enn finansieringsomlegging 
og små driftstilskudd. Det ser nesten ut til å ha blitt en kul-
tur i deler av privat praksis.  Noe man gjør fordi alle andre 
gjør det. En slik kultur tar det tid å utvikle. 

– Jeg driver institutt, ikke takstpolitikk, sier Sturla 
Kvamme til Kapital. Han er fysioterapeut og partner i Ma-
jorstuen Fysikalske Institutt og Akupunktur, der egenande-
lene varierer fra 280-500 kroner.

Jo, dette er takstpolitikk. Hvis du tar deg til rette og fast-
setter egenandelen selv, overprøver du offentlige priorite-
ringer av bevilgninger til helsetjenester. Da har du fastsatt 
din helt personlige takstpolitikk.
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aktuelt Resultatene ble raskt publisert,  
og det ble et stort rabalder.. Side 8

HELSE- OG OMSORGSDEPAR-
TEMENTET (HOD) har satt i 
gang et storstilt arbeid i forhold 
til spesialistordning generelt og 
har gitt to bestillinger til Helse-
direktoratet. Den ene oppgaven 
er å vurdere og gjennomgå spe-
sialistutdanningen for leger, og 
også vurdere om andre helse-
personellgrupper enn dagens tre 
bør få en offentlig godkjent spe-
sialistordning. Dette er et arbeid 
med et videre tidsperspektiv. 

Rask avklaring
Den andre oppgaven er å vur-
dere offentlig godkjent spesia-
listordning for helsepersonell 
som allerede i dag i forskrift er 
gitt anledning til å utløse egne 
spesialtakster. Dette gjelder fy-
sioterapeuter og psykologer. For 
fysioterapeuter er det snakk om 
takstene A8 for manuellterapeu-
ter og A9 for psykomotorikere. 

Hensikten fra myndighetenes 
side er å få på plass ordninger for 
takstene. Formålet med offentlig 
spesialistordning er hensynet til 
pasientsikkerhet, tillit til helsetje-
nesten og helsepersonell. Offent-
lig godkjenning regulerer ikke 
organiseringen av helsetjenesten, 
arbeidsrettslige forhold, utdan-
ningers innhold, organisering 

og pasient- og brukerrettigheter. 
HOD skal ha tilbakemelding 
innen 1. desember i år. 

Viktig med tidsfrist
– For NFF er det viktig at arbei-
det er i gang, og at det er satt en 
tidsfrist. Det første møtet gikk 
ut på å finne ut hvor vi egentlig 
er i dette arbeidet og veien vi-
dere. NFF skal bidra i det videre 
arbeidet. Vi støtter Helsedirek-
toratet i at det er viktig å rydde 
opp i hvem som skal forvalte 
taksttildelinger, og vi mener 
dette bør være et offentlig an-
svar, sier seniorrådgiver Bente 
Øfjord.

Øfjord deltok på møtet for 
NFF sammen med seniorrådgi-
ver Jorun Lunde og Fred Hatle-
brekke, leder i Faggruppen for 
manuellterapi. Norsk Manuell-
terapeutforening (NMF) møtte 
med en representant fra styret, 
en fra LO og en advokat. I for-
kant hadde foreningen sendt et 
brev til Helsedirektoretat hvor 
de viste til at Stortinget har bedt 
om at manuellterapeutene vur-
deres for offentlig autorisasjon. 
Autorisasjon var ikke tema for 
møtet, men MNF sa de ville 
støtte arbeidet med offentlig au-
torisasjon for psykomotorikere, 

og delta i prosessen med arbei-
det som skal foregå.

Større utredning
I den store utredningen skal di-
rektoratet gjennomgå eventuelle 
endringer i struktur og innhold 
i spesialistutdanningen for leger, 
og vurdere framtidige behov for 
rådgivende organer på dette fel-
tet. Direktoratet skal også se om 
andre helsepersonellgrupper 
enn dagens tre bør få offentlig 
spesialistgodkjenning og utdan-
ninger for disse. 

– I møtet ble det gjort klart 
at det er myndighetenes behov 
som er avgjørende for om det 
blir offentlig godkjent spesia-
listordning for flere helseperso-
nellgrupper. Fagorganisasjone-
nes ønsker er underordnet, sier 
Øfjord.

NFF har gitt departementet 
beskjed om at de også ønsker å 
være med i det videre arbeidet. 

 Med bakgrunn i Stor-
tingsmelding om ny helse- og 
omsorgsplan (2011-2015) og 
lovforslag om kommunale 
helse- og omsorgstjenester og 
folkehelsearbeid, er det viktig å 
være på banen i forhold til de 
andre spesialitetene som fysio-
terapeutene har. Samhandlings-
reformen og det videre arbeidet 
med stortingsmeldingen og 
lovforslaget vil avdekke hvilke 
behov kommunehelsetjenesten 
og spesialisthelsetjenesten har. 
Det kan bli behov for flere av 
spesialitetene innen vår yrkes-
gruppe. NFF vil delta for å si-
kre spesialistordninger for flere 
av sine spesialiteter, sier Bente 
Øfjord. 

Spesialistordning med tidsfrist
Arbeidet med en offentlig godkjent spesialist-

ordning for psykomotorikere og manuellterapeu-

ter er i gang. Departementet prioriterer arbeidet 

høyt og har satt fristen for tilbakemelding til  

1. desember – i år.

TEKST Heidi Johnsen, hj@fysio.no
FOTO Dagrun Lindvåg, dl@fysio.no

SPESIALISTER – Myndighetenes behov er avgjørende, fagorganisasjonenes 
ønsker er underordnet, sier Bente Øfjord i NFF.
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AKTUELT

Norsk fysioterapi trenger flere 

store forskningsprosjekter, 

prosjekter med et større sam-

funnsperspektiv. Mye av det 

vi gjør blir altfor smått, mener 

fondsstyreleder Nina Emaus. 

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

HUN tror fysioterapeuter er redd for effekt-
studier, og mener det er på høy tid å ta grep.

– Det ville være en trussel mot vårt fag 
hvis det plutselig viste seg at kopping har 
større effekt enn klassisk massasje. Vi har 
ingen garanti for hvordan slike resultater 
blir brukt, sier Emaus i et intervju med Fy-
sioterapeuten.

Hun ble tidligere i år utnevnt til profes-
sor ved Universitetet i Tromsø og er inne 
i sitt første år som styreleder i Fond til et-
ter- og videreutdanning av fysioterapeuter. 
Nina Emaus sitter i en posisjon hvor hun, 
sammen med fondsstyret, kan påvirke ret-
ningen i norsk fysioterapiforskning. Hva vil 
hun bruke denne posisjonen til? 

At hun har sterke meninger er helt klart. 
I et innlegg fra verdenskongressen i Am-
sterdam i Fysioterapeutens augustnummer, 
skriver Emaus blant annet at det ikke er en-
tydig positivt at det skjer mye innen forsk-
ning i fysioterapi. Kvaliteten på studiene 
som ble presentert var variable, og de var 
ofte for små. Hun er spesielt skuffet over stu-
diene innen kategorien muskel- og skjelett-
lidelser, der de fleste ser på reliabiliteten for 
ulike enkeltstående undersøkelser. Hva med 
samfunnsperspektivet?

Må komme på banen
I dette intervjuet understreker Emaus at 
fysioterapeutene må komme på banen og 
delta i de store forskningsprosjektene. 

– Mye av det vi gjør blir for smått. Ta for 
eksempel den høye forekomsten av muskel- 
og skjelettlidelser. Tromsøundersøkelsen 
sitter på masse data som er samlet inn fra 
70-tallet og fram til i dag. Ikke en eneste 
fysioterapeut har grepet fatt i disse dataene, 

som kunne belyst både forekomst og årsaks-
forhold i et befolkningsperspektiv. Vi tren-
ger flere gode og store prosjekter på dette 
området, og vi trenger at fysioterapeuter 
er med på å stille noen viktige forsknings-
spørsmål. Det samme gjelder nevrologiske 
lidelser. Det er bra med klinikknære studier, 
men også her trenger vi store prosjekter som 
integrerer et samfunnsperspektiv, sier Nina 
Emaus til Fysioterapeuten.

Effektstudier viktig
Hun stiller også det litt ubehagelige spørs-
målet om fysioterapeuter rett og slett er 
redde for effektstudier. 

– Jeg tror vi må tørre å se fysioterapi som 
en hel pakke, inkludert effekten av tiltakene 
vi bruker. Hvis ikke vi tar grep om dette selv, 
vil andre gjøre det.  Miljøer innen alternativ 
behandling, som Nasjonalt forskningssenter 
innen komplementær og alternativ medisin   
(NAFKAM), planlegger nå studier hvor de 
skal sammenligne effekt av triggerpunktbe-
handling, klassisk massasje og kopping på 
muskelsmerter. Fysioterapeuter har en kri-
tisk tradisjon i forhold til effektstudier, og 
derfor har vi unnlatt å prøve oss fram. Det 
vil være en trussel mot vårt fag om andre 
yrkesgrupper tar ut deler av vår virksomhet 
og for eksempel undersøker om kopping har 
større effekt enn klassisk massasje. Vi har in-
gen garanti for hvordan slike resultater blir 
brukt, og det er heller ikke lett å trekke klare 

skillelinjer mellom det alternative feltet og 
fysioterapifaget, understreker hun.

Kvalitativt og kvantitativt
Hovedfagsoppgaven til Emaus var basert på 
kvalitativ forskning, mens hun jobbet kvan-
titativt i arbeidet med sin doktorgradsav-
handling.

– Ser du noen forskjeller på kvalitativ og 
kvantitativ forskning innen fysioterapifaget?

– Når det gjelder det kvalitative, opplever 
jeg av og til at samfunnsperspektivet man-
gler. I det kvantitative ser jeg ofte at perspek-
tivet blir for smalt og overfladisk. God fors-
kning må kunne gå både i dybde og bredde. 
Uansett må man løfte blikket som forsker; 
hva betyr mine resultater for en større grup-
pe – og for samfunnet?  

– Hvilke holdninger har fysioterapeuter til 
dette?

– Slik jeg ser det, er fysioterapeuter i 
all hovedsak klinikere, og mange er svært 
opptatt av relasjonene mellom pasient og 
terapeut. Det er viktig, men i tillegg må vi 
fokusere mer på samfunnsperspektivet. Vi 
må også være samfunnsfysioterapeuter! Vi 
må se på forekomst av forskjellige lidelser, 
risikofaktorer og beskyttende faktorer. Er 
det for eksempel høyere dødelighet knyttet 
til muskel- og skjelettlidelser, og om så, hva 
er forklaringen på det? Hvor mye betyr so-
sioøkonomiske forskjeller i dette bildet? 

– Du mener med andre ord at mange fy-
sioterapeuter har et altfor snevert perspektiv?

– Til dels. Det kliniske er selvsagt viktig, 
men flere fysioterapeuter må også være med 
på å stille store samfunnsmessige spørsmål, 
om for eksempel helse og ulikhet. Dette 
opptar meg mer og mer.

Flere fagmiljøer
– Hva ønsker du å gjøre som leder av fonds-
styret?

– Jeg tror at Fondet bør utvide satsings-
områdene til å inkludere flere fagmiljøer 
enn de vi gjør i dag. Støtten til prosjekter 
ved utdanningsinstitusjonene våre er vik-
tige, men vi skal også vurdere å øke støtten 
til utvidete fagmiljøer slik det forrige fonds-
styret har bedt oss om å gjøre. 

– Hva med kommunehelsetjenesten?
– Kommunehelsetjenesten er et vedtatt 

satsningsområde for Fondet. Denne satsnin-

– Mye av det vi gjør blir for smått

Flere fysioterapeuter må være med på å 
stille store samunnsmessige spørsmål, 
om for eksempel helse og ulikhet.
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gen skal vi nå evaluere. Det er likevel klart 
at vi må satse mer på støtte til fagutvikling i 
kommunene, og til store og små prosjekter 
knyttet til samhandlingsreformen. Proble-
met i kommunene er ofte at miljøene ikke 
er store nok til å kunne håndtere større 
forskningsprosjekter. En mulig løsning er å 
gi støtte til brobyggerstillinger; fagpersoner 
som kan bygge bro mellom forskning og 
praksis. Trondheim kommune har en slik 
stilling, og vi bør få flere i andre kommuner. 
De som har lederansvar i kommunehelsetje-
nesten må bruke de mulighetene som finnes, 
som å søke om stipend til fagutviklingspro-
sjekter. Gode prosjekter knyttet til kommu-
nehelsetjenesten vil bli prioritert av Fondet.

Må tåle avslag
Fysioterapeuten skrev i fjor høst (nr.10/2010) 
om misnøyen med mangelen på informa-
sjon til de som får avslag på søknader om 

forskningsmidler, og at en del stilte spørs-
mål ved fondsstyrets habilitet. 

– Har fondsstyret planer om å gjøre noe 
med disse temaene?

– Jeg har vært med på å bedømme søk-
nader for Helse Sørøst i en periode, og for 
hver søknad må jeg enten erklære meg habil 
eller inhabil. Det er strenge regler for dette. I 
fondsstyret har vi de samme reglene, og ha-
bilitet diskuteres foran hvert møte. Når det 
gjelder avslag på søknader, tenker jeg at det 
er en del av forskeropplæringen å lære seg 
å tåle avslag. Jeg har fått både bevilgninger 
og grusomme avslag. Det må jeg lære meg å 
tåle. De prosjektene jeg har tro på prøver jeg 
å gå videre med – selv om jeg fikk nei.  Hva 
slags informasjon som gis til søkere som 
får avslag varierer.  Helseforetakene tildeler 
hvert år store bevilgninger. I hovedsak får 
man informasjon om søknaden var støtte-
verdig eller ikke, og det gis lite informasjon 

om hvorfor det ble nei. De har ikke kommet 
særlig mye lenger enn Fondet når det gjel-
der hvordan søknadsprosessen håndteres. 
Forskningsrådet gir karakterer til hver søk-
nad. Når det gjelder Fondets praksis, tror jeg 
ikke vi er tilstrekkelig klare for denne typen 
tilbakemeldinger. Vi jobber for tiden med 
å utbedre tilbakemeldingen til søkere, men 
hvordan løsningen blir er ikke avklart ennå.

Egen forskning
Nina Emaus har ikke brukt Fondet mye til 
egen forskning, bare et par søknader om rei-
sestøtte.

– De feltene jeg har jobbet mest med er 
tverrfaglige og ikke direkte fysioterapirele-
vante. Nå er jeg i ferd med å orientere meg 
tilbake. Jeg ble overrasket da jeg ble spurt 
om å være på valg til styret i Fondet, men 
trengte bare ti sekunders betenkningstid, 
sier hun.

AVSLAG – Jeg har både fått støtte og noen grusomme avslag. Det må jeg tåle, sier Nina Emaus. Fondet jobber med å utbedre tilbakemeldingen til søkere.
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Temaet for doktorgraden i 2005 var os-
teoporose og beinbrudd. Emaus så på end-
ringer i beinmassetetthet i underarmen hos 
5.771 personer i alderen 25 til 84 år. Resul-
tatene viste at før 35 års alder bygger vi ennå 
beinmasse. Deretter begynner vi på et livs-
langt beintap og kvinner i overgangsalderen 
taper mest.

NATTO-ekstrakt
Nina Emaus har også stått midt i stormen 
på grunn av sin forskning, og har erfart hvor 
viktig det er med uavhengighet og klare av-
taler om publisering av resultater.  I 2010 ble 
resultatene fra NATTO-studien ved UiT of-
fentliggjort. NATTO er en japansk matrett 
laget av kokte soyabønner tilsatt en bakterie-

kultur – gjærede soyabønner. For forskerne 
har den store mengden av vitamin K2 i 
NATTO vært interessant, og produsenten av 
kosttilskuddet reklamerte med at produktet 
var bra for å forebygge beinskjørhet.

Emaus fikk midler fra Norsk  Osteoporo-
seforening  for å undersøke effekten av kost-
tilskuddet. Resultatet av studien var klart 
negativt. Selv et daglig høyt inntak på 360 
mikrogram vitamin K2 viste ingen forebyg-
gende effekt på beinskjørhet. 

– Resultatene ble raskt publisert på net-
tet, og det ble et stort rabalder, også interna-
sjonalt. Da var det veldig nyttig å ha Osteo-
poroseforeningen og universitetet i ryggen. 
Våre data viser at fysisk aktivitet faktisk har 
større effekt på beinmassen enn NATTO-

ekstrakt. Da var det gøy å være forsker! Vi 
håpet på – og fikk – klare svar i vår studie. 
Vi hadde inngått en avtale med full rett til å 
publisere resultatene. Produsentene og im-
portørene var skuffet og sinte og ville stop-
pet publiseringen om de kunne. Dette viser 
hvor viktig det er med uavhengighet i fors-
kningen, understreker hun

Fondet imponerer
Emaus understreker at hun er veldig impo-
nert over hva Fondet har fått til opp gjen-
nom årene.

– De tidligere fondsstyrene har gjort 
noen strategisk riktige og modige valg. Da 
tenker jeg på støtten til å opprette hovedfa-
get i fysioterapi ved Universitetet i Bergen, 
støtten til flere masterstudier og satsingen 
på de fire kompetansemiljøene i fysioterapi. 
I tillegg har Fondet forvaltet pengene godt. 
De har tatt passelig stor risiko og fått god 
avkastning av midlene. Mitt mål er at vi i det 
nye styret kan fortsette denne visjonære tra-
disjonen, sier Nina Emaus. 

Produsentene og importørene ville ha 
stoppet publiseringen om de kunne.
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EN OPPFØLGINGSSTUDIE av 
elitespillere som fikk sklerose-
ringsbehandling for hopperkne, 
viser at de fleste har god lang-
tidseffekt av behandlingen.

Forskerne Aasne Hoksund 
og Roald Bahr konkluderte med 
at den skleroserende behand-
lingen med polidocanol hadde 
effekt for de fleste. En tredel 
valgte imidlertid å søke tilleggs-
behandling, skriver Dagens Me-
disin.

I den første studien ved Sen-
ter for idrettsskadeforskning ble 
effekten av behandlingen på pa-
tellar tendinopati dokumentert. 
Behandlingen ble gjort på fot-
ball-, volleyball-, håndball- og 
basketballspillere.  Behandlin-
gen går ut på å fjerne uønskede 
blodkar i senen ved injeksjon av 
medikamentet polidokanol.

En oppfølgingsstudie er nå 
gjennomført av Hoksund og 
Bahr. De var også med på den 
banebrytende studien som ble 

publisert i 2006. 29 av pasiente-
ne ble fulgt opp. Av dem hadde 
12 gjennomgått ytterligere be-
handling i løpet av de neste 44 
månedene. 

Utfallet ble målt i Victorian 
Institute of Sport Assessment 
(VISA). For pasientene som 
ikke fikk ytterligere behandling, 
var snittscoren ved oppstart 55. 
Denne økte til 81 etter 12 måne-
der, og til 89 etter 44 måneder.

For pasientene som fikk ar-
troskopisk senekirurgi i tillegg 
i løpet av perioden, var scoren 
53 ved oppstart, 71 før kirurgi 
og 91 etter 44 måneder. For de 
pasientene som gjennomførte 
kirurgi som ikke var rettet mot 
senen, var de samme tallene på 
henholdsvis 45, 57 og 92.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/21841065

Sklerosering har god effekt 
på hopperkne

Fysioterapeuten skal i siste halvdel av 

oktober ha en ny leserundersøkelse i regi av 

Synovate. Undersøkelsen er webbasert, og 

spørreskjemaet vil bli sendt ut via e-post til 

ca. 3.000 av NFFs medlemmer.

HENSIKTEN er å kartlegge hvordan leserne vurderer 
bladets innhold og form, og hvordan Fysioterapeuten 
fungerer som annonseorgan. Dette gjelder både papir-
utgaven av tidsskriftet og våre nettsider, www.fysiote-
rapeuten.no.

Redaksjonen trenger lesernes synspunkter for å vi-
dereutvikle og forbedre produktet. Vi håper derfor at 
du som trekkes ut til å delta i leserundersøkelsen tar 
deg tid til å besvare spørsmålene.

På forhånd takk for hjelpen!
Red.

30-jubileum!
 Studentkullet 1979-

1981 fra Statens fysiote-
rapihøgskole planlegger 
feiring av sitt 30-årsjubi-
leum. Markeringen finner 
sted lørdag 19. november. 

Mette Wiik Øberg 
skriver i en e-post til Fysio-
terapeuten at de som ikke 
har mottatt innbydelse må 
ta kontakt så snart som 
mulig! 

Tlf. 901 17 324.

Leserundersøkelse – si din mening!
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En stor andel av fysioterapeu-

ter med driftsavtale tar høy-

ere egenandeler enn de har 

lov til. Oslo kommune krever 

kontroll av alle avtalefysiote-

rapeuter innen 22. september.

TEKST Dagrun Lindvåg og Heidi Johnsen
fysioterapeuten@fysio.no

OVER FLERE SIDER i Kapital (nr.14.2011) 
under tittelen «Omfattende overfakture-
ring», synliggjøres en ulovlig praksis, som 
ifølge Kapital er utbredt blant fysioterapeu-
ter. Bladets journalist har gjort undersøkel-
ser ved 25 institutter, de fleste i Oslo. Bare 
fire fysioterapeuter oppgir riktig egenandel 
for førstegangskonsultasjon etter henvisning 
fra lege, som er 148 kroner. 

Flere av fysioterapeutene har latt seg in-
tervjue, og begrunner sin praksis med at 
de lave driftsavtalene med kommunen ikke 
dekker instituttets kostnader.  De erkjenner 
at de tar mer i egenandel enn takstforskrif-
ten gir adgang til.

Kan gi pålegg
Brevet fra Byrådsavdeling for eldre og so-
siale tjenester i Oslo er sendt til bydelene og 
Helse- og velferdsetaten. Fristen for tilba-
kemelding er satt til 22.september. Byråds-
avdelingen viser til listen med 25 institutter 
som ble trykket i Kapital. 

I brevet blir det understreket at byråds-
avdelingens informasjon kun er basert på 
artikkelen i Kapital, men at artikkelen fram-
står som godt dokumentert og inkluderer 
uttalelser fra enkeltfysioterapeuter om hvor-
for de tar høyere andeler. Brevet understre-
ker at påstandene er alvorlige. Byrådet vil 
ha sjekket samtlige avtalepraksiser i Oslo, 
inkludert de Kapital har sjekket.

Dersom det blir bekreftet at en avtalefy-
sioterapeut tar høyere egenandeler enn det 
som er tillatt, skal fysioterapeuten gis munt-
lig og skriftlig pålegg om umiddelbart å rette 
seg etter gjeldende takster, skriver byrådsav-
delingen.

De aller fleste instituttene på 
Kapitals liste ligger i Oslo. I til-
legg har bladet kontaktet ett in-
stitutt i Bergen, ett i Stavanger og 
ett i Trondheim. Tendensen er den 
samme i disse byene. 

500 kroner
Den høyeste egenandelen ved før-
stegangskonsultasjon etter henvis-
ning fra lege tar Majorstuen Fy-
sikalske Institutt og Akupunktur, 
med 500 kroner. Dette var ifølge 
Kapital  oppgitt på instituttets 
hjemmeside. Nummer to på listen, 
Klinikk 10A, tar 400 kroner og den 
tredje, Storo og Nydalen Mensen-
dieck-Fysioterapi, tar 375 kroner. 
De fleste instituttene tar egenande-
ler på 2-300 kroner. 

Fysioterapeutene i reportasjen 
viser til stadig dårligere rammebe-
tingelser, etter at trygderefusjonen 
ble kuttet og driftstilskuddet økt 
for to år siden.   De argumenterer 
med at de ikke får dekket kostna-
dene på grunn av små driftsavtaler 
med kommunen, og at mange har 
tilskudd ned i 20 prosent.

Reaksjoner vurderes
Det skal framgå av brevet at praksisen med 
å kreve pasientbetaling utover den fastsatte 
egenandelen kan ha konsekvenser for fysio-
terapeutens avtale med kommunen. Det kan 
også medføre reaksjoner fra HELFO.

Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tje-
nester legger til grunn at gjeldende regelverk 
for egenandeler er godt kjent blant avtalefy-
sioterapeuter. Avdelingen vil vurdere hvilke 
reaksjoner som er aktuelt for fysioterapeuter 
som likevel har tatt ulovlig betaling utover 
de satsene for egenandeler som staten har 
fastsatt.

Byrådsavdelingen vil ha tilsendt liste over 
alle praksiser/avtalefysioterapeuter. Her skal 
det komme fram hvilke som har tatt for høye 
egenandeler og hvem som tar korrekte egen-
andeler. Fristen for tilbakemelding til byrå-
dsavdelingen er 22. september 2011.

– Reglene skal følges
Både NFFs leder Eilin Ekeland og leder i 
Privatpraktiserende Fysioterapeuters For-
bund (PFF), Kjetil Nord-Varaug, tar i kom-
mentarer til Kapital sterk avstand fra prak-
sisen med å ta for høye egenandeler fra 
pasientene. 

Statssekretær Tord Dale (Ap) i Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) har heller 
ingen forståelse for at fysioterapeutene lem-
per kostnadene over på pasientene.

– Hvis fysioterapeutene er misfornøyde 
med driftsavtalen, må de ta det opp med 
kommunen. Det som er helt klart er at de 
ikke kan la det gå økonomisk utover pasien-
tene, sier Dale til Kapital. Han innrømmer 
likevel at det er en utfordring at mange kom-
muner har valgt å splitte tilskuddene i små 
avtaler ned til 10 og 20 prosent. 

Oslo kommune krever kontroll 
med høye egenandeler

KAPITAL Faksimile fra Kapital nr. 14-2011.
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– Dette skal skade fysio-

terapitjenestens om-

dømme. Det ødelegger 

også for fysioterapeuter 

som følger regelverket, 

sier Eilin Ekeland til Fy-

sioterapeuten. 

EKELAND mener at NFF har 
gjort mye for å informere 
medlemmene om at det ikke 
er lov å ta mer i egenandel 
av pasientene enn det som 

står i regelverket, men sier at 
forbundet nå må vurdere om 
innsatsen har vært god nok. 
I tillegg til kurs og informa-
sjon, lages det ferdige egenan-
delsplakater til å henge opp i 
venterommet. Der framgår 
det klart  hva  pasientene skal 
betale i egenandel. 

Fortvilet
– Mange med små driftstil-
skudd gjør dette av fortvilelse 
fordi de ikke får det til å gå 
rundt. De står i et dilemma 
mellom det å kunne levere 

en fysioterapitjeneste, og å 
gjøre det ulovlig. Dette gjør 
meg fortvilet. Men selv om 
fysioterapeuter har problemer 
med økonomien, kan ikke det 
forsvare brudd på regelverket. 
Når det gjelder de som har 
avtale i samsvar med praksis-
omfanget og likevel har for 
høye egenandeler, kan jeg ikke 
engang forstå bakgrunnen. 
Begge deler er fullstendig uak-
septabelt, sier Ekeland. 

Hva gjør kommunene?
Hun stiller også et stort spørs-

mål ved kommunenes innsats 
og kontroll med fysioterapi-
tjenesten, og kommunenes 
utbredte praksis med små 
driftsavtaler. 

– Tar kommunene tak i 
dette? Vet de om at enkelte 
fysioterapeuter tar for høye 
egenandeler? Informasjonen 
om hva de enkelte instituttene 
tar er åpenbart lett tilgjenge-
lig. Hvis ja, burde de ha grepet 
fatt i situasjonen for lengst, 
sier Ekeland. 

– Jeg driver institutt, ikke takstpo-

litikk, sier Sturla Kvamme, fysio-

terapeut og partner i Majorstuen 

Fysikalske institutt og Akupunktur, 

til Kapital. Ved instituttet varierer 

egenandelen fra 280 til 500 kroner.

TEKST Heidi Johnsen
hj@fysio.no

KAPITAL viser til at instituttet på hjemme-
siden opererer med en egenandel ved før-
stegangskonsultasjon på 500 kroner. Sturla 
Kvamme svarer:

– Vi følger bare vanlig prisregulering 
sånn av og til, når gårdeier går opp med sine 
priser, må vi gå opp med våre. Vi driver en 
geskjeft, forteller han og sier han har drevet 
i bransjen i 30 år.

Kapital konfronterer Kvamme med at 
egenandelen for førstegangskonsultasjon 
ifølge takstplakaten er på 148 kroner. Til det 
svarer Kvamme at det er mange varianter 
på instituttet. Noen fysioterapeuter har til-
skudd, men ikke oppgjørsavtale med tryg-
dekontoret. 

Sin egen tolkning
Fysioterapeuten har bedt Kvamme forklare 

hvorfor instituttet tilsynelatende har sin 
egen tolking av takstplakaten. Ifølge ASA 
4313 står det at fysioterapeuten ikke kan 
kreve egenandeler utover det som er fastsatt 
av staten.  Kvamme tar 280 kroner, mens 
andre ved instituttet tar opp til 500 kroner i 
egenandel ved førstegangskonsultasjon.

– Hvorfor betaler pasienten en egenandel 
som er langt over de 148 kronene som takst-
plakaten sier?  

– Den viktigste årsaken er at vi bruker en 
time og ikke en halvtime, som takstplakaten 
forholder seg til, ved førstegangskonsulta-
sjon. Det gjør vi også oppmerksom på når 
kundene kontakter oss for time, sier Kvam-
me, som har oppgjørsavtale med HELFO.

Han viser til at bruk av materiell, som 
tape og bandasjeringer, også inngår i egen-
andelen.

– Vi tar ikke ekstra for bruk av trenings-
sal. Dette gjelder dessuten bare en liten del 
av våre pasienter. Den største andelen pasi-
enter vi prioriterer er de som har full refu-
sjon, sier Kvamme.

– Til Kapital sier du at dere bruker egen-
andel for å kompensere for økte driftsutgifter, 
eksempelvis økt husleie?

– Ja, et poeng her er å få driften til å gå i 
hop. Departementet sier at dette kan tas opp 
med kommunen, men så enkelt er det ikke. 
I Frogner bydel er ikke dette tema. Her opp-

lever vi at avtaler blir redusert og at ledige 
hjemler blir inndratt, sier Sturla Kvamme.

To tilskudd – seks fysioterapeuter
Ved Slemdal Fysioterapi i Oslo er pasiente-
nes egenandel ved førstegangskonsultasjon 
300 kroner. Daglig leder Christopher Lien 
sier til Kapital at ved hans institutt deler seks 
fysioterapeuter to driftstilskudd.

– Vi går årlig 1,5 millioner kroner i minus 
som følge av driftstilskuddet. 80 prosent av 
våre kunder har fri refusjon – de er så ska-
det at de får dekket alt i sin helhet fra tryg-
den. Det innebærer at bare 20 prosent av det 
totale pasientantallet hos oss er betalende 
kunder. Derfor har vi valgt å kompensere for 
det enorme tapet ved å ta 152 kroner ekstra 
(totalt 300 kroner) i egenandeler ved under-
søkelse, sier Lien.

Beløpene plasseres i kategorien trenings-
sal og administrasjonsavgift, og disse må 
kunden, ifølge Lien, betale for.

Når Kapital sier at instituttet kan luke ut 
pasienter som krever mer tid, svarer Lien at 
det kan de.

– Men vi mener vi tar et samfunnsansvar 
og handler i henhold til etiske overordnede 
prinsipper ved å ta inn de grupper av pasi-
enter som har det største behovet. Det vil si 
eldre med alvorlige nevrologiske skader eller 
slitasjeskader, sier han. 

... og dette sier fysioterapeutene

– Skader vårt omdømme
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Gausdal kommune har latt seg 

overbevise; motorikk er viktig 

for barns læring. En del av 

barna som begynte på skolen 

i august har fått strukturert 

sansemotorisk trening det 

siste året i barnehagen.

TEKST Dagrun Lindvåg, dl@fysio.no
FOTO: Hallgrim Øistad, Grudbrandsdølen Dagningen

PROSJEKTET heter Motorikk, læring og 
helse 2010-2013. Prosjektleder er fysiote-
rapeut Inger Stalheim Thorsen, spesialist i 
barne- og ungdomsfysioterapi og spesialpe-
dagog. Det er nå vedtatt på rådmannsnivå i 
kommunen at barn i Gausdal skal få struk-

turert sansemotorisk trening det siste året 
i barnehagen. Tre kommunale barnehager 
er inkludert i prosjektet så langt, mens den 
fjerde vil bli sluset inn fra januar 2012. Fyl-
kesmannen i Oppland har funnet prosjektet 
så interessant at kommunen har fått 850.000 
kroner i skjønnsmidler totalt over to år til 
utviklingsarbeidet. 

Kommunens satsing på motorisk trening 
for førskolebarn har også fått oppmerksom-
het i pressen. Mandag 20.juni hadde avisen 
Gudbrandsdølen Dagningen et førsteside-
oppslag med tittelen: «Her lærer Henrik å 
lære». Henrik Olsen i Forset barnehage, som 
begynte på skolen i august, viste her at han 
hadde full kontroll på balanseøvelsene. 

God skolestart 
Inger Stalheim Thorsen opplyser at prosjek-
tet Motorikk og læring 2010-2013 er basert 
på erfaringer fra God skolestart i Gausdal. 

Det ble startet opp etter modell fra Stavan-
ger i 2005 og synliggjorde et behov for fore-
byggende tiltak på et tidligere tidspunkt. 

– Stavangerprosjektet – Det lærende 
barn, i regi av Lesesenteret ved Universitetet 
i Stavanger og Stavanger kommune er vår 
faglige forankring.  Dette er et forsknings-
prosjekt med fokus på tidlig intervensjon på 
områdene motorikk, språk, atferd og ma-
tematiske ferdigheter. Prosjektet Motorikk, 
læring og helse er et pilotarbeid på tidlig 
intervensjon på området motorikk for barn 
i førskolealder. Dette prosjektet møter i stor 
grad intensjonene i Samhandlingsreformen 
og den nye folkehelseloven, som vil stille 
mer krav til forebyggende og helsefrem-
mende satsing i kommunene. Visjonen vår 
er at barn i Gausdal skal utvikle grunnleg-
gende motoriske ferdigheter før skolestart, 
som fundament for læring og videre utvik-
ling, sier Thorsen til Fysioterapeuten.  Hun 

Skolestart:

Sansemotorikk i Gausdal

LEK OG LÆR I prosjektgruppa: Margret Bruvik (tv), fysioterapeut og prosjektleder Inger Stalheim Thorsen, Liv Else Ertresvåg Brenden, Runa Bakken, Stig Rune 
Dalane og Anne Enger. 



FYSIOTERAPEUTEN  9/11     13

legger til at perspektivet i prosjektet utvides 
fra 2011, i tråd med Stavangerprosjektet. 

Faglig forståelse
Undersøkelser viser at 6-10 prosent av nor-
ske barn i alderen 7-10 år har motoriske 
problemer. (Sigurdson, H. og Haga, M. 
2000). Studier der barn har blitt fulgt over 
tid viser komorbiditet mellom motoriske 
vansker, spesifikke lærevansker, emosjonelle 
vansker, sosiale vansker og persepsjonsvan-
sker (Stavangerprosjektet). 

Flere undersøkelser viser at barn som er 
fysisk aktive har bedre konsentrasjonsevne 
(Mjaavatn, P.E. og Fjørtoft, I. 2008). Det er 
også mange undersøkelser som viser sam-
menheng mellom barns motoriske ferdighe-
ter og prestasjoner i skolefag, særlig språk-
fag. Det er imidlertid uklart om det er en 
direkte sammenheng, eller om sammenhen-
gen er mer indirekte, ved at motorisk sterke 
barn blir tryggere på seg selv og dermed får 
bedre skoleprestasjoner. 

Gunvor Wilhelmsen peker i en artikkel i 
Statped. (1/2004) på forskning fra Tyskland 
som viser at 40 prosent av de med en dyslek-
sidiagnose har svekket øyemotorikk.

Opp på ledernivå
– Hvilke råd har du til kolleger som vil gå i 
gang med lignende prosjekter i sine kommu-
ner? 

– Prosjektene må i størst mulig grad for-
ankres i kommunens ledelse, aller helst på 
rådmannsnivå. Man er nødt til å jobbe opp 
mot administrasjonen og politikerne. Sam-
tidig er det viktig å få med seg fotfolket - i 
barnehagene og skolene. Dette prosjektet 
har vist at fysioterapeuter kan være sen-
trale premissleverandører i det tverrfaglige 
og forebyggende arbeidet i kommunene. 
Denne typen systemrettet arbeid synliggjør 
fysioterapeuters kompetanse og hva vi kan 
bidra med. Vi må jobbe systematisk for å 
synliggjøre kompetansen vår. Men du kom-
mer ingen vei uten å overbevise kommunen, 
barnehagene og skolene om at det er fag-
lig belegg for tiltakene du foreslår. Her har 
Lesesenteret i Stavanger betydd mye, ikke 
minst fordi det er kjent i skolemiljøene, sier 
Thorsen.  

Hun legger til at det trolig er enklere å få 
til samarbeid på tvers i en kommune som 
Gausdal. 

– Der har vi som er fagpersoner i små 
kommuner en fordel.

Screening og trening
Inger Stalheim Thorsen opplyser videre at 
dette opplegget gjelder barn i det siste året 
før skolestart. Barna gjennomgår en moto-
risk screening og har et opplegg med struk-
turert sansemotorisk trening tre-fire dager i 
uka. Det er stort sett organiserte trenings-
aktiviteter, men treningen kan også foregå 

ute i naturen. Forset barnehage 
i Gausdal, som har vært pilot-
barnehage, har nå implemen-
tert den motoriske screeningen 
og treningen som en del av sine 
vanlige planer og aktiviteter.

– Målet er at vi tidlig skal fange 
opp barn som sliter med moto-
rikken, og at barna skal være mer 
klare for læring når de begynner 
på skolen, sier Thorsen.

Effektmåling
– Er det planer om å måle effek-
ten av tiltakene på barnas læring 
i skolen?

– Vi måler ikke effekten på 
læring direkte, det er svært kre-
vende. Men vi måler barnas 
motorikk. Vi støtter oss på fors-
kning og litteratur om at god 
motorikk, både fysisk motorikk 
og sansemotorikk, er viktig for 
læring og for hvordan barn utvi-
kler seg sosialt. En del av denne 
forskningen er utført ved Lese-
senteret i Stavanger, en institu-
sjon som de fleste lærere har 
kjennskap til. Lærerne i kom-
munen har vist stor interesse for 
dette, og vi vet at skolene vil følge 
nøye med på hvordan det går 
med elevene som har begynt på 
skolen etter at prosjektet ble star-

tet opp. Jeg tenker at det kan bli aktuelt med 
en oppfølgingsstudie på et senere tidspunkt, 
sier Thorsen. 
 
Interessert i Gausdal-prosjektet? 
inger.stalheim.thorsen@
gausdal.kommune.no
Les mer: www.stavangerprosjektet.no

Stavanger: Små i Aktivitet
 Ressursuke-modellen, som senere fikk navnet God skolestart, ble utviklet i Stavanger av 

Synnøve Iversen m.fl. Fysioterapeut Tone Hammer i Stavanger kommune opplyser i en e-post at 
de fortsatt har et aktivt forebyggende arbeid blant barn. Hammer er leder for prosjektet Små i 
Aktivitet (SiA), som startet opp våren 2009.

– Fra januar 2011 begynte vi implementeringen av prosjektet i første bydel. Prosjektet har 
barnehagebarn som målgruppe. Forskning viser at tidlig intervensjon er viktig, så vi ønsker å 
komme i gang med tiltak før skolealder, skriver Hammer.

 Små i Aktivitet er et fysioterapi- og ergoterapiprosjekt i samarbeid med barnehagene. 
Prosjektet er tredelt: Helsefremmende tjenester, individuelt forebyggende tjenester og barn 
henvist til fysioterapi- og ergoterapitjenesten.

BALANSEKUNSTNER Her lærer Henrik Olsen å lære! Han hadde 
full kontroll under barnehagens sommeravslutning.
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HELSEPERSONELL kommuniserer dårligere med 
pasienter som har langvarige smerter. Pasienter 
med korsryggsmerter, særlig langvarige smerter, 
er en utfordring for helsepersonell, opplyser For-
midlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser 
(FORMI). 

Spørsmålet er om utfordringene med langva-
rige smerter sliter på helsepersonellet i den grad at 
de kommuniserer dårligere med pasientgruppen. 
En gruppe forskere med erfaring med å studere 
kommunikasjon ble invitert til en ryggklinikk i 
Danmark for å vurdere kommunikasjonen til le-
ger, fysioterapeuter og kiropraktorer ved klinik-
ken. En av dem var professor Even Lærum fra 
FORMI.

79 konsultasjoner med 21 ulike terapeuter ble 
vurdert. Konsultasjonene dreide seg i alle tilfel-
ler om situasjoner der pasienten skulle få tilbake-
melding om resultatet av MR. Alle pasientene var 
henvist fra lege og derfor kun kjent fra én tidligere 

konsultasjon da MR ble rekvirert. Data om pasi-
enten ble innsamlet ved personlig intervju etter 
konsultasjonen. Kommunikasjonen ble vurdert 
med Four Habits Coding Scheme av to uavhen-
gige vurderere. 

FORMI opplyser at forskerne fant en sterk 
sammenheng mellom hvor lenge pasienten hadde 
hatt ryggsmerter og kvaliteten på kommunikasjo-
nen; jo lengre smertene hadde vart, desto dårligere 
ble kommunikasjonen vurdert å være. Kommuni-
kasjonen ble også dårligere jo eldre pasienten var. 

Konklusjonen er at helsepersonell kan utvikle 
en mer resignert eller mindre engasjert holdning 
når de forholder seg til pasienter med kroniske 
smerter.

Gulbrandsen P, Madsen HB, Benth JS, Lærum 
E. Health care providers communicate less well 
with patients with chronic low back pain – A study 
of encounters at a back pain clinic in Denmark. 
Pain 2010; 150: 458-61 

Behandling av 
kronisk utmattel-
sessyndrom

Kunnskapssenteret har publi-
sert et notat om behandling av 
kronisk utmattelsessyndrom. Det 
er basert på en oppsummering av 
kunnskap om CFS/ME, utført på 
oppdrag fra Helsedirektoratet.

Oppdraget gikk ut på å sam-
menfatte effekt av behandling, 
rehabilitering, pleie og omsorg for 
personer med kronisk utmat-
telsessyndrom. Førsteforfatter 
er fysioterapeut Lillebeth Larun, 
seniorrådgiver ved Kunnskaps-
senteret.

Notatet finner du under Pu-
blikasjoner på www.kunnskaps-
senteret.no.

Halvparten 
kvinner

Norges Idrettshøgskole (NIH) 
har hatt en markant økning i 
andelen kvinnelige studenter. Av 
årets førsteårsstudenter er 49 
prosent kvinner.

– Vi har ikke hatt så høy 
kvinneandel siden vi la ned 
kvoteringen av kvinner sent på 
1990-tallet, sier studiesjef Ve-
bjørn Johansen. Han mener noe 
av forklaringen kan være at NIH 
i år ikke har hatt fysisk opptaks-
prøve. Inntakskravet ellers var 
høyere i år er enn i fjor. 
Kilde: www.nih.no.

Nedgang i legemeldt sykefravær

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser 
en nedgang på 0,4 prosentpoeng i legemeldt 
sykefravær. Tallene gjelder perioden fra 4. kvartal 
2009 til 4. kvartal 2010. Nedgangen er den 
samme for yrkesgruppene i Unio.

I Unio er det er politi og prester som har lavest 
sykefravær, mens det er sykepleiere og peda-
gogisk personale i barnehage som har høyest 
sykefravær. Forskjellen i legemeldt sykefravær 
mellom menn og kvinner er betydelig. Samlet i 
Norge hadde kvinner et legemeldt sykefravær på 
7,6 prosent i 4. kvartal 2010. 

For kvinner i Unio’s grupper var sykefraværet 
7,6 prosent. Når det gjelder menn, var det totale 
sykefraværet 4,6 prosent, og for Unios grupper 
3,5 prosent.

Dårligere kommunikasjon ved 
langvarige smerter
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et uslåelig tilbud

BLANT DE BESTE OG BILLIGSTE BENKENE
 
Follo Futura introduserer en ny generasjon svært 
 prisgunstige behandlings- og undersøkelsesbenker: 
Follo Corpus SX.
 
Her får kunden en kombinasjon av topp kvalitet til en
uslåelig pris! Produktene har et tidsriktig design og 
er produsert i Norge. Benkenes konstruksjon gjør 
at heve- og senkebevegelsen foregår lineært. Den 
gode putekvaliteten er opprettholdt også på denne 
benke serien. Benkene leveres i forskjellige varianter. 
Tilleggsutstyr er også tilgjengelig.  
Introduksjonspriser fra kr. 9 990,-

Brekkeveien 43 | 1430 ÅS | Postboks 112 | 1431 ÅS
T: 64 94 21 65 | F: 64 94 21 31 | info@follo-futura.no
www.follo-futura.no

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

Grip dagen med

grip dagen

Grip sjansen!  
Introduksjonstilbud 
med uslåelig pris!9 990,-

Min Guide ved varig sykdom
 Astma- og Allergiforbundet (NAAF) har laget en nettside med 

oversikt over offentlige støtteordninger for voksne og barn med varig 
sykdom. Mål: en enklere hverdag for kronisk syke.

Min Guide gir oversikt over rettigheter, tjenester og stønader det er 
mulig å søke.

Innholdet er rettet 
mot personer med 
astma, allergi, kols og 
eksem, men er også 
relevant for kronisk 
syke med andre lidelser, 
opplyser NAAF i en pres-
semelding.

Hjertesykdom koster mest
Hjerte- og karsykdommer er de mest kostnadskrevende lidel-

sene å behandle hos kvinner, viser tall fra amerikanske Agency 
for Healthcare Research and Quality. Kreft er nummer to på listen, 
mens psykiske lidelser havner på en tredjeplass. 

Blant de ti mest utbredte og kostbare sykdommene ble høyt 
kolesterol regnet som den rimeligste tilstanden å behandle. Bereg-
ningene ble gjort i 2008.

Treningsresept har effekt
En gruppe svensker økte aktivitets-

nivået og reduserte stillesittingen 
markant etter at de fikk resept på 
fysisk aktivitet. Fysioterapeut Amanda 
Ek har i sin mastergrad ved Nordiska 
högskolan för folkhälsovetenskap 
undersøkt hvilken effekt ordningen har 
hatt for 98 innbyggere i en del svenske 
kommuner. 

Studien viser at flertallet av de 
som fikk resepten på trening har fulgt 
opplegget. Et halvt år etter at resepten 
hadde utløpt, var deltakerne mer aktive 
og hadde redusert den tiden de er 
inaktive og stillesittende på fritida. 

Flertallet var fornøyd med støtten de hadde fått i reseptperioden fra 
sykehus og forebyggende virksomhet i sine kommuner. Flere følte behov 
for ytterligere støtte etter at reseptperioden hadde utløpt.

Amanda Ek skriver i en pressemelding på høgskolens nettsider at 
hun tror mer støtte vil øke motivasjonen til å fortsette med aktivitetene. 
Hun understreker også at det er viktig med individuelle treningsopplegg. 
Ordningen med trening på resept ble innført i Sverige i 2001 og omfatter 
både fysisk aktivitet i hverdagen og organisert idrett. 

Les mer: www.nhv.se/amandasve
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Fysisk aktivitet og trening kan 

bidra til økt livskvalitet, over-

levelse og mindre fatigue hos 

kreftpasienter.

TEKST og FOTO
Tone Elise Galåen

GJENNOM det siste tiåret er det gjort en bety-
delig mengde forskning på effekten av fysisk 
aktivitet og trening hos kreftpasienter. Spe-
sialist i onkologisk fysioterapi, Inger-Lise 
Nesvold, presenterte noen av disse funnene 
i sin prøveforelesning i forbindelse med sin 
doktordisputas i mai.  

– Jeg har sett på studier av overlevere av 
brystkreft, prostatakreft og tarmkreft. Dette 
er de største diagnosegruppene innen kreft, 
og også de gruppene det er forsket mest på. 
I min avhandling har jeg særlig sett på sam-
menhengen mellom arm- og skulderplager 
blant brystkreftoverlevere og livskvalitet, 
forteller Nesvold, som til daglig jobber ved 
Avdeling for klinisk service (kreft og kirur-
gi) ved Oslo Universitetssykehus, Radium-
hospitalet.

Tøff behandling 
Kreftbehandlingen som tilbys i dag er ofte 
langvarig, multimodal behandling. For 
eksempel kan brystkreftpasienter både få 
kirurgi, stråleterapi, kjemoterapi og ikke 
minst antihormonterapi; en behandling som 
reduserer mengden østrogen i kroppen med 
det mål å minske risikoen for tilbakefall av 
brystkreft. På samme måte kan det mannlige 
kjønnshormonet testosteron bidra til tilba-
kefall av prostatakreft. For å hindre tilbake-
fall gis disse preparatene ofte i mange år. 

– Hvordan påvirkes fysikken av denne be-

handlingen?
– Samlet gir de ulike behandlingsme-

todene et stort spekter av bivirkninger. 
Kvinner som behandles for brystkreft kan 
komme i overgangsalderen, få hetetokter og 
noen blir sterile. De som får antihormon-
terapi kan få plager med kroppssmerter og 
stive ledd. Ofte er det de yngste pasientene 
som plages mest, men plagene avtar i stor 
grad etter avsluttet behandling. Menn som 
behandles med antihormonterapi, vil ofte 
få redusert muskelmasse og nedsatt fysisk 
funksjon, sier Nesvold. 

Lymfødem 
Helt frem til i dag har pasienter operert for 
brystkreft blitt frarådet å belaste armen hvor 
det har blitt fjernet lymfeknuter i armhulen. 
Man har lenge trodd at dette øker risikoen 
for lymfødem, og som et resultat har disse 
kvinnene vært svært forsiktige med å løfte 
eller bære. Takket være nye operasjonsme-
toder og mer fokusert stråling, får færre 
pasienter lymfødem nå enn før. Men for de 
som har gjort et standard aksilleglandeltoi-
lette, er det ingen grunn til å ikke bruke ar-
men på vanlig vis.

– I prøveforelesningen presenterte jeg 
fire randomiserte kontrollerte studier som 
viser at det ikke er signifikant forskjell i fore-
komsten av lymfødem hos kvinner som har 
fjernet lymfeknuter i askillen, når man sam-
menligner de som trente styrketrening og de 
som ikke gjorde det. I noen av studiene var 
det brukt relativt tunge vekter. Vi sier nå til 
de kvinnene som er operert for brystkreft at 
de kan benytte armen som vanlig. Gå på ski, 
bære ved, spille tennis. I avhandlingen min 
fant jeg at de som hadde arm- og skulder-
problemer var mindre fysisk aktive og trente 
mindre enn andre grupper. Dette kan ha en 

sammenheng med at de var redde for å få el-
ler hadde fått lymfødem. Man kan trene selv 
om man har lymfødem, sier Nesvold.

Effekt på fatigue
Nesvold så også på metastudier hvor trening 
var intervensjon hos pasienter som var be-
handlet for brystkreft og prostatakreft. Ved å 
sammenholde disse studiene, gikk det klart 
frem at pasientene fikk signifikant mindre 
fatigue ved å trene. Dette gjaldt både styrke 
og utholdenhetstrening, og selv moderat 
trening hadde god effekt. Treningen varte 
i ca tre måneder, så intervensjonstiden var 
relativt kort. 

– De fleste som gjennomgår langvarig 
kreftbehandling får redusert fysisk funk-
sjon. Man ser at særlig pasienter med pro-
statakreft mister mye muskelmasse og ser ut 
til å ha betydelig utbytte av trening. Men det 
trengs flere studier på dette feltet. Ved OUS, 
Radiumhospitalet er det en pågående studie 
av akkurat dette.  En studie sammenlignet 
muskelmasse hos de som trente og de som 
ikke trente etter behandling for tarmkreft, 
og fant henholdsvis økt muskelmasse og re-
dusert muskelmasse etter tre måneder, for-
teller Nesvold. 

Både styrke- og kondisjonstrening har 
vist å gi disse ulike positive effektene, selv 
med et relativt lett treningsprogram over 
begrenset tid som intervensjon.  

Færre tilbakefall
I prøveforelesningen viser altså Nesvold 
at trening har positiv effekt på livskvalitet, 
styrke og fatigue hos kreftoverlevere. Men 
et annet viktig funn i flere studier er at det 
å trene, om det så bare er 30 minutter rask 
gange fem ganger i uka, reduserer risikoen 
for tilbakefall av brystkreft. Volumet av stu-

Doktorgrad:

Trening svært viktig for kreftoverlevere

PRISGARANTI PÅ BEHANDLINGSBENKER
Priser fra kr. 13.500,- eks. mva.

Kontakt oss for ytterligere informasjon og uforpliktende tilbud!
Grenseveien 80 • N- 0663 OSLO

Tlf. 23 05 11 60 • Fax. 23 05 11 70
salg@fysiopartner.com
www.fysiopartner.no



FYSIOTERAPEUTEN  9/11     17

dier for denne pasientgruppen er nå så stort 
at man sikkert kan trekke denne konklu-
sjonen. Flere lignende studier hos de med 
tarm- og prostatakreft peker i samme ret-
ning. 

– Hvordan kan bedre overlevelse forklares 
i denne sammenhengen?

– Her er ikke alle virksomme mekanis-
mer klarlagt. Men kroppssammensetning og 
BMI er viktige faktorer, særlig når det gjel-
der brystkreft. Hos pasienter med brystkreft 
er andelen fett i kroppen et viktig poeng når 
det gjelder overlevelse. Fettvev produserer 
østrogen, som igjen kan stimulere vekst av 
krefttumor. Trening vil også være med på å 
holde nivået av insulin lavt. Forskning viser 
at insulin kan være en medvirkende årsak til 
brystkreft. Dette er to biologiske markører 
som begge kan påvirkes av moderat trening 
og dermed redusere risiko for tilbakefall av 

brystkreft. Testosteron har samme mekanis-
me hos pasienter med kreft i prostata, sier 
Nesvold.

Moderat trening
Urininkontinens forekommer ofte hos pro-
statapasienter etter kirurgi. De studiene som 
er gjort på bekkenbunnstrening for denne 
gruppen de siste ti årene, viser at denne ty-
pen trening også har god effekt på menn. 

Nesvold understreker at nivået av all tre-
ning alltid må tilpasses hvilken form pasi-
enten har i utgangspunktet. Studier viser at 
selv de som var i veldig dårlig form hadde 
effekt av nokså moderat trening. 

– I min doktoravhandling så jeg for det 
meste på pasienter som var helbredet for 
kreften. Men en norsk studie har også vist at 
palliative pasienter, som er en gruppe med 
betydelig redusert fysisk funksjon, også 

hadde utbytte av svært moderat trening. 
Også disse kom i bedre form, sier Nesvold.

– Hva betyr denne forskningen for fysio-
terapeuter?

– Den viser hvilken positiv effekt trening 
har på kreftoverlevere. Det er heldigvis sta-
dig flere som overlever kreftsykdom, men 
behandlingen er omfattende og gir mange 
bivirkninger, også lenge etter endt behand-
ling. Trening og fysisk aktivitet har god ef-
fekt på plagene denne stadig større gruppen 
av pasienter sliter med, og her kan fysiotera-
peuten spille en viktig rolle med sin kompe-
tanse, sier Nesvold. 

Informasjon viktig 
Mange har ulike plager, og god veiledning 
og oppfølging gir økt trygghet hos dem det 
gjelder. Det er derfor en stor fordel å ha erfa-
ring med pasientgruppene. 

– Jeg mener det er svært viktig at forsk-
ningsresultater, som disse som er presentert 
her, blir formidlet til de det gjelder. Mitt inn-
trykk er at det kan være mer eller mindre 
tilfeldig hva som blir gitt av informasjon til 
pasientene. Fysioterapeuter som jobber med 
disse pasientgruppene bør være bevisst på å 
formidle denne viktige kunnskapen, og selv 
holde seg oppdatert på feltet, sier hun.

Nesvold viser til en undersøkelse blant 
norske kreftoverlevere hvor 60 prosent 
meldte at de hadde to behov etter endt be-
handling: fysisk trening og fysioterapi.

– I dag er det litt tilfeldig hva pasientene 
får vite om hvilke rehabiliteringstilbud og 
annen trening som faktisk finnes. Vi må 
bli flinkere til å informere om dette, og det 
er også viktig å formidle kunnskap om bi-
virkninger av behandlingen, understreker 
Nesvold.

Restitusjon
Inger-Lise Nesvold har også undervist i yoga 
i mer enn 30 år. I samarbeid med Kreftfo-
reningen, holder hun helgekurs hvor delta-
kerne lærer yoga og kroppsmeditasjon, samt 
litt om kosthold og treningsprinsipper.

– En god del er stive i kroppen, har 
kroppssmerter, er anspente og noen sover 
dårlig. Ved hjelp av rolige bevegelser i klas-
sisk yoga, får de strukket ut muskler og stive 
ledd og får god avspenning. Mange opple-
ver at yogaen hjelper mot smerte og ubehag 
de har blitt påført under behandlingen. Jeg 
mener at det er viktig for denne gruppen å 
finne en balanse mellom trening og fysisk 
restitusjon, avslutter Nesvold. 

TØFF BEHANDLING De ulike behandlingsmetodene for kreft gir et stort spekter av bivirkninger. Trening 
gir pasientene økt livskvalitet og sjanse til å overleve, ifølge avhandlingen til Inger-Lise Nesvold ved 
Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet.
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I LANDSBYEN Fysio- og ergoterapeutene 
Faith, Kay og Akende hjelper et barn med 
CP opp i stående stilling. Foto: privat
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Rehabiliteringstjenesten i 

Nordkapp kommune samarbei-

der med distriktene Livingsto-

ne og Kazungula i Zambia om 

rehabilitering og habilitering 

i lokalsamfunnet. Prosjektet 

drives med støtte fra Freds-

korpset.

TEKST  Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

FYSIOTERAPEUTEN møtte fysioterapeut 
Tor Ketil Hågland og ergoterapeut Iris He-
len Nikolaisen i sommer, rett etter at de had-
de kommet tilbake fra et år i Zambia. Begge 
var ansatt i Tromsø kommune da de dro ut. 
Vi møtte også de zambesiske sykepleierne 
Martha Precious Ngoza Mazala og Ethel 
Phiri, som hadde tilbragt et år i Finnmark. 
Dette er en del av Fredskorpsets program 

for utveksling av helsepersonell. Rehabilite-
ringstjenesten i Nordkapp har samarbeidet 
med de to distriktene i Zambia siden 2005, 
et land med ca. 12 millioner innbyggere.

I Zambia er fysioterapeuter mangelvare, 
og de 2-300 som finnes jobber ved sykehus 
i byene. Det er en skole som utdanner fysio-
terapeuter, med to studieforløp; en treårig 
yrkesutdanning og en femårig bachelorut-
danning. Trenden er derfor positiv; det ut-
dannes flere fysioterapeuter.

Funksjonshemmede barn
Hågland og Nikolaisen fikk erfare at behovet 
for hjelp er veldig stort. I Livingstone-dis-
triktet er rundt 17 prosent av befolkningen 
funksjonshemmet i større eller mindre grad.

– Det er store behov innen fagfeltet reha-
bilitering og habilitering, og systemene som 
ivaretar pasientene er ikke til stede. Ofte var 
det tilfeldigheter som avgjorde om pasien-
ter kom i kontakt med fagfolk eller ikke, sier 
Tor Ketil Hågland til Fysioterapeuten. 

De jobbet med pasienter innenfor alle 
kategorier og aldersgrupper, men funk-
sjonshemmede barn var en stor gruppe. 

Hovedfokus måtte være på hva familien og 
landsbyen selv kunne gjøre.

– Disse barna gikk ofte ikke på skolen. 
En del av vår oppgave var å lære familie og 
nærpersoner hvordan de kunne stimulere 
barna motorisk. Tankesettet var ofte at «syke 
barn» måtte skjermes. Foreldrene visste hel-
ler ikke hvordan de kunne hjelpe barna til 
funksjonsforbedringer, sier han. 

Epilepsi
Hågland opplyser videre at det også var en 
del epileptikere med stort behov for infor-
masjon og hjelp til å håndtere tilstanden 
i hverdagen. Slagrammede var det også 
mange av, både unge og gamle. En del av 
dette var bivirkninger av medisiner for HIV/
AIDS. 

–Det var behov for behandling, infor-
masjon, opplæring og formidling av enkle 
hjelpemidler. I en del tilfeller var det mulig 
å skaffe hjelpemidler gjennom donasjoner, 
men ofte ble de laget av lokale håndverkere, 
sier Hågland. 

Han forteller også en gripende histo-
rie om en gutt med epilepsi som ble holdt 

Nordkapp, Livingstone og Kazungula

FREDSKORPSERE Ethel 
Phiri (tv) og Martha Pre-
cious Ngoza Mazala (th)  
var på vei hjem til Zambia 
etter ett år i Finnmark. Tor 
Ketil Hågland og Iris Helen 
Nikolaisen dro motsatt vei. 
Foto: Dagrun Lindvåg
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AKTUELT

Annette Eidesen, leder i Rehabiliteringstjenesten i 

Nordkapp, anbefaler sine kolleger rundt om i landet å 

prøve utveksling av helsepersonell i samarbeid med 

Fredskorpset. 

– DET ER veldig givende, selv om det også er utfordringer knyttet 
til å ha helsepersonell fra andre kulturer i jobb hos oss. Vi har 
lært mye og har fått en høyere bevissthet om hvordan vi jobber.  
Lokalsamfunnet har også nytte av slik utveksling. Det gjør noe 
med folks holdninger å se at det kommer fagpersoner fra Afrika 
for å jobbe i våre kommunale helsetjenester, sier Eidesen.

De største utfordringene har vært at helsepersonell fra Zambia 
ikke er vant til å jobbe så selvstendig som de gjør i Norge. De er 
vant til å gjøre det legene sier de skal gjøre. Her må de ta et større 
ansvar for pasientene og jobben sin. Forholdet til tid og tidspress 
er også annerledes og kan være en utfordring, ifølge Eidesen. 
Hun er selv i Zambia en gang i året for å følge opp prosjektet, 

blant annet for å møte lo-
kale ledere på sitt eget nivå. 
Det er i alt fem utvekslin-
ger i hvert samarbeidspro-
sjekt med Fredskorpset, 
og Nordkapp har nå en 
utveksling igjen i året som 
kommer. Hva har de klart 
å bidra med?

– Målet har vært å sette 
rehabilitering på dagsor-
den i Zambia. Rehabili-
tering er ikke en del av 
helsetjenestene slik det 
fungerer i dag. Nå er vi litt 
frustrerte, fordi vi ser at re-
habilitering må løftes opp 
på et nasjonalt nivå hvis vi skal få til varige endringer. Det er ikke 
nok å holde seg på lokalplanet, sier Annette Eidesen. 

hjemme fra skolen. Foreldrene var redde for 
hva som kunne skje med sønnen hvis han 
ble sendt hjemmefra. 

Det som skulle til var informasjon, både 
til foreldrene og skolen. Skolen trengte hjelp 
til å se hvordan de kunne tilrettelegge for et 
barn med særskilte behov. Det er ofte 60-
70 elever per klasse, med kun en lærer til-
gjengelig. Foreldrene trengte bekreftelse fra 
fagpersoner på at gutten ville klare å gå på 
skolen. 

Noen måneder senere så vi gutten stolt og 
glad i skoleuniform, sier Hågland.

Ut på landsbygda 
Han forteller videre at de i løpet av året 
satte i gang et system, der fysioterapeuter 
og ergoterapeuter ved sykehusene dro ut til 
pasienter på landsbygda. De fikk også laget 
et enkelt journalsystem. 

– En av mine oppgaver var å følge opp 
denne avtalen og være bindeledd mellom 
sykehuset og distriktet. Denne avtalen løper 
fortsatt, og det føles veldig bra. Det viktig-
ste med en slik utveksling er jo ikke hva vi 
opplever mens vi er der, men hva som skjer 
videre etter at vi har reist hjem, understreker 
Hågland, og anbefaler kolleger å prøve det 
samme. 

– Du blir ikke rik i form av lønn på et år 

med Fredskorpset, men du blir desto rikere 
på faglige og menneskelige erfaringer, sier 
han. 

Mange bor alene
Martha Precious Ngoza Mazala og Ethel 
Phiri dro motsatt vei, fra Zambia til Finn-
mark. De forteller om et veldig lærerikt og 
spesielt år. I Nordkapp jobbet de sammen 
med fysioterapeuter og ergoterapeuter i re-
habiliteringstjenesten. I tillegg har de vært 
en uke ved Sunnaas sykehus. 

– Vi har jobbet mye med slagpasienter 

og trening i grupper, som ikke er så vanlig 
i Zambia. Vi har også hatt hjemmebehand-
ling av pasienter, sier Mazala og Phiri. 

De har lært mye som de kan bruke i lo-
kalsamfunnet hjemme, og begge har gjort 
seg sine tanker om hvor forskjellig folk i 
Norge og Zambia lever. 

– I dette landet bor mange helt alene, 
særlig de eldre. Det er så trist! Hjemme er 
nesten alle omgitt av en stor familie, sier 
Mazala og Phiri, som nå er tilbake på jobb i 
Livingstone og Kazungula. 

Utveksling med Fredskorpset 
Fredskorpset legger til rette for gjensidig personellutveksling mellom virksomheter i Norge 

og Afrika, Asia og Latin-Amerika. Målet er å medvirke til varige bedringer i økonomiske, sosiale 
og politiske kår i verden. Deltakere får 10.000 kroner per måned, i tillegg til at man får dekket 
bolig og reiseutgifter.

Utvekslingen foregår mellom to eller flere virksomheter, som har fått støtte av Fredskorp-
set til å overføre kunnskap, erfaringer og ferdigheter til hverandre. All utveksling går begge 
veier. Fredskorpset er underlagt Utenriksdepartementet og finansieres over statsbudsjettet. 

Ett annet eksempel på utveksling er Ortopediverkstedet ved Sophies Minde, som utveksler 
ortopediingeniører mellom Malawi, Tanzania, Kambodsja og Norge.

– Det hadde ikke blitt en eneste protese dersom vi bare hadde sendt penger. Vi må over-
føre kunnskap og mennesker, sier avdelingleder Rune Nilsen.

Kilde: www.fredskorpset.no

Både givende og utfordrende

FOTO: privat
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Fysisk aktivitet kan 
få brudd til å gro 
fortere

En ny dansk studie tyder på at 
fysisk aktivitet får beinbrudd til 
å gro fortere. Denne kunnskapen 
kan på lengre sikt innebære at 
behandlingen av osteoporose må 
endres, skriver Vitenskab.dk.

Ifølge det danske nettstedet 
for vitenskap og forskning har 
man lenge visst at fysisk aktivitet 
forebygger osteoporose. Nå vet 
man mer om hvorfor det skjer.  
Forskningen viser at hver gang 
cellene i skjelettet belastes, frigir 
de stoffet ATP. Dette er et stoff 
som vedlikeholder cellene, og i til-
legg ser ut å framskynde tilheling 
av beinbrudd.

Resultatene stammer fra et 
stort treårig forskningsprosjekt 
som egentlig ble satt i gang for 
å finne ut hvorfor fysisk aktivitet 
har positiv effekt på mennesker 
med osteoporose. Som en over-
raskende bonus viste det seg 
at belastningen av cellene også 
stimulerer brudd til å gro raskere.

Det er forskere ved Forsk-
ningscenter for Aldring og Osteo-
porose ved Glostrup Hospital som 
står bak studien. Foreløpig dreier 
det seg kun om forskningsresulta-
ter fra petriskåler og forsøk med 
mus. 

Kilde: www.videnskab.dk

For å få flere personer med nedsatt funksjons-
evne i arbeid, må norske myndigheter finne nye 
løsninger for å oppmuntre arbeidsgiverne til å ta mer 
ansvar, mener forskerne bak en ny NOVA-rapport.

Personer med nedsatt funksjonsevne har lavere 
sysselsetting enn befolkningen for øvrig, og sam-
menliknet med andre OECD-land skårer Norge heller 
ikke spesielt høyt. Dette kommer fram i en rapport 
fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd 
og aldring (NOVA) av Rune Halvorsen og Bjørn 
Hvinden.

– Norge har vært flinke når det gjelder å sikre 
funksjonshemmede trygdeordninger og å legge til 
rette for arbeidskvalifiserende tiltak, men er ikke 
like gode på tiltak som innebærer forpliktelser for 
arbeidsgiver. Her har vi mye å lære fra andre land, for 

eksempel USA, mener Halvorsen og Hvinden.
NOVA Rapport 14/11, «Andre lands modeller for 

å fremme sysselsetting blant personer med nedsatt 
funksjonsevne», søker å finne svar på hva Norge kan 
lære av andre lands politikk på feltet. Oppdraget er 
finansiert av Arbeidsdepartementet. 

Rapporten viser at tiltak som innebærer forplik-
telser for arbeidsgivere, har dominert i markedsori-
enterte land som USA. Dette har gått på bekostning 
av inntektssikring og arbeidskvalifiserende tiltak i 
offentlig regi.

Omvendt har de nordiske landene lyktes godt 
med inntektssikring og arbeidskvalifiserende tiltak, 
mens tiltak som innebærer forpliktelser for arbeids-
givere framstår som underutviklet i Norden. 

Les mer: www.nova.no 

PASIENTER som søker behand-
ling for smerter har i tillegg ofte 
symptomer på depresjon. Men 
fokus legges ofte bare på det ene 
symptomet, mens det andre ofte 
blir oversett. Det gir økt risiko 
for kronisk smerte, ifølge en 
svensk litteraturgjennomgang.

En av forfatterne bak studien 
er Steven Linton, professor i kli-
nisk psykologi ved Örebro Uni-
versitet. Han har gjennomført 
flere studier, og har utviklet må-
leinstrumenter og modeller som 
kan fange opp pasienter i fareso-
nen for å utvikle kronisk smerte, 
skriver FYSIO, Nyhetsbrevet for 
fysioterapeuter (nr.6/2011).

Målet var å se på sammen-
hengen mellom smerte og 
depresjon, og hvordan disse 
forholder seg til hverandre. 

Gjennomgangen er 
basert på søk i MED-
LINE og PsychINFO, 
og resulterte i 244 
artikler. Søkeordene 
var depresjon og 
smerte.

Resultatet viste 
blant annet en tyde-
lig kobling mellom 
smerte og depresjon, 
men at det er gjort lite forskning 
på hvordan denne koblingen ser 
ut. Hva er henholdsvis «høna» 
og «egget»? Er det depresjonen 
som trigger smertene, eller er 
det omvendt?

Det finns heller ikke mye 
forskning på hvordan koblingen 
mellom smerte og depresjon 
kan brukes klinisk. Forskerne 
mener imidlertid at det er en 

tydelig sammenheng mellom 
tidlig behandling av depresjon 
og bedre resultat av smertebe-
handling. Det er derimot ingen 
forskning som viser at depre-
sjonen forsvinner hvis smertene 
behandles.

Linton SJ, Bergbom S. Un-
derstanding the link between 
depression and pain. Scand J 
Pain 20011: 1;2 (2):47-54.

Smerte og depresjon gir økt risiko 
for kronisk smerte

– Arbeidsgivere må oppmuntres mer



Enimed
10 år i Norge med 
trykkbølgebehandling!

Et effektivt våpen for personell med medisinsk faglig kompetanse for 
behandling av kroniske senelidelser.

En rekke vitenskapelige undersøkelser viser at trykkbølgebehandling med Swiss DolorClast®-metoden 
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® 
komplett 2-modulers 
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 
shoulder: single-blind, randomized clinical study. Phys Ther 2006; 86: 672-82. 4. Rompe JD, Furia J, Maffulli N. Eccentric loading compared with shockwave treatment for chronic insertional achilles 
tendinopathy: a randomized, controlled trial. J Bone Joint Surg Am 2008; 90: 52-61.
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 Hensikt: Hensikten med artikkelen er å bidra til kunnskap om betydningen av den relasjo-
nelle kvaliteten i fysioterapiundersøkelse av barn. 
Design: Kvalitativ intervjuundersøkelse.
Materiale og metode: Studien undersøker den fysioterapeutiske vurderingen av et barn 
i psykiatrisk praksis. En strategisk valgt barnefysioterapeut med daglig arbeid innenfor 
psykiatrisk helsetjeneste ble intervjuet om hva han vektlegger i undersøkelse av et barn. 
Intervjuet ble analysert med en hermeneutisk innfallsvinkel.  
Resultat: Analysen viser at fysioterapeuten strukturerer og gjennomfører undersøkelsen 
av barnet med alle de kjennetegn som karakteriserer en meningsbærende dialog. Barnet 
anerkjennes som en aktiv og betydningsfull deltaker, og styrkes i sin evne til å etablere og 
være i gjensidig anerkjennende samspill med andre mennesker. Undersøkelsessituasjonen 
gir barnet rom for individualitet og selvhevdelse, tilknytning og bekreftelse. 
Konklusjon: Undersøkelser som gjennomføres med et relasjonsfokus kan utvide mulig-
hetene for at barnet blir anerkjent, sett og forstått. Slik kan undersøkelsessituasjoner ikke 
bare ha til hensikt å gi en vurdering av barnet, men også ha terapeutisk virkning på barnets 
selvfølelse og egenverd. 
Nøkkelord: barn, fysioterapi, undersøkelse, relasjon, dialog, psykiatri.

Intervjustudie fra psykiatrisk barnefysioterapipraksis: 
Undersøkelse og samhandling

fag

Innledning
Mange fysioterapeuter arbeider med barn, 
og Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe 
for barne- og ungdomsfysioterapi er en av 
de største faggruppene. Få av disse fysiote-
rapeutene arbeider innenfor psykiatrien på 
tross av at både barn og psykiatri er priori-
terte grupper i helsevesenet. 

Mange fysioterapeuter har god kompe-
tanse til å vurdere funksjon hos barn som 
har forsinket utvikling, funksjonshemmin-
ger og fysisk funksjonsnedsettelse, men det 
er mer uklart hva fysioterapeuter bidrar med 
til barn som er henvist for psykiatriske pro-
blemstillinger. Fagfeltet psykiatrisk barnefy-

sioterapi gir muligheter til å se undersøkelse 
av barn i et utvidet perspektiv i forhold til 
å kartlegge og vurdere barnets bevegelses-
utvikling og fysiske funksjon, og er derfor 
interessant å undersøke nærmere. 

Forskning på fagfeltet er foreløpig spar-
som, men vi fant enkelte studier. Disse set-
ter søkelys på barnets kropp som bærer av 
relasjonelle erfaringer (1), fysioterapi som 
relasjonell virksomhet (2), fysioterapeutens 
kroppslige tilnærming til psykiatriske pro-
blemer hos ungdom (3) og fysioterapeutens 
rolle som del av barne- og ungdomspsykia-
triske team (4, 5). 

Hensikten med denne artikkelen er å bi-

dra til å vise hva som tillegges betydning i 
undersøkelse av barn innenfor psykiatrien, 
med utgangspunkt i én fysioterapeuts prak-
sis.

Forskningsspørsmål 
• Hvordan beskriver og begrunner en fy-

sioterapeut sin egen undersøkelse av et 
barn som er henvist til utredning i den 
psykiatriske helsetjenesten?

• Hvilken betydning kan hans måte å un-
dersøke på ha for barnet? 

For å belyse problemstillingene ble en fysio-
terapeut som arbeider i barnepsykiatrien in-

VITENSKAPELIG ARTIKKEL
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En undersøkelse som kjennetegnes ved at barnets 
initiativ stimuleres og støttes kan fungere tera-
peutisk i vid forstand.

tervjuet om en undersøkelse av ett bestemt 
barn. I tillegg valgte vi å filme undersøkelser 
som støtte for intervjuet, da det bidrar til å 
assosiere spørsmål, beskrivelser og reflek-
sjoner til konkrete situasjoner (6).  

Metode 
Teoretiske perspektiver
For å diskutere fysioterapeutens beskrivelse 
av undersøkelsen ble det relevant å benytte 
teori hentet fra utvalgte deler av utviklings-

psykologi, tilknytningsteori og relasjons-
teori.

Fysioterapiundersøkelse
Fysioterapiundersøkelse av barn kan gjen-
nomføres som observasjon av barnet i dag-
lige situasjoner og lek, kroppsundersøkelse, 
standardisert test eller som en kombinasjon 
av disse. Når problemene er omfattende og 
sammensatte, kan en undersøkelse strekke 
seg over flere møter. Undersøkelsens mål er 
å identifisere og beskrive barnets problemer 
og ressurser, vurdere funn og forstå sam-
menhenger. Samtidig skal barnet ivaretas 
slik at undersøkelsessituasjonen oppleves 
minst mulig belastende for barnet. Studier 
med longitudinelle data fra 401 mødre (7) 
og 921 familier som er fulgt over en periode 
på 12 år (8) viser at barn som har psykiske og 
psykosomatiske symptomer er sårbare, og 
trenger erfaringer fra å være i meningsfulle 
og anerkjennende relasjoner med voksne. 
Fysioterapiundersøkelse kan gi muligheter 
for at barn får slike gode erfaringer, men det 
avhenger av måten undersøkelsen gjennom-
føres på. Barnefysioterapeuter har tradisjo-
nelt ikke hatt et uttalt fokus på betydningen 
av relasjonen mellom fysioterapeut og barn, 
mens det i psykoterapi finnes retninger som 
tydeligere vektlegger denne (9-12). Fysiote-
rapeuter som daglig samarbeider med psy-
koterapeuter kan være inspirerte av psyko-
terapeutiske perspektiver, samtidig som de 
gjennom sitt kroppslige fokus vil ha andre 
innfallsvinkler enn psykoterapi. 

Intersubjektivitet
Begrepet «intersubjektivitet» er nært beslek-
tet med begreper som samhandling og sam-
spill, og forutsetter fornemmelse av både 
seg selv og den andre. Intersubjektivitet kan 
med utgangspunkt i tilknytningsteori og ut-
viklingspsykologi beskrives som «jeg vet at 
du vet at jeg vet.» Det er en grunnleggende 
opplevelse av å være sammen om noe; føle 
seg forstått og forstående. Evne til å være i 
samspill med andre er til stede hos spedbarn 
allerede rett etter fødselen (11, 13). Med-
født evne til å sanse og fornemme seg selv 
og andre danner grunnlaget for utvikling 
av sosial kompetanse. Mennesker utvikler 

RELASJONER Barn inngår i relasjoner med andre, og relasjonens kvalitet og innhold er bestemmende 
for hva barn lærer om seg selv og om hvordan de forholder seg til andre. Foto: Colourbox.com



26     FYSIOTERAPEUTEN  9/11

i varierende grad evne til å oppfatte andres 
intensjoner og sette seg inn i andres ståsted. 
Tidligere studier tyder på at barn med mo-
toriske problemer kan ha vansker med å re-
gistrere og tolke emosjonelle ansiktsuttrykk, 
og de har ofte samtidig emosjonelle vansker 
og nedsatte sosiale ferdigheter (14). Hvor-
dan dette henger sammen er ikke klarlagt, 
men bunner trolig i mange og sammensatte 
forhold. Blant annet i at egne kroppslige 
erfaringer med verden danner referanse-
ramme for tolkning av andres handlinger, 
intensjoner og emosjoner (15). Barn inngår 
altså i relasjoner med andre, og relasjonens 
kvalitet og innhold er bestemmende for hva 
barn lærer om seg selv og om hvordan de 
forholder seg til andre. 

Dialog
Intersubjektivitet forutsetter felles oppmerk-
somhet som utgangspunkt for meningsska-
pende dialog. Meningsskapende dialoger 
har ifølge Hansen (10) følgende kvaliteter: 
• Oppmerksomhet om noe felles, og del-

takelse i et felles prosjekt.
• Turtaking, der deltakerne veksler på 

rollen som aktiv og rollen som opp-
merksom tilskuer.

• Sekvenser med begynnelse, midtparti 
og slutt.

• Affektinntoning; at man innstiller og 
justerer seg til hverandres følelsesmes-
sige tilstand.

• Selektiv inntoning; at man velger ut 
noe man gir oppmerksomhet mens noe 
annet overses. 

• Avhengighet og autonomi: I dialogen 
er man både avhengig av den andre og 
selvstendig handlende. 

Hansen (10) knytter dialogbegrepet både 
til den verbale dialogen og til førspråklig 
kommunikasjon. Thornquist (15) påpe-
ker at uttrykksmåter som «førspråklig» og 
«non-verbal kommunikasjon» viser til at 
talespråk og skriftspråk ofte framheves som 
den egentlige kommunikasjonsmåten. Men 
mennesker uttrykker seg på mange måter, 
og alle dialoger i direkte møter innebærer 
både kroppslige og verbale budskap. 

Nå-øyeblikk
Det er grunn til å tro at ikke bare stabile eller 
gjentakende situasjoner, men også enkeltsi-
tuasjoner kan ha betydning i menneskets liv 
og være viktige for utvikling av jeg-et. Stern 
(13) understreker at all utvikling bygger på 
faktiske opplevelser. En erfart opplevelse av-

henger av at en hendelse følelsesmessig opp-
leves og fanges i det øyeblikket hendelsen 
opptrer. Dette subjektive opplevelsesøye-
blikket kaller Stern for «nå-øyeblikket», og 
karakteriserer det som rikholdig og helhet-
lig, men kortvarig. Forutsetning for opple-
velsen er at øyeblikket festes i bevisstheten. 
Nå-øyeblikket er ikke en isolert hendelse, 
men har sammenheng med livet for øvrig 
og er fortettet av mening og betydning. Nå-
øyeblikk er knyttet til en følelse av «selv». 
Jeg-et vet at opplevelsen tilhører meg og er 
en del av meg. Subjektivitet kan derfor sies 
å ha grunnlag i erfarte opplevelser (13). En-
keltsituasjoner som erfares sammen med 
andre er særlig interessante når det gjelder 
terapi. Man kan tenke seg at evnen til å eta-
blere og være i relasjoner med andre som et 
selvstendig subjekt, utvikles avhengig av hvil-
ke muligheter som gis til å oppleve og dele 
nå-øyeblikk. 

Materiale
Mulige informanter ble strategisk valgt med 
utgangspunkt i artikkelforfatternes kjenn-
skap til fagfeltet, og kontaktet per e-post. 
Eneste inklusjonskriterium var at informan-
tene skulle ha mer enn fem års erfaring fra 
å arbeide med barn innen psykiatrien. Den 
første som sa seg interessert ble studiens in-
formant. Undersøkelsen av det første barnet 
som kom til utredning etter at samtykke 
var gitt ble tema for intervjuet. Det første 
og det tredje møtet mellom fysioterapeuten 
og barnet ble filmet. Filmen ble ikke analy-
sert på systematisk vis, men sett igjennom 
av førsteforfatter på forhånd, og dannet ut-
gangspunkt for utvikling av en semistruk-
turert intervjuguide (fig. 1). Intervjuguiden 
var påvirket av førsteforfatters bakgrunn fra 
barnefysioterapifeltet, kjennskap til fysiote-
rapi i psykiatrien og refleksjoner om filmen, 
men samtidig åpen slik at informantens eget 
fokus kunne tre fram. 

Datainnsamling og dataproduksjon
Intervjuet ble gjennomført ved at førstefor-

fatter og informant så filmen sammen. Fy-
sioterapeuten snakket spontant om det som 
foregikk på filmen, og førsteforfatter kom 
med oppfølgende spørsmål i tråd med inter-
vjuguidens tema. Filmen ble stoppet gjen-
tatte ganger slik at det var tid til tilstrekkelig 
utdyping. Intervjuet ble tatt opp på bånd og 
transkribert til tekst. Teksten ble skrevet i 
bokmålsform, men beholdt i en muntlig tone.

Analyse
Intervjuet ble tolket og analysert ut fra en 
hermeneutisk innfallsvinkel med kontinu-
erlig veksling mellom del og helhet (16). 
Analysen er informert av forforståelse fra 
barnefysioterapi, og prosjektets teoretiske 
felt. Samtidig styrer datamaterialet valg og 
presisering av teori. Gjennom analysen vok-
ste etter hvert fem kategorier fram.

Etikk
Prosjektet er godkjent av Norsk Samfunns-
vitenskapelig Datatjeneste (NSD). 

Informanten har gitt skriftlig samtykke til 
deltakelse i prosjektet. Selv om barnet ikke 
er en del av studiens utvalg er det innhen-
tet tillatelse fra barn og foresatt. Barnet og 
mor fikk muntlig og skriftlig informasjon 
om prosjektet via informanten, samt infor-
masjon om at de når som helst og uten kon-
sekvenser kunne trekke seg. Både mor og 
barn samtykket skriftlig. Etter intervjuet ble 
filmen returnert til fysioterapeuten. 

I et lite fagmiljø kan det være mulig å 
identifisere informanter ved hjelp av spar-
som informasjon. Søkeområde for mulige 
informanter ble derfor hele Skandinavia, og 
av anonymitetshensyn er kjennetegn ved in-
formanten tatt vekk og intervjuet omskrevet 
til bokmål. «Han» brukes som pronomen 
om fysioterapeuten uten at «han» speiler 
fysioterapeutens kjønn, mens «hun» brukes 
om pasienten. 

Resymé av filmede undersøkelsessi-
tuasjoner
Barnet, en jente på 10 år, er henvist til utred-
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Når undersøkelsen utføres med sensi-
tivitet for barnets handlinger og være-
måte, kan den fungere som motvekt til 
tidligere negative erfaringer.
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ning i spesialisthelsetjenesten på grunn av 
selektiv mutisme og forsinket utvikling (fig. 
2). Fysioterapiundersøkelse er en del av spe-
sialistutredningen. For å gjøre en tilstrekke-
lig vurdering møter fysioterapeuten barnet 
flere ganger i løpet av en uke.  

Undersøkelsene fant sted i et rom på cirka 
25 kvadratmeter. Det fantes noe utstyr/leker 
i rommet, plassert slik at barnet aktivt måtte 
oppsøke og velge aktiviteter. Situasjonene 
forløp stille ettersom barnet på grunn av se-
lektiv mutisme ikke snakket. Fysioterapeu-
ten snakket der det var naturlig, fanget opp 
og forholdt seg til barnets måte å uttrykke 
seg på. Innledningsvis viste barnet få og uty-
delige initiativ. Fysioterapeuten kommen-
terte leker/utstyr som barnet viste spor av in-

teresse for og kom med forslag til aktiviteter. 
Etter hvert beveget barnet seg mot lekene og 
viste interesse for utforsking med blikk, smil 
eller kroppslig oppmerksomhet. Lekene ble 
tatt ned på gulvet der de lekte sammen. Det 
var lange perioder med variasjoner over det 
samme temaet. Mest tid ble brukt på å lage 
og bruke et byggverk. Den første timen slut-
tet med vurdering av spenningsforhold og 
muskulatur, gjennomført på matte på gulvet. 
Den andre timen besto av aktiviteter som å 
bygge store tårn, rive det ned med ball og 
å kaste stor ball til hverandre. Det var mer 
smil, lyder og aktivitet enn i den første ti-
men, barnet brukte kortere tid før hun satte 
i gang med aktiviteter og hun prøvde ut flere 
muligheter innenfor samme aktivitet. 

Filmopptakene fra de to undersøkelses-
timene inngår ikke i det bearbeidede data-
materialet.

Resultat
Resultatene er organisert i fem kategorier. 
Alle kategoriene innledes og avsluttes med 
artikkelforfatternes tekstnære fortolkninger 
av utvalgte sitater. Sitatene er valgt fordi de 
synliggjør karakteristiske forhold i datama-
terialet knyttet til kategoriene Felles opp-
merksomhet, Turtaking, Sekvenser med 
begynnelse, midtparti og slutt, Inntoning, 
og Avhengighet og autonomi. Samlet viser 
kategoriene at undersøkelsen er strukturert 

som en meningsskapende dialog. Dialogen 
er i liten grad en muntlig dialog, men heller 
en som bæres av det å gjøre noe sammen. 
[I sitatene angis stillhet eller pause med tre 
påfølgende punktum (…).]

Felles oppmerksomhet
Fysioterapeuten sørger for felles oppmerk-
somhet og deltakelse ved å la barnets inter-
esse og oppmerksomhet styre handlingene: 

Fysioterapeuten (F): (…) Det gjør jeg be-
visst. Jeg prøver å se… hva er i hennes fo-
kus nå? Hva ser hun på?
F: (…) Og så følger jeg hennes mønster 
og. Du kan gå inn og si, «nei! Sett den 
oppå der». Det er hele tiden situasjoner 
som innbyr til at du korrigerer henne. 
Men i stedet for å gjøre det, så tar jeg hen-
nes idé opp…

Fysioterapeuter har vanligvis en undersø-
kelsesplan. Det gjelder også denne infor-
manten, men i stedet for å be barnet utføre 
handlinger på bestemte måter lar han barnet 
leke på sin måte. Han leter etter barnets ini-
tiativ og forsøker å forsterke tilløp til inter-
esse og initiativ. Når barnet etter hvert blir 
opptatt av å leke, følger han barnet og er 
oppmerksomt interessert i det samme som 
barnet. Med dette anerkjennes barnet som 
en kreativ og verdifull samarbeidspartner, 
og det skapes grunnlag for opplevd samhø-
righet. 

Turtaking
Fysioterapeuten utnytter mulighetene for 
turtaking i aktiviteter som barnet velger:  

Intervjuer (I): Kan du si litt om hvorfor du 
valgte den aktiviteten? Og hva du tenkte 
rundt det? 
F: Den aktiviteten… den aktiviteten kre-
ver ikke motorikk. Pluss at jeg velger noe 
som vi kan gjøre sammen. Noe som går 
litt på turtaking, noe som du ikke trenger 
språk…
I: Og du visste at hun likte sånne små pus-
lerier? 
F: Små puslerier! Det visste jeg. Pluss 
at jeg velger det fordi du kan gjøre ting 
sammen. Det er turtaking! Legge en til 
brikke, og… ser du… ser jeg… Og så ser 
vi det sammen...

Aktiviteten ble valgt ved at barnet gikk bort 
til hyllen og lot blikket gli over lekene. Fy-

Generell informasjon
• Utdanningsår, etter- og videreutdanning. Rolle i teamet.

Generelle spørsmål
• Hva visste du om barnet fra før?
• Hvordan planla du denne undersøkelsen/behandlingen?
• Er det noen/noe i rommet som virket forstyrrende?
• Hva gjør du for å etablere og opprettholde kontakt?
• Hva tenker du om kroppskontakt og berøring i forhold til dette barnet? 

Spørsmål til situasjonene på filmen
• Hvorfor stopper du opp ved dette klippet?
• Beskriv det som skjer. Hva ser du hos barnet? Hva ser du ved deg selv? Hva skjer mellom 

dere?  Hva tenker du om det som skjer?
• Hva får du informasjon om?
• Hvilke overveielser og vurderinger gjør du?
• Hva bestemmer du deg for? Hvorfor bestemmer du deg for akkurat det?
• Hvordan forstår du dette barnet?

Etterpå 
• Hvilke tanker sitter du igjen med etter dette intervjuet?

FIGUR 1 Intervjuguide

Selektiv mutisme innebærer at barn kon-
sekvent ikke snakker i visse sammenhenger. 
Ofte er også ikke-verbal kommunikasjon sva-
kere og mer utydelig; som gester og blikk-
kontakt. Barnet er gjerne taus i barnehage 
og skole, men snakker hjemme. Tausheten 
medfører sosiale og faglige problemer og 
er ofte til stor frustrasjon for omgivelsene. 
Tilstanden forstås i dag i hovedsak som en 
angsttilstand (20).

FIGUR 2 Selektiv mutisme.
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sioterapeuten hjalp barnet til å velge ved å 
kommentere hva barnet så på. Han var en-
tusiastisk i tonefallet når barnet så på ak-
kurat denne leken. Barnet selv løftet leken 
ned på gulvet. Begge var med dette aktive i 
valgprosessen, og vi ser at også valg av akti-
vitet inneholder turtaking. Turtaking består 
ikke bare av å gjøre noe hver sin gang, men å 
engasjere seg i hverandres prosjekt og veksle 
mellom å være aktør og deltakende tilskuer.

Sekvenser med begynnelse, midtparti 
og slutt
Fysioterapeuten sørger for å fullføre pro-
sjekter som er påbegynt: 

F: (…) men når jeg først velger dette ma-
terialet… så… er det ikke sånn at nå har 
vi bygget litt, og nå ser jeg at du kan dette, 
og jeg har undersøkt hvilken hånd bruker 
du, er du presis, forsto du systemet, spei-
ler du, … eller alle de greiene vi også ser 
etter. Men når vi først er i gang, så må vi 
bruke den tiden til at det blir et byggverk, 
at det er morsomt. Uansett hva jeg taper 
på det i forhold til fysioterapeutisk utred-
ning. For jeg får ikke se så mye nytt, men 
vi må bruke den tiden. 
I: Å gjøre ferdig prosjektet?  
F: Vi må gjøre ferdig prosjektet! Selv om 
jeg gjerne skulle sett om hun kan hoppe, 
og… Må gjøre ferdig det prosjektet!

Her foregår det to parallelle prosjekter: 
Fysioterapeutens prosjekt er å observere 
barnet og få informasjon om motorikk og 
håndfunksjon, forståelse og evne til imita-
sjon. Barnets prosjekt er å lage et byggverk. 
Fysioterapeuten anerkjenner barnet som 
subjekt i situasjonen ved å vise samme re-
spekt for barnets prosjekt som for sitt eget, 
og lar henne gjøre seg ferdig. 

Inntoning
Fysioterapeuten toner seg affektivt inn på 
barnets tempo og emosjonelle uttrykk:  

F: (…) Så ser jeg at jeg matcher henne litt. 
I: Hvordan ser du det? 
F: Kroppslig! Og jeg prøver å legge tem-
po… ned. (…) Jeg prøver å… senke mitt 
tempo, selv om jeg blir stresset (ler). Fordi 
jeg vet av erfaring, når du har barn som 
ikke snakker, så blir man så forferdelig ak-
tiv!… fordi vi tåler det ikke! (…)… så det 
er … for meg er dette situasjoner som er 
mye vanskeligere enn å få en hyper, som 

jeg må sette tilbake på benken (smiler)… 
enn en som ikke gir noe. 

I: Ja. Tenkte du det i selve situasjonen? At 
nå må jeg redusere tempo, eller tenker du 
at det bare skjedde, og så er det nå i ettertid 
at du legger merke til det? 
F: Nei, nei! Jeg tenker det helt bevisst! I 
situasjonen. (…) Ser du at… jeg må holde 
meg sånn tilbake! Ikke snakke! Det er jo 
en pine! 

Dette aktuelle barnet var langsomt, snak-
ket ikke og hadde kroppslige og affektive 
uttrykk som var vanskelige å fange opp og 
tolke. Fysioterapeuten viser til at det som 
voksen er utfordrende å holde seg selv til-
bake i en slik situasjon. Likevel vektlegger 
han at det er barnets affektive tilstand som 
må være styrende: Ved at den voksne holder 
tilbake slippes barnets opplevelse fram, får 
plass og betydning. 

Avhengighet og autonomi 
Dialoger kan innebære både avhengighet og 
autonomi. Slik snakket fysioterapeuten om 
dette temaet:

I: Hva skjer hvis du ikke er konsekvent, da? 
F: Ja da… da mister du barnet. Også til-
liten og troverdigheten, hvis du plutselig 
gjør disse andre tingene. Altså, for ek-
sempel hvis du… sier til barnet «du kan 
velge» mellom to baller, en liten rød og 
en stor blå. Og dette valget er vanskelig… 
for barnet. Og så… bestemmer barnet seg 
til slutt for den store blå, og så tenker du 
som fysioterapeut kanskje at «å nei, jeg 
tror heller at jeg tar en liten i stedet for 
det passer bedre». Og da har du mistet 
barnet, for barnet har skjønt at du ikke 
respekterer. 
I: Og du velger å gjøre kroppsundersøkelsen 
på matte?  
F: Ja.  
I: Ikke benk?  
F: Nei!  
I: Hva er tanken bak? 
F: … Undersøkelsesbenk, det er i høyden, 
der jeg er over barnet.. Nå er vi på et nivå 
hvor jeg er på gulvet, og det er i samme 
rommet som vi har lekt i… og det er mu-
ligheter for å… komme seg vekk. … Jeg 
tvinger de jo ikke! De skal ha muligheten 
til å avslutte… når de ikke vil mer. Det 
oppfordrer jeg faktisk til. Si fra når det er 
nok. 

Dialog forutsetter parter som engasjerer 
seg i et felles prosjekt. Dette innebærer en 
form for avhengighet, samtidig som partene 
står i et autonomt forhold til hverandre. Au-
tonomi handler blant annet om å oppleve 
respekt fra andre, og være adskilt fra andre 
og andres behov. Vi tolker det som at fysio-
terapeuten synliggjør for barnet at hun har 
valgmuligheter, ber henne kjenne etter hva 
hun vil, og viser respekt for barnets valg i 
handling og ord.  

Diskusjon
Oppsummert resultat
Analysen viser at fysioterapeuten vektleg-
ger situasjonens relasjonelle potensial, og at 
man kan tolke undersøkelsen som å være en 
meningsskapende handlingsdialog mellom 
fysioterapeut og barn. 

Metodiske betraktninger
Potensielle informanter ble kontaktet via e-
post, noe som ble vurdert som uforpliktende 
henvendelse fordi informanter sto fritt til å 
velge bort deltakelse (17).

Siden artikkelforfatterne har kjennskap 
til både fysioterapi for barn og unge, og til 
psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi er 
vår innsikt en posisjonert innsikt, og pro-
sjektet kan forstås som en studie i egen kul-
tur. Det gjorde det viktig å stille oppfølgende 
spørsmål i intervjuet for å få verbalisert og 
utdypet kunnskap og resonnementer som 
lett tas for gitt. Fysioterapeutens uttalelser 
og kommentarer til filmen framsto som fy-
sioterapeutens egne oppfatninger av situa-
sjonene. I etterkant av intervjuet sa fysiote-
rapeuten spontant at han opplevde det som 
positivt å «få snakke om sine egne ting».
Det var dessuten viktig å skape avstand til 
datamaterialet gjennom å innta en analytisk 
posisjon, diskutere med andre og hverandre, 
og lese og anvende teori.

Utvalget består av én fysioterapeut. Stu-
diens resultater kan ikke uten videre over-
føres til andre fysioterapeuter og undersø-
kelsessituasjoner, men kunnskap fra studien 
kan være gjenkjennbar og relevant både for 
barnefysioterapeuter i psykiatrien og for fy-
sioterapeuter generelt (18). 

Diskusjon av samlet resultat
Her diskuteres hvilken betydning et relasjo-
nelt fokus kan ha for barnet.

Relasjonell utvikling
I den aktuelle undersøkelsen prioriterer fy-
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sioterapeuten kvaliteten på samhandlingen 
med barnet. Bevegelseskvaliteter og –ferdig-
heter undersøkes også, men kommer i andre 
rekke. Analysen av undersøkelsen viser en 
dialogstruktur med begynnelse, midtparti 
og slutt, og det er barnets handlinger som 
driver situasjonen framover. Dermed legger 
fysioterapeuten til rette for at samspillet med 
barnet kan virke støttende for relasjonell ut-
vikling og selvutvikling. Fysioterapeuten 
legger vekt på barnets opplevelse og utbytte 
av undersøkelsessituasjonen og gir henne 
muligheter til å øve på å lese og tolke andre. 
Undersøkelsen gir med dette barnet erfaring 
med å være viktig deltaker i en annens opp-
levelse, og i sentrum for oppmerksom inter-
esse. Med Stern (11, 13) kan vi kalle dette for 
intersubjektiv deltakelse i et nå-øyeblikk. En 
slik deltakelse bidrar til å styrke barnets evne 
til å etablere og være i gjensidig anerkjen-
nende samspill med andre mennesker og gir 
rom for både individualitet og selvhevdelse, 
tilknytning og bekreftelse. For å utvikle oss 
til autonome mennesker med et tydelig av-
grenset «selv» er vi avhengige av andres be-
kreftelse (20). At barnet får uttrykke seg og 
hjelp til å holde oppmerksomheten på det 
hun selv formidler, er i seg selv et terapeu-
tisk virkemiddel (12). Det innebærer at en 
undersøkelse kjennetegnet av terapeutens 
og barnets intersubjektive deltakelse i dialog 
og lek kan fungere terapeutisk for barnet i 
vid forstand.

I mange undersøkelsessituasjoner kan re-
lasjonens mening sies å være styrt av fysio-
terapeutens behov for å undersøke barnet. 
Oppgavene er bestemt av fysioterapeuten, og 
det legges ikke til rette for et felles intersub-
jektivt prosjekt. Barn som viser egeninitiativ 
eller kreativitet kan i slike situasjoner lett bli 
betegnet som «ukonsentrert», «umoden» 
eller «lite samarbeidsvillig». Hvis barnet vil 
gjøre noe annet, eller ikke får til det som 
fysioterapeuten ber om, vurderes oppgaven 
som mislykket eller ikke utført. Situasjonene 
utgjøres av enkeltelementer som avbrytes 
når fysioterapeuten har fått den nødvendige 
informasjonen. 

En undersøkelsessituasjon som styres av 
den voksnes mål og behov gjør det vanskelig 
å være i dialog. Samtidig er alle undersøkel-
sessituasjoner også samhandlingssituasjoner 
der barn erfarer og lærer noe om relasjoner 
med andre. Vi mener at det er gode grun-
ner til å spørre seg hva barnet lærer om seg 
selv i møte med andre, av å bli undersøkt. 
Dette bør være et element i vurderingen når 

Title: Physiotherapy assessment and collaboration – an interview study from 
psychiatric paediatric physiotherapy practice
Abstract 

 Aim: The aim of the article is to add knowledge about the value of the relational quality in 
pediatric physical therapy assessment.
Design: Qualitative research interview.
Material and methods: This study investigated physiotherapeutic assessment of a 
child, within a psychiatric paediatric practice. One strategically selected physiotherapist 
was interviewed about his major focus when assessing a child. The data were analysed 
and interpreted within a hermeneutic frame of reference.
Results: The analysis shows that the physiotherapist structures the assessment of the 
child in accordance with the central features that characterize a meaningful dialogue. 
The child is recognised as an active and equal dialogue partner, and is strengthened in its 
ability to establish and participate in acknowledging interplays. The assessment situation 
creates an opportunity to build upon the child’s individuality, self-esteem and assertive-
ness. 
Conclusions: Physiotherapy assessments which focus on relational aspects in the situa-
tion, opens up possibilities for acknowledging and understanding the child. Hence, such 
assessment situations can have therapeutic potentials.
Key words: (Pediatric) physiotherapy, assessment, relation, dialogue, psychiatry.

man bestemmer seg for framgangsmåte for 
undersøkelsen.  

Undersøkelse som sentralt nå-øyeblikk
Man kan spørre seg om det har betydning for 
barnets relasjonelle utvikling hvordan fysio-
terapeuten forholder seg i en tidsavgrenset 
vurderingssituasjon. Kanskje er det ikke vik-
tig om barnet er deltakende og samhandlen-
de subjekt i dialog med fysioterapeuten, eller 
blir observert og instruert av fysioterapeu-
ten så lenge situasjonen ikke er gjentakende? 
Hvis man legger til grunn en antakelse om at 
mange barn som henvises til utredning hos 
fysioterapeut vil ha behov for en styrking av 
jeg-et, samtidig som relasjonelle enkelthen-
delser (nå-øyeblikk) forstås som vesentlig 
for selvets utvikling, er det gode grunner til 
å vurdere hvordan undersøkelsessituasjoner 
virker inn på barnet fra et terapeutisk/anti-
terapeutisk ståsted. Undersøkelsessitua-
sjoner med stor grad av voksenstyring kan 
være spesielt uheldige nå-øyeblikk for barn 
med psykiske og psykosomatiske problemer, 
fordi subjekt-objekt-forholdet kan forsterke 
oppfatninger barnet allerede har om seg selv 
som uviktig eller underordnet. Kanskje kan 
undersøkelser med fokus på intersubjekti-
vitet og samspill være sentrale nå-øyeblikk 
med terapeutisk virkning også på sikt fordi 
barnet for første gang opplever seg som sett 
og forstått.

Avslutning
Fysioterapeuten beskriver undersøkelsene 
av barnet i psykiatripraksis som menings-
skapende handlingsdialoger med relasjonelt 
terapeutisk potensial, hvor intersubjektiv 
dialog og samspill i lek – ut fra barnets in-
teresser og intensjoner – kan gi barnet sen-
trale nå-øyeblikk med opplevelse av å bli sett 
og forstått. En slik tilnærming kan ha stor 
terapeutisk betydning, og det vil være inter-
essant å undersøke videre om fokus på rela-
sjon kan ha betydning også i undersøkelse 
av barn som er henvist til fysioterapeut for 
vurdering av bevegelsesutvikling og kropps-
lig funksjon. Kunnskap om relasjonens be-
tydning kan være gjenkjennbar og relevant 
også innen andre deler av fysioterapifaget.
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Nye Neurac-kurs i høst!

NEURAC - for behandlere, les mer på redcord.no

Neurac 1 - in English Oslo 14th-16th Oct 
Neurac 1   Oslo 19.-21. oktober 
Neurac 1   Oslo 9.-11. november 
Neurac 1   Oslo 7.-9. desember

Neurac 2 Stimula  Oslo 30. september
Neurac 2 Stimula  Oslo 28. oktober
Neurac 2 Stimula  Oslo 25. november

Neurac 2 Rygg og Bekken Oslo  26. oktober
Neurac 2 Rygg og Bekken Oslo 1. desember  

Neurac 2 Nakke  Oslo 16. november

Neurac 2 Overekstremitet Oslo 17. november

Neurac 2 Underekstremitet Oslo 27. oktober
Neurac 2 Underekstremitet Oslo 2. desember
 

Er det noe du lurer på angående Neurac-kurs? 
Kontakt oss på telefon 37 05 97 70, eller e-post til redcord@redcord.com

Lavterskeltilbud med høy uttelling

 Brukerne er svært fornøyde med treningstilbudet «Aktiv på dagtid». 
De fleste opplever at treningen har gitt dem bedre helse – også psykisk. 
I tillegg har de fått en ny sosial arena.

Aktiv på dagtid (Apd) er et treningstilbud for folk som står utenfor 
arbeidslivet i Oslo. Tilbudet drives i regi av Oslo Idrettskrets og har 
eksistert siden 1995. I dag er det tilsvarende treningstilbud flere 
steder i landet. De som deltar er trygdede, sykemeldte eller personer 
på arbeidsavklaringspenger. Formålet er å fremme fysisk aktivitet og 
integrasjon for Oslo-beboere i alderen 18 – 65 år.

NOVA-forskerne Åse Strandbu og Ørnulf Seippel har gjennomført en 
spørreundersøkelse blant 498 deltakere på oppdrag fra Oslo Idretts-
krets. Svært mange mener deltakelsen har bedret helsen. Apd represen-
terer samtidig et møtested, og mange oppgir at det er et sted der de 
føler de blir møtt som vanlige mennesker - noe de setter stor pris på. 
Ifølge forskerne er det særlig fire forhold som gjør Apd til et vellyk-
ket treningstilbud: kvaliteten er god, det er rimelig å delta, det er et 
lavterskeltilbud og det er ikke en del av hjelpeapparatet, men en nøytral 
arena.
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Commentary
A recent Cochrane systematic review found that foot orthoses 
are effective for the treatment of foot pain (Hawke et al 2008). 
The question of whether orthoses are effective for the prevention 
of injuries has also received investigation, including two syste-
matic reviews (Collins et al 2007, Landorf & Keenan 2007). Both 
reviews found that orthoses prevent injuries in certain popula-
tions (mainly military recruits). Whether the orthoses used are 
prefabricated or customised does not appear to matter (Collins 
et al 2007, Landorf & Keenan 2007). What does matter is that 
they are appropriately contoured to the foot and they are not just 
shock-absorbing insoles, which do not prevent injury (Landorf 
& Keenan 2007).

Although this is not the first randomised trial to identify a 
positive preventive role of orthoses – as Franklyn-Miller and 
colleagues claim – it adds to the evidence base that appropria-
tely contoured foot orthoses are beneficial for preventing inju-
ries. It is generally well conducted; however it does have some 
limitations, some of which were acknowledged by the authors. 
This trial would have been strengthened with a control group 
that received some form of sham treatment. It also appears that 
the authors may have overestimated the treatment effect with 
their calculation of the absolute risk reduction, although the re-
calculated absolute risk reduction and number needed to treat 
presented in the synopsis still suggests that the intervention was 
very beneficial.

A final issue, and one that is arguably more important, is 
whether a cheaper prefabricated orthosis could provide similar 
benefit compared to the semi-customised orthosis used in this 
trial. The prescription technique, while novel, is not commonly 
used in clinical practice, raising an issue about generalisability of 
the findings and whether more mass-produced and, as a conse-
quence, cheaper orthoses may be as effective or better. A similar 
trial found a simpler orthosis to be effective for preventing shin 
splints (Larsen and Keenan 2002). With this in mind, future tri-
als need to focus not so much on whether contoured orthoses 
prevent injury, there is now a substantial body of evidence to 
suggest that they do, but which type of orthosis prevents injuries 
at the least cost. In the meantime, clinicians should, if they choo-
se to attempt to prevent injury with orthoses, keep cost in mind.

Karl B Landorf
La Trobe University, Australia
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Foot orthoses can reduce lower limb overuse injury rate

Synopsis
Summary of: Franklyn-Miller A et al (2011) 
Foot orthoses in the prevention of injury in 
initial military training: a randomized con-
trolled trial. Am J Sports Med 39: 30–37. 
[Prepared by Nicholas Taylor, CAP Co-or-
dinator.]

Question: Does the use of foot orthoses 
reduce injury rates in an at-risk military po-
pulation? 

Design: Randomised, controlled trial. 
Setting: A naval college in the United King-
dom. 

Participants: New-entry officer cadets 
assessed as having medium to high risk ac-
cording to plantar pressure deviations as-
sessed during a walking task. Key exclusion 
criteria were pre-existing orthotic use, and 
lower limb injury within the last 6 months. 
Randomisation of 400 participants allocated 

200 to the intervention group and 200 to a 
control group. 

Interventions: Both groups completed 
a progressive gym and running program, 
which included a minimum of two or three 
periods of physical training each day over 
a seven week period. In addition, the in-
tervention group received customised foot 
orthoses. The control group received neither 
a shoe insert nor an orthosis. 

Outcome measures: The primary out-
come was lower limb overuse injury requi-
ring removal from physical training for two 
or more days. Secondary outcome was the 
number of other adverse events. 

Results: 400 participants completed the 
study; 219 potential participants were ex-
cluded because they were assessed as having 
a low risk from the biomechanical plantar 
pressure assessment. After seven weeks trai-

ning, there were 21 injuries in the interven-
tion (orthosis) group and 61 injuries in the 
control group resulting in an absolute risk 
reduction of 0.20 (95% CI 0.10 to 0.28) and a 
number needed to treat of 5 (95% CI 4 to 8). 
A similar number of minor adverse events 
of foot blisters were reported by both groups 
(intervention n = 12, control n = 16). 

Conclusion: The use of customised foot 
orthoses during military training for those 
assessed as being at-risk resulted in a 20% 
reduction in lower limb overuse injury rate.

[Absolute risk reduction, number needed 
to treat and 95%. CIs re-calculated by the 
CAP Co-ordinator.]
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Innledning
Hjernesvulst er nest etter leukemi den 
vanligste kreftformen hos barn (1). Barn 
med hjernesvulst representerer en lavfre-
kvent gruppe, og det oppdages rundt 40 
nye tilfeller hos barn under 15 år hvert år 
i Norge (2). I de senere årene er det gjort 
store framskritt når det gjelder behandling. 
Langtidsoverlevelse hos barn, definert som 
overlevelse minst fem år etter diagnosti-
sering, er nå omkring 70 prosent (3). Barn 
som får svulst i hjernen er ingen ensartet 
gruppe. Det er mange forhold som påvirker 
tilstanden og i hvilken grad sykdommen får 
varige konsekvenser for barnet. Blant an-
net vil lokalisasjon, svulsttype, alvorlighets-
grad, behandlingsform og barnets alder ved 
sykdomsdebut ha betydning. Det vil være 
ulike behov i ulike faser av sykdomsforløpet. 
Kompleksiteten i senskadeproblematikken 
tilsier at vanskene krever en tverrfaglig til-
nærming i arbeidet (4,5). 

Jeg har møtt denne gruppen barn og 
unge siden tidlig på 90-tallet gjennom min 
stilling som fysioterapeut og rådgiver ved 
Øverby kompetansesenter. Øverby har et 
landsdekkende oppdrag innen det spesi-
alpedagogiske området for barn, unge og 
voksne med ervervet hjerneskade.  

Hensikten med dette fagessayet er å for-
midle kunnskaper og erfaringer fra mitt ar-
beid som rådgiver og fysioterapeut i arbeid 
med barn og unge etter at de er behandlet for 
hjernesvulst. Spørsmålene som besvares er: 

– Hva er medisinsk basalkunnskap, be-
handling og bivirkning? 

– Hvilke konsekvenser får behandlingen 
for barns selvoppfatning, funksjon og livs-
kvalitet? 

– Hva vet vi om effekt av fysisk trening 
etter hjernesvulstbehandling? 

– Hva er viktige tiltak rett etter hjemkom-
sten fra sykehuset? 

– Hvordan kan fysioterapeuter bidra se-
nere i forløpet? 

Kunnskapen tar utgangspunkt i forsk-
ning, mens erfaringer forankres i konse-
kvenser og utfordringer for fysioterapeuter.

Hoveddel
Medisinsk basalkunnskap, behandling 
og bivirkninger 
Inndelingen og forståelsen av svulstene ba-
serer seg på histologi og lokalisasjon. Ek-
sempler på de vanligste hjernesvulsttypene 
en finner hos barn er:
• Medulloblastom/supratentoriell PNET 

(primitiv nevroectodermal tumor). 
Medullomblastomene utgår fra cere-
bellum og er den hyppigste maligne 
hjernesvulsten hos barn (6). Nesten 
halvparten av svulstene hos barn er lo-
kalisert til denne delen av hjernen (3).

• Lav-gradige gliomer. Disse svulstene er 
relativt vanlige hos barn og kan oppstå 
i støttecellene i hele hjernen. Svulstty-
pen vokser relativt sakte og er sjeldent 
malign (2).

• Kraniofaryngeom. Dette er svulster 
som ofte vokser infiltrert i omliggende 
hjernevev. Svulsttypen er hyppigst lo-
kalisert til hypothalamus, spesielt i om-
rådet ved hypofysen og tredje ventrik-
kel. Selv om svulsten i seg selv ikke er 
malign, fører måten den vokser på til 
et komplisert behandlingsforløp ved at 
det er lett å skade omliggende struktu-

rer i hjernen ved et kirurgisk inngrep 
(2).

Forståelsen av det nevrobiologiske og ge-
netiske grunnlaget som kan forklare årsaken 
til hjernesvulst har økt i de senere årene (6). 
Selv om svulsten ikke alltid er malign, kan 
en forenklet hevde at «den opptrer ondartet 
fordi den ligger i hjernen». Behandlingen 
består som oftest av en kombinasjon av ki-
rurgi, cellegift og stråleterapi. Alle behand-
lingsformene kan medføre skader i hjernen. 
Kirurgi kan skade friskt hjernevev dersom 
svulsten har en komplisert beliggenhet. 
Stråleterapi gis ofte som kraniosakral strå-
ling (CSR). Selv om mengden stråler er så 
skånsom som mulig, vil dette likevel kunne 
medføre senskader som påvirker barnets ut-
vikling og læringsmuligheter. Kjemoterapi 
kan gi negativ effekt på sentralnervesyste-
met, både på kognitive og motoriske funk-
sjoner (7).

Konsekvenser av behandling for selv-
oppfatning, funksjon og livskvalitet
Barn og unge som får hjernesvulst har i 
utgangspunktet vært friske barn med en 
normal utvikling. De utsettes for store ut-
fordringer og endringer i livet. På grunn av 
senskadene som behandlingen gir har de 
høy risiko for nedsatt livskvalitet (5). God 
livskvalitet er avhengig av flere forhold. 
Noen faktorer med betydning for livskvali-
tet er primære konsekvenser etter sykdom 
og behandling. Det kan være trøttbarhet, 
motoriske utfall, endring av utseende, syns-
vansker, sensitivitet overfor lyder, søvnpro-
blemer og kognitive vansker (eksempler er 
vansker med hukommelse, initiativ, opp-
merksomhet, psykomotorisk tempo og ut-
holdenhet). Andre faktorer kan være konse-
kvenser av mer sekundær art som negative 
tanker om selvfølelse, sosial isolasjon og tap 
av venner. Det er store individuelle varia-

Barn og unge som er behandlet for svulst 
i hjernen – kunnskap og erfaringer

Stadig flere barn og unge overlever hjernesvulst. Det betyr at fysio-

terapeuter i økende grad får i oppdrag å hjelpe dem.
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sjoner, men graden av vansker henger nært 
sammen med sykdomsforløpet. Når det 
gjelder rapportering av psykososiale van-
sker, har det vist seg at foresatte og lærere 
rapporterer større vansker enn det barnet 
selv gjør (1, 8).

Ifølge to kohortstudier av personer som 
har overlevd kreft i barndommen, opplever 
de å ha minst ett helseproblem som konse-
kvens av sykdom og behandling. Flere av 
problemene vil være alvorlige. De som er 
behandlet for hjernesvulst er blant dem som 
får størst og flest slike problemer (5).

For fysioterapeuter vil det være av spe-

siell interesse å vite mer om de motoriske 
endringene etter behandling for hjerne-
svulst. Som følge av svulstens lokalisasjon 
og behandlingene får disse barna ofte nev-
rologiske utfall (9). Utfallene kan bestå av 
balansevansker, koordinasjonsproblemer, 
tremor, nedsatt muskelstyrke, spastisitet 
eller hypotoni. De er også i risiko for ned-
settelse av fysisk utholdenhet i aktivitet. En 
studie av senskader hos barn med kreft viste 
at de som hadde hjernesvulst var blant dem 
som hadde størst begrensinger i fysisk akti-
vitet ved langtidsoverlevelse (10,11). I tillegg 
kan CSR-behandling føre til ugunstig på-

virkning av muskel-skjelettsystemet. Noen 
svulsttyper (spesielt kraniofaryngeom) kan 
føre til sterk vektøkning. Konsekvensene 
kan gjøre barn avhengig av hjelp i hverdags-
livet og være en barriere for deltakelse i so-
siale sammenhenger (6,10-14).

Vedvarende motoriske vansker skyldes 
ikke størrelsen på svulsten, men plasserin-
gen den har i hjernen (15). Behandlinger i 
kombinasjonen CSR, kjemoterapi og kor-
tikosteroider kan dessuten medføre utvik-
ling av osteoporose (16). Lahteenmaki fant i 
sin undersøkelse at barn som var behandlet 
for hjernetumor presterte dårligere i sport 
og kroppsøving på skolen enn barna i kon-
trollgruppen (17). Barn og unge rapporterer 
uttalt tretthet som en betydningsfull konse-
kvens etter behandlingen for kreft, noe som 
også gjelder for de som har hatt hjernesvulst 
(18,19). Min erfaring er at uttalt tretthet kan 
være en langvarig situasjon som ikke er over 
selv om barnet er «friskmeldt». Trettheten 
kan opptre både som en fysisk utmattelse, 
men også vise seg mentalt som depresjon, 
humørsvingninger og isolasjon. 

Disse barna rapporterer et endret syn på 
egen kropp (20). Dette er sammenfallende 
med egen erfaring. Noen er spesielt sårbare 
for å ha negative tanker om egen kropp (hår-
tap, synlige arr, vektproblemer, nedsatt leng-
devekst), mens andre er mer opptatte av de 
fysiske endringene knyttet til aktiviteter de 
verdsatte før og som de ikke lenger er i stand 
til å gjennomføre. 

Barn og unge behandlet for hjernesvulst 
har dårligere livskvalitet enn friske barn 
(21), noe som forfølger dem inn i voksen-
alder (11). Dette er viktig å vite for alle som 
kommer i kontakt med barnet under og etter 
sykdom. Forskning framhever at en i større 
grad bør fokusere på barn og ungdoms egne 
erfaringer og opplevelser etter behandling 
for kreft gjennom systematisk bruk av en 
form for pasientrapportering. Vi som skal 
hjelpe må ha kunnskap om barnets subjek-
tive framstilling av sykdommen. Barnet har 
behov for emosjonell ivaretakelse og støtte 
for å opprettholde motivasjon og mestrings-
opplevelser (22, 23).

Effekt av fysisk trening etter 
hjernesvulstbehandling
Det er gjort få studier om effekt av fysiote-
rapi og barn behandlet for hjernesvulst. I 
en studie av fysisk trening (styrke og kon-
disjon) for barn etter behandling for akutt 
leukemi, viser ikke resultatene positiv effekt. 

HJERNESVULST Barn med hjernesvulst utgjør en lavfrekvent gruppe, og det oppdages rundt 40 nye 
tilfeller hos barn under 15 år hvert år i Norge. 
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Studien diskuterer viktige faktorer som må 
tas hensyn til ved igangsetting av trening: 
Når i sykdomsforløpet, barnets alder, hvor 
skal treningen foregå, øvelsesvariasjon og 
motivasjon (24). Egen erfaring er at dette er 
faktorer som er overførbare til barn som har 
hatt hjernesvulst.

Personer som får gjenvekst av hjerne-
svulst gjør dårligere framskritt i den fysiske 
rehabiliteringen sammenlignet med fram-
skritt fra den initiale svulstdiagnosen (9). 
Studien inkluderer ikke barn.

I en pågående multippel case-studie i 
USA peker pilotdata på at et intervensjons-
program med fysisk aktivitet hos barn som 
har hatt hjernesvulst kan ha positiv innvirk-
ning på søvn, livskvalitet, fleksibilitet og fy-
sisk kondisjon (25). På den annen side vet vi 
at mange av disse barna strever med fysisk 
yteevne og trettbarhet. De orker ikke å trene 
eller være fysisk aktive slik at de oppnår ef-
fekt av trening. Hvordan kan trening legges 
til rette for å ivareta motivasjon og tilføre 
energi? Dette representerer et betydelig di-
lemma i valg av tiltak som må drøftes med 
barnet selv og de nærmeste rundt. Når det 
gjelder fysisk trening og behandling, er min 
erfaring at vi må ha en forsiktig tilnærming, 
spesielt i den tidlige fasen for ikke å trøtte ut 
barnet verken fysisk eller mentalt. 

Bedring av fysisk form kan gi positive 
ringvirkninger for mestring, deltakelse, so-
sialt liv og dermed bedring av livskvalitet. 
Enkelte studier viser at fysisk aktivitet kan 
ha positiv betydning for barn som har vært 
behandlet for kreft, men det er behov for 
mer kunnskap på feltet. 

Viktige tiltak rett etter hjemkomst 
fra sykehus 
Når barnet er kommet hjem fra sykehu-
set etter den mest akutte fasen, er mange 
av dem for dårlige til å komme tilbake på 
skolen eller barnehagen. Skolebarn får ofte 
et tilbud om hjemmeundervisning. Fysiote-
rapeuter møter gjerne barna hjemme fordi 
det er rekvirert behandling som hjelp til 
rehabilitering, mobilisering eller kontrak-
turprofylakse. Det er viktig at fagfolk tidlig 
etablerer et nært samarbeid slik at en vet om 
hverandre og kan bli enige om en fordeling 
av innsatsen til beste for barnet. Barnets 
synspunkter må også vektlegges i priorite-
ringen. I denne fasen er barnet ofte medtatt 
og har liten energi. Det er vanlig med mange 
fagfolk inn og ut av barnets hjem, og det 
kan oppleves en kamp om barnets tid. Som 

fysioterapeuter må vi derfor reflektere over 
nødvendigheten av å sette i gang behandling 
nå, eller om det kan vente til barnet blir fris-
kere.

Mange barn og unge beskriver at de har 
fått sitt sosiale liv drastisk endret etter be-
handling for hjernesvulst (26). Derfor blir 
et viktig tiltak at vi hjelper dem med å opp-
rettholde kontakten med venner og klasse-
kamerater i denne fasen. Venner og med-
elever vil ha behov for informasjon om hva 
som har skjedd og hvordan eleven har det. 
Hva slags informasjon som skal gis og hvem 
som skal gi den, må avtales med foreldre og 
barnet det gjelder. Som fysioterapeuter kan 
vi bidra til å finne tilpassede aktiviteter som 
kan ivareta vennskap – å gjøre noe sammen 
innenfor en god ramme kan være noe av det 
viktigste i denne fasen. Dette kan føre til at 
det oppleves tryggere for barnet å vende til-
bake til skole- og fritidstilbud når klarsignal 
er gitt fra medisinsk ansvarlige. 

Fysioterapeuters bidrag senere i 
forløpet
I Norge er det få barn som sendes til reha-
biliteringsopphold etter alvorlig sykdom 
eller skade. Så snart tilstanden tillater er de 
tilbake i skole eller barnehage. Derfor kan vi 
anse skolen eller barnehagen som den vik-
tigste rehabiliteringsarenaen for disse barna. 
Tiden det tar før et barn er tilbake varierer 
veldig og bestemmes av omfanget av be-
handlingene. 

Barnet skal tilbake til å lære fag, motta 
fysioterapibehandling i skoletida og bruke 
sin sosiale kompetanse. Fordi den fysiske 
kapasiteten kan være svært begrenset, vil 
oppstarten ofte bestå av færre og eller kor-
tere dager. Det er et stort behov for kunn-
skap om retningslinjer og konsekvenser av 
behandling hos de som skal ha med barnet 
å gjøre. Det kan være stor usikkerhet i sko-
len om hva de skal forvente av barnet, både 
akademisk og fysisk når barnet er tilbake 
etter behandling (18). Støtteforeningen for 
kreftsyke barn arrangerer årlige lærerkurs i 
samarbeid med Øverby kompetansesenter 
og Oslo universitetssykehus HF.  

Rehabiliteringsarbeidet krever tverrfag-
lighet. Samarbeid mellom faginstanser må 
organiseres ved at ansvaret for oppgaver 
fordeles og avklares. For fysioterapeuten og 
andre som kommer utenfra kan det være 
hensiktsmessig at barnet har én kontaktper-
son i skolen eller barnehagen. Det vil sikre 
informasjonsflyt og forenkle samarbeidet 
mellom fagpersoner og foresatte. Skolefag-
lig sett kan barnet møte store utfordringer, 
både fordi det har vært lenge borte, men 
også fordi kognitive funksjoner kan være 
nedsatte. Motorikken kan medføre vansker 
i kroppsøvingstimene, med skriftforming 
med mere. Barnet kan ha behov for støtte 
til sosial samhandling i friminutter. Vansker 
knyttet til uttalt trettbarhet vil også spille en 
rolle for hvor stor kapasitet barnet har til å 
delta i en vanlig hverdag i skole- eller barne-
hage. Fysioterapeuten vil kunne tilføre sko-
len eller barnehagen viktig kunnskap som 
kan hjelpe tilretteleggingen i hverdagen for 
barnet. Motoriske tiltak kan nedfelles i en 
individuell opplæringsplan. For noen kan 
det være hensiktsmessig at fysioterapeuten 
bidrar med behandling som gir barnet av-
spenning, ro og kroppskontakt. Andre, som 
barnets assistent, kan ha i oppgave å gjen-
nomføre den fysiske treningen under veiled-
ning av fysioterapeuten. 

Organisering av samarbeidet skal ikke 
være foreldrenes ansvar. De skal føle seg 
trygge på at eleven har det bra på skolen 
og i fritidstilbudene. Det må settes av tid 
til samarbeid slik at det blir et systematisk 
arbeid rundt barnet. Ofte er det etablert 
ansvarsgruppe rundt barnet som møtes en 
til to ganger i året. Erfaringen min tilsier at 
konkrete (sam)arbeidsmøter ca. hver annen 
uke, når barnet er tilbake i skole og barneha-
ge, er en effektiv arbeidsform. På disse møte-
ne bør en utforme konkrete tiltak og fordele 
ansvar i tråd med planer som er lagt. Barn 
kan fra 10-12 årsalder med fordel delta på 
deler av samarbeidsmøter. Det bør være tid 
til samtale med eleven slik at en i tilstrekke-
lig grad vektlegger elevens mening og moti-
vasjon. Det er viktig å være oppmerksom på 
tegn barnet viser og se disse i sammenheng 

FAG FAGESSAY

Som fysioterapeuter kan vi bidra til å 
finne tilpassede aktiviteter som kan 
ivareta vennskap.
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med tilbudet barnet har. Vi må evaluere og justere kursen i forhold 
til innhold og mengde i det totale tilbudet. Jeg har erfaring med at 
barn, hjem og skole kan fylle ut et enkelt trivselsskjema som en kan 
benytte som grunnlag for samtaler.

Fysioterapeuter har etter min erfaring mye å bidra med og kan 
være en viktig medspiller når rehabiliteringen foregår innen sko-
lens eller barnehagens rammer. Når barnet er tilbake, må en legge 
til rette for at skolen eller barnehagen skal representere en positiv 
arena. Den skal gi energi, barnet skal oppleve mestring og få noe 
annet å tenke på. 

Oppsummering
Fordi flere barn og unge overlever etter å ha hatt hjernesvulst, vil 
fysioterapeuter i økende grad få i oppdrag å hjelpe dem. Behand-
lingen består som oftest av en kombinasjon av kirurgi, cellegift og 
stråleterapi. Alle behandlingsformene kan medføre skader i hjernen. 
Konsekvensene etter sykdommen er omfattende, sammensatte og 
langvarige. Effekten av intervensjonsprogrammer med fysisk tre-
ning for barn som er behandlet for hjernesvulst har vi relativt liten 
forskningsbasert kunnskap om. Det er et stort behov for interven-
sjonsstudier som måler livskvalitet for barn og unge som overle-
ver sykdommen. Det er uansett nødvendig med en tverrfaglig og 
helhetlig innsats. Like etter hjemkomst fra sykehuset er barnet ofte 
medtatt, og det er mange behov som skal dekkes. Fysioterapeuter 
må derfor reflektere over nødvendigheten av å sette i gang behand-
ling da, eller om det kan vente til barnet blir friskere. Fordi skoler 
og barnehager vil være barnets viktigste rehabiliteringsarena bør 
fysioterapeuter bidra i et samarbeid rundt barnet. Barnet kan ha be-
hov for fysioterapeutisk behandling eller at fysioterapeuten veileder 
andre på gode fysisk-motoriske tiltak. Målsettingen for alle fagfolk 
som møter disse barna må være at langtidskonsekvensene etter be-
handlingen skal bli så små som mulig. 
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FAG NYE BØKER

Tildeling fra Fondet
Fysioterapeut Åse Sagen (PhD) ved Kreftsenteret, Oslo 
universitetssykehus, Ullevål, ble i 2010 tildelt forsknings-
stipend på inntil 250.000 kroner fra Fond til etter- og vide-
reutdanning av fysioterapeuter. Temaet er rehabilitering av 
brystkreftpasienter i primærhelsetjenesten. 

Rehabilitation of Breast Cancer patients 
(BREHAB) in the primary health-care
Long and a short term outcomes 
A randomized controlled physical therapy 
intervention
A sub study of the EBBA-II study (Energy Balance 
Breast cancer Aspects) 
 
Åse Sagen PT, PhD, Inger Holm PT, PhD, Rolf Kåresen MD, PhD, 
Inger Thune MD

Background
This multidisciplinary project aims to improve physical 
functioning outcomes among breast cancer patients (BC). 
Side effects from modern breast cancer treatment are com-
prehensive. Physical activity may reduce side effects, im-
prove physical functioning and quality of life, and play a 
role in relation to breast cancer recurrence and survival. A 
successful rehabilitation of breast cancer patients depends 
on evidence-based knowledge from high quality rando-
mized controlled trials (RCTs) that can be translated into 
practice. 

Aim
To evaluate six and 12 months, and two years outcomes 
from a tailored physical therapy intervention. The two ye-
ars results will be used to evaluate the projects feasibility 
for translating the rehabilitation program in to the locally 
primary health care in coordination with the Coordination 
Reform and the proposed Public Health Act. 

Methods
A Prospective RCT including primary BC patients aged 35 
to 75 years (a sub study to the EBBA-II study, N=500) in the 
health regions Mid- and Southeast Norway.

Intervention: 12 months group-based physical therapy 
twice a week, including walking (sticks), muscle strength, 
-endurance and stretching exercises. 

Hypothesis 
We believe that participants in the intervention-group will 
have significant better physical functioning and fewer side 
effects than those participating in the control group.

Textbook on Musculoskeletal Ultrasound 
– for beginners and trained

Forfattere: Lars Bolvig Hansen mfl.
Forlag: Munksgaard, Danmark
ISBN: 9788762808249

Moderne ultralydsteknologi har revolusjonert 
bildediagnostikken på muskel- og skjelettområ-
det. «Textbook on Musculoskeletal Ultrasound» 
er ifølge forlaget en helt ny og praksisbetont 
lærebok innen ultralyd for muskel og skjelett. De 
andre forfatterne er Ulrich Fredberg og Ole Schifter Rasmussen.

Boka starter med et kort kapittel om ultralydteknikk. Deretter følger be-
skrivelse av ultralydsundersøkelse av alle kroppens ledd. For hvert ledd vises 
5-6 projeksjoner av henholdsvis normalanatomien og vanlige patologiske 
tilstander.  

Målgruppene er i første rekke revmatologer, fysioterapeuter, kiropraktorer 
og annet personell som jobber med bildediagnostikk.

Psykologisk ryggsmertebehandling 
En utredningsguide
Forfattere: Danielle Wright og Tore C. Stiles
Forlag: Tapir akademisk forlag

I stadig større grad benyttes en biopsykososial 
forståelsesmodell for uspesifikke korsryggsmer-
ter. Forfatterne mener at behandlingen av denne 
pasientgruppen likevel framstår som mangelfull 
og ufullstendig. 

Boka tar utgangspunkt i den biopsykososiale 
modellen, og forsøker å forklare og illustrere hvordan psykologiske og sosiale 
faktorer virker inn på langvarig smerte. Den inneholder også en utrednings-
guide, som vil gi indikasjoner på hvilke intervensjoner som er nødvendige for 
den enkelte pasient. Forfatterne skisserer hvordan et behandlingsforløp kan 
legges opp. Målgruppene er psykologer, terapeuter og annet helsepersonell 
som jobber med denne gruppen pasienter.

Profesjon, kjønn og etnisitet
Red: Anne Leseth og Kari Nyheim Solbrække
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
ISBN: 9788202349424

Målet med denne boka er ifølge forlaget å synlig-
gjøre forbindelseslinjer mellom kjønn og etnisitet i 
helse- og sosialfaglige profesjoner. Hvilke rådende 
kjønnsmodeller eksisterer i velferdsstatens 
profesjoner, og har disse blitt utfordret av økt 
globalisering og arbeidsinnvandring? 

De ti bidragene i boka representerer en flerfaglig og flermetodisk bredde. 
Boka har et overordnet kulturanalytisk perspektiv og vil kaste lys over 
kulturelle tradisjoner og dilemmaer som er nedfelt i profesjonell praksis og 
utdanning, som det ifølge forfatterne sjelden reflekteres over.

Rasmussen
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Fra jeg var utdannet fy-
sioterapeut i 1982 har jeg 
arbeidet med barn, mest i 
privat ambulerende praksis 
i hjem og barnehager. Jeg 
får henvist barn som har 
forsinket bevegelsesutvik-
ling eller trenger fysisk sti-
mulering av annen grunn. 
Jeg har alltid hatt en lekebe-
tont tilnærming. 

Etter ti år som fysiotera-
peut kom jeg i kontakt med 
psykodrama. Det er egent-
lig en kreativ gruppeterapi 
for voksne. Men gründeren 
Moreno var inspirert av 
barns lek da han utviklet 
metoden, og det merkes 
ved at det er lett å benytte 
den i møte med barn. Teo-
rigrunnlaget bygger på 
barns tidligkontakt, læring 
og utvikling. Gjennom 
egen utdanning i metoden, 
har filosofien blitt en del av 
meg og min måte å møte og 
arbeide med barna på. 

 Dette innebærer først 
og fremst at jeg ikke har 
et ferdig opplegg før jeg 
møter barnet. Jeg arbeider 
i et rom hvor det er mulig 
med fysisk aktivitet, alt et-
ter hva som er til rådighet. 
Så venter jeg og ser hva som 
skjer. Jeg følger med på hva 
barnet gjør, undrer meg, gir 
oppmerksomhet til barnets 
fokus og setter ord på hva 
jeg ser. Jeg kan herme barnets aktivitet og får 
kontakt og glede tilbake fra barnet. Derfra 
utvikler vi leken videre sammen. Variasjo-
ner oppstår mye fra barnet selv.

Dette er starten, og ut fra denne kontak-
ten utvikles relasjonen. Etterhvert som bar-
net har kommet i gang, kan jeg komme med 
innspill. Jeg finner en balanse i å følge barnet 
og ta voksen styring. Alt etter hvor barnet er 
i sin lekeutvikling, kan jeg koble på alle ty-
per fysiske leker. Som hermeleker, turtaging, 

ballek, gjemsel, sisten, regelleker – og ikke 
minst – rollelek, som er barnas hjemmeba-
ne. Her bruker barna sitt eget symbolspråk 
og går i roller, som dyr, figurer og virkelige 
mennesker. Jeg lar barna ta regi og følger 
dem i leken. Det er barnets egen drivkraft 
og motivasjon for å bevege seg som vekkes. 

Jeg opplever at barna tilegner seg vel så 
mange fysiske ferdigheter og variasjoner i 
bevegelser med denne tilnærmingen, som i 
en voksenstyrt fysioterapitime. I rollene de 

tar tør barna å gjøre andre 
ting enn som seg selv. Tenk 
bare på hvor sterk Pippi er, 
og hvor smidig en tiger krab-
ber, hvor liten, stille og redd 
en kanin kan være og hvor 
sint og hektisk en mamma 
kan være. Og i rollene de gir 
meg, kan de møte utfordrin-
ger de trenger.

Arbeidsmetoden egner 
seg spesielt godt for barn 
med forsinket bevegelses- og 
lekeutvikling på grunn av 
emosjonelle vansker. Disse 
barna har et uttrykksbehov, 
blant annet for å gi kroppslig 
uttrykk for følelser. De har 
også en spesiell glede over å 
bli sett og fulgt i sin lek. Når 
de har kommet i gang med å 
leke og dermed fortsetter å 
utvikle seg, tar jeg med an-
dre barn i leken. Fra å være 
utenfor blir barnet langsomt 
med i barnegruppen igjen, 
og dets videre motoriske og 
emosjonelle utvikling kan 
gå videre av seg selv, uten så 
mye voksen hjelp.

Jeg har gjort meg mange 
tanker om grenseflaten mel-
lom fysioterapeutens og 
psykologens arbeidsområde. 
Når slutter det ene og når be-
gynner det andre? I arbeidet 
med barn går det ikke an å 
skille. Jeg har fått anledning 
til å følge barn med traumer 
inn i deres lek, og har opp-

levd at med kombinasjonen av fysioterapi og 
rollelek, har de funnet tilbake til bevegelse, 
pust og følelser som har gitt dem livsgleden 
tilbake. 

Fra å være stive av skrekk til å bli hop-
pende glade.

Elisabeth Skjetne, 
Psykodramaleder og spesialfysioterapeut

FRA LESERNE

Barnefysioterapi og psykodrama som metode:

Vent – se hva som skjer

GLEDE Fra å være utenfor blir barnet langsomt med i barnegruppen igjen, og dets videre 
motoriske og emosjonelle utvikling kan gå videre av seg selv, skriver forfatteren.
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TEMA SPEILBEHANDLING

FORSKERNE har kommet langt i å utvikle 
nye metoder i rehabiliteringen av pasienter 
som har mistet følelsen i kroppen helt el-
ler delvis på grunn av ryggmargsskade el-
ler traumatisk hjerneskade. Ett eksempel er 
hvordan pasienter med en paretisk arm kan 
lures til å merke armen og bevege den. Den-
ne forskningen gir nye forklaringsmodeller 
på for eksempel speilbehandling, som bru-
kes av ergoterapeuter og fysioterapeuter for 
å gi pasienter kontroll over bevegelser i pro-
teser og paretiske ekstremiteter. Forskerne 
undersøker mekanismene bak paradokset 
at pasienter føler eierskap til en fremmed 
kroppsdel, også kalt agency. Forskningen 
kan implementeres i gjenopptreningen av 
pasienter med pareser og amputasjoner.

Oppfattelsen av kroppen
Å kunne kontrollere kroppen og føle eier-
skap til den har betydning for kroppsoppfat-
telsen. Den engelske nevrologen og forfat-
teren Oliver Sachs skildrer i sin selvbiografi 
fra 1984 «One Leg To Stand On» sine opp-
levelser etter en ulykke, hvor han slo hodet 
kraftig og brakk det ene benet. Etter ulykken 
kunne han ikke føle det brekte benet, som 
plutselig kjentes fremmed. I boken beskri-
ver Oliver Sachs hvordan han våknet midt 
på natten i et forsøk på å dytte «det frem-
mede» benet ut av sengen. Etter hvert som 
Oliver Sachs begynte å akseptere sitt ben og 
forstå hvordan han kunne bevege det, fikk 
han også kontroll over benet. Han beskriver 
hvordan pasienter med traumatisk hjer-
neskade kan miste fornemmelsen av krop-
pen slik at deres kroppsoppfatning ikke er i 

overensstemmelse med det de ser i speilet. 
(Sachs, O. 1984). Oliver Sachs egne erfarin-
ger viser at det er mulig å gjenvinne eierskap 
over en «fremmed» kroppsdel ved hjelp av 
gjenopptrening.

The rubber hand illusion
Den første studien, som dannet bakgrun-
nen for andre studier som undersøkte og 
manipulerte menneskets forståelse av egen 
motorisk kontroll, ble utført av den dan-
ske psykologen Torsten Ingemann Nielsen 
i 1963. Han kalte studien «The Alien Hand 
Experiment». Forsøkspersonen skulle tegne 
en strek på et papir som lå i en tildekket 
kasse. Forsøkspersonen kunne bare se sin 
egen hånds bevegelser gjennom en sprekk. I 
kassen var det hengt opp en speilmekanisme 
som kunne rotere, og med speilet kunne 
forsøkspersonen enten se sin egen eller for-
søkslederens hånd bevege seg. Nielsen fant 
at så lenge den sensoriske feedbacken mat-
chet forsøkspersonens intensjon om samme 
bevegelse, opplevde forsøkspersonen en fø-
lelse av eierskap, agency, selv om det var for-
søkslederens hånd han så. Forsøkspersonen 
oppfattet dermed forsøkslederens bevegelse 
som sin egen (Nielsen, TI. 1963).

Et av de mest kjente og omdiskuterte il-
lusjonsforsøkene er «The Rubber Hand Illu-
sion», som ble utviklet av Botvinik & Cohen 
i 1998. Forsøkspersonene i denne studien 
ser en gummihånd som ligger på samme 
måte som deres egen hånd, som de ikke kan 
se fordi den er dekket av en skjerm. Gum-
mihånden og forsøkspersonens egne ikke-
synlige hånd, blir strøket med synkrone 

Sammendrag

Forskere er i ferd med å kartlegge 
om man kan stimulere bevegelse 
ved hjelp av illusjon, og dermed gi 
pasienten en økt følelse av eierskap til 
bevegelsen av for eksempel paretiske 
ekstremiteter eller robotarmer. Forsøk 
tyder på at ved å skape illusjon om 
bevegelse i en gitt ekstremitet, så 
oppstår det aktivitet i de delene av 
hjernen som har med integrasjon av 
sansemessig informasjon å gjøre. 
Disse områdene av hjernen er med på 
å forme vår kroppsoppfatning, ifølge 
forfatteren.

Illusjon om bevegelse 
kan stimulere bevegelse
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 Artiklene om speilbehandling sto på trykk 
i danske Fysioterapeuten nr. 8 (mai 2011). 
De dobbeltpubliseres med tillatelse fra tids-
skriftet og forfatterne. Artiklene er oversatt 
til norsk av Tone Elise Galåen.

Forskere ved Universitetet i København kartlegger nå hva som 

skjer i hjernen når man ved hjelp av illusjon får pasienten til å 

tro at de beveger en paretisk ekstremitet. 
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THE RUBBER HAND ILLUSION Samtidig 
berøring av gummihånden og forsøks-
personens hånd, fører til en såkalt 
multisensorisk konflikt. Det betyr at 
gummihånden blir oppfattet som en del 
av kroppen.
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penselstrøk. Dette skaper en multisensorisk 
konflikt mellom å se en berøring som reelt 
blir oppfattet et annet sted enn der hvor man 
ser den.

Konflikten oppstår når feedbacksignalene 
fra synssansen og stillingssansen ikke stem-
mer overens. I Botvinik & Choens studie in-
korporerer forsøkspersonen gummihånden 
som en del av sin egen kropp. Dette er mulig 
fordi forsøkspersonen i høyere grad tror på 
den visuelle feedbacken, og sansemessig blir 
lurt til å tro at gummihånden er en del av 
hennes egen kropp – selv om forsøksperso-
nen i dette tilfellet er klar over at den riktige 
hånden befinner seg bak skjermen. Forsøket 
er et klart eksempel på at menneskets visu-
elle sans dominerer over andre sanser og 
lett kan manipulere informasjon fra for ek-
sempel stillingssansen (Botvinik & Choen, 
1998).

Dansk forskning
Ved Universitetet i København forskes det 
på sansemessige forstyrrelser og følelsen av 
agency hos friske og pasienter. I en av stu-
diene undersøker vi hvor, når og hvordan 
agency-følelsen oppstår. Forsøkene er en 
moderne utgave av «The Alien Hand Ex-
periment». Vi benytter en tegneplate som 
er tilkoblet en PC. Tegneplaten er plassert 
slik at forsøkspersonen ikke kan se sine egne 
bevegelser. Forsøkspersonen kan lett styre 
hånden ved hjelp av stillingssansen og hun 
kan se tegningen sin på skjermen. I forsø-
ket har forskerne stilt inn PCen slik at den 
manipulerer noen av strekene så strekens 
utsving avviker fra forsøkspersonens egen 
strek. Etterpå skal forsøkspersonen angi 
hvilke streker hun tror hun selv har tegnet 
på platen. 

Resultatene viser at forsøkspersonen 
opplever de datamanipulerte strekene som 
sine egne, så lenge de likner de strekene hun 
selv hadde tenkt å tegne. Samme resultat fin-
ner man hos friske barn og hos voksne og 
barn med hjerneskade. Barn med hjerneska-
de tar likevel i høyere grad eierskap til be-
vegelser som er manipulert. Dette kan ifølge 
forskerne skyldes den endrede nevrologiske 
aktiviteten i hjernen etter hjerneskaden. 
Dermed kan det være vanskeligere for dem å 
sammenholde den nevrologiske informasjo-
nen som kommer fra selve intensjonen om å 
utføre en bevegelse, med feedbacksignalene 
fra selve den utførte bevegelsen og de signa-
lene som utløses av den manipulerte beve-
gelsen, det vil si den streken de ser. Konse-

kvensen er at disse barna ikke er like gode 
som friske barn til å skjelne mellom egne 
og andres bevegelser. En forvrengt agency-
følelse er ofte assosiert med nedsatt hjerne-
aktivitet i de områdene som primært har å 
gjøre med integrasjon av visuelle signaler 
og motorisk kontroll. Den bakerste delen av 
hjernen, hvor parietal cortex befinner seg, 
spiller en viktig rolle for følelsen av eierskap 
for kropp og bevegelser. En lang rekke studi-
er av lesjoner i hjernen har dokumentert at 
skader i parietal cortex har medført nedsatt 
erkjennelse av egne bevegelser, på samme 
måte som i Oliver Sachs’ historie.

Illusjonen former kroppsoppfattelsen
«The Rubber Hand Illusion» viser i hvor høy 
grad mennesket kan lures til å tro at gum-
mihånden er en forlengelse av egen kropp 
hvis mennesker lar seg styre av den domi-
nerende visuelle sansen. Når det er skapt en 
illusjon om at gummihånden tilhører perso-
nen selv, vil personen også automatisk tenke 
og handle i overensstemmelse med det nye 
kroppsbildet. 

En svensk forskergruppe ledet av Henrik 
Ehrsson fra Karolinska Instituttet i Stock-
holm har forsket på forsøkspersonenes re-
spons i selve illusjonsøyeblikket. Her har 
forskerne kunnet påvise at hvis gummihån-
den blir truet med en kniv, vil forsøksperso-
nen straks trekke den riktige hånden til seg 
for å unngå å bli skadet. Forskerne har også 
gått enda lenger i forsøkene, og har anvendt 
dukker i legemsstørrelse for å se reaksjonen 
hos forsøkspersonene på å bli berørt eller 
truet med slag mot «gummimagen» eller an-
dre steder på kroppen. Disse forsøkene har 
vist at selv om forsøkspersonene er bevisste 
at det kun er snakk om en illusjon, reage-
rer de likevel med en trusselrespons (svette, 
utilpasshet og tilbaketrekning) (Ehrsson, H. 
2007). Om det ved hjelp av denne illusjonen 
reelt skapes en normal eller nær ved normal 
hjerneaktivitet i de områdene av hjernen 
som har med sensorisk integrasjon og fø-
lelsen av å ha kontroll over kroppens lem-
mer og bevegelser å gjøre, er et omdiskutert 
spørsmål i nevrovitenskaplig sammenheng. 

I vår forskningsgruppe ved Universitetet 

EIERSKAP/AGENCY Forsøkspersonen på bildet tegner på en plate i en lukket boks, og ser bare tegnin-
gen på en skjerm. Selv om PCen manipulerer tegningen hennes, oppfatter hun den likevel som sin egen.
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i København under ledelse av Mark Schram 
Christensen, har vi undersøkt om informa-
sjonen fra synssansen kan påvirke aktivi-
teten i områder av hjernen som man hittil 
ellers har trodd kun bearbeidet informasjon 
fra følelsessansen (Christensen, MS. et al. 
2007). Vi har blant annet påvist aktivitet i 
sensoriske områder av hjernen under frivil-
lige bevegelser, selv om all den sensoriske 
feedbacken til hjernen burde være blokkert 
på grunn av iskemi.

Dette tyder på at det må eksistere et nev-
rologisk nettverk som sender informasjon 
om den aktuelle bevegelsen til de sensoriske 
områdene. Men kan man forestille seg at 
denne type hjerneaktivitet kunne oppstå 
uten bevegelse? Flere studier har i forbin-
delse med illusjonsforsøk vist at det ofte 
oppdages aktivitet i områder som ligger i de 
fremre (frontale områder) og bakerste del 
(pareitale områder) av hjernen når multi-
sensoriske signaler skal integreres. Og det er 
nettopp disse områdene i hjernen som har 
betydning for menneskets kroppsoppfat-
telse. 

Rehabiliteringsmuligheter
Agency-forskningen kan få betydning for 
rehabiliteringen av for eksempel pasienter 
som skal ha proteser etter amputasjoner el-
ler pasienter med halvsidige lammelser og 
neglect. Et av de viktigste elementene innen-
for rehabiliteringen er at pasienten er i stand 
til å danne seg et mentalt bilde av bevegelse 
i den paretiske hånden eller protesehånden. 

Etter lengre tids immobilisering av ek-
stremiteter, mister ofte pasientene fornem-
melsen for hvordan bevegelsen initieres. 
Dette ses for eksempel hos dem som har 
hatt armen i gips i en lengre periode. For å 
kunne bevege seg igjen skal pasienten venne 
seg til å bruke armen, og dermed også men-
talt inkorporere armen som en aktiv del av 
sitt kroppsbilde. 

Enda mer kritisk er det for pasienter som 
har hatt blodpropp i hjernen, nærmere be-
stemt i parietal cortex med følgeskader som 
tap av førlighet og tap av følesans. For disse 
pasientene kan det være en snarvei å benytte 
mental trening eller illusjonsrehabilitering, 

som speilterapi, for å gjenvinne kroppskon-
trollen. Ideen bak speilbehandlingen er å 
skape en illusjon hos for eksempel pasien-
ter som har hatt blodpropp i hjernen, om at 
begge armer/hender er intakte. Metoden går 
ut på bare å la pasientene se armen/hånden 
som ikke er affisert bevege seg, ved å plas-
sere et speil mellom den ikke-paretiske og 
den paretiske armen/hånden. Instruksjonen 
til pasientene er at de skal bevege armer/
hender samtidig. Speilbehandlingen gir pa-
sienten et inntrykk eller illusjon av at den 
affiserte armen/hånden kan bevege seg like 
godt som den normale (Ramachandran, VS. 
et al. 1999).

Prinsippene
Prinsippene for speilbehandling er de sam-
me som beskrevet i «Rubber Hand Illusion». 
Synsintrykket får pasientene til å tro at det 
de ser, faktisk er det de gjør, selv om de vet at 
den affiserte hånden befinner seg bak spei-
let. Det neste skrittet vil være å få pasientene 
til å forsøke enten selv eller ved hjelp av elek-
trisk stimuli, å bevege hånden bak speilet. På 
den måten kombineres sensorisk feedback 
fra den aktuelle bevegelsen med speilbildet 
av den friske ekstremitetens bevegelse. 

Nyere studier har funnet positive effekter 
av speilbehandling, og at agency-følelsen 
kan trenes opp (Sütbeyaz, S. et al. 2007). I en 
laboratorieundersøkelse ved Universitetet i 
København har forskere undersøkt om det 
er mulig å trene barn med cerebral parese til 
å få en bedre fornemmelse av hvordan de be-
veger seg, og dermed oppnå en økt agency-
følelse. Det benyttes et web-basert trenings-
program som går over 20 uker. Programmet 
består av en kombinasjon av trening av den 
visuo-motoriske kontroll og kognitive øvel-
ser. De foreløpige resultatene tyder på at 
eierskapsfornemmelsen for frivillige beve-
gelser kan trenes. Barna har lært hvordan 
de kan sammenholde den visuelle inputen 
fra PCen med sin egen motoriske respons, 
og det gir dem bedre kroppskontroll. De har 
med andre ord optimalisert integreringen av 
de visuelle feedback-signalene, intensjonen 
om å utføre en bestemt bevegelse, de aktuel-
le motoriske signalene og informasjonen fra 

stillingssansen om hvor kroppen befinner 
seg i forhold til omgivelsene.

Perspektiver
I de senere år er det utviklet nye protesety-
per og robotarmer som gjør det mulig for 
mennesker med fysiske funksjonshemmin-
ger å bevege seg funksjonelt. Men tekno-
logien stiller større krav til brukernes evne 
til å styre bevegelsene, og det forutsetter at 
brukerne kan inkorporere protesen eller 
robotarmen som en del av sitt funksjonelle 
bevegelsesapparat.

En forskergruppe ved University of Pitts- 
burgh i USA har utviklet robotarmer som 
kan styres ved hjelp elektroder som for-
binder robotarmen med den motoriske 
hjernebarken som styrer den riktige armen 
(Schwartz, A. el al. 2007). På den måten har 
forskerne kunnet by-passe en ekstremitet og 
oppnådd funksjonelle bevegelser. 

Inntil videre er teknologien kun brukt på 
aper, men på lengre sikt vil det kanskje være 
mulig for mennesker å få motorisk kontroll 
over en protese eller en robotarm/ben. Det 
krever imidlertid tilvenning for å kunne be-
nytte og føle eierskap over robotarmen. Et 
slikt eierskap kan pasientene kanskje oppnå 
ved hjelp av illusjoner. I hvor stort omfang 
den nye kunnskapen om bruk av illusjoner 
for å generere bevegelse kan brukes i reha-
bilitering, vet man ennå ikke. Det trengs yt-
terligere forskning av metoder for å fremme 
agency-følelsen. 
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DE SISTE 4-6 årene har ergoterapeuter i 
Danmark i økende grad brukt speil i be-
handlingen av blant annet apopleksi og 
håndskader. Internasjonalt brukes metoden 
både av fysioterapeuter og ergoterapeuter, 
som et av flere redskaper i rehabiliteringsfor-
løpet både for under- og overekstremiteter. I 
denne artikkelen presenteres speilbehand-
lingen jeg tilbyr i klinikken, og eksempler 
på hvordan speil kan benyttes i tre konkrete 
behandlingsforløp.

Blant forskere er det uenighet om hvor 
lenge, hvor ofte og hvordan det skal trenes 
med speilbehandling. I en av de nyeste ar-
tiklene om temaet (13) foreslås det at dose-
ringen skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
Doseringen er blant annet avhengig av hvor 
lenge pasienten klarer å bruke speilet per 
gang, og hvor mange ganger om dagen pa-
sienten klarer å trene. 

Det skal brukes et speil som er stort nok til 
at pasienten kan se hele ekstremiteten. Såkal-
te «mirror boxes», delvis lukkede bokser, kan 
benyttes, men de kan begrense bevegelsene 
både horisontalt og vertikalt. Bruken av dem 
må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle (13). 

Behandlingen skal foregå i et rolig lokale 
for å gi pasienten optimal mulighet for kon-
sentrasjon. Terapeuten skal instruere pasi-
enten nøye i hva som skal foregå og forsikre 
seg om at pasienten forstår det. Under be-
handlingen skal terapeuten forsikre seg om 
at pasienten ikke føler seg dårlig, og at be-
handlingen ikke fremkaller ytterligere smer-
ter. Hvis pasientens situasjon forverres, skal 
speilet fjernes omgående. 

Speilbehandlingen skal oppfattes som 

en del av et rehabiliteringsprogram, og ikke 
som en erstatning for annen behandling. 
Øvelser med speil skal utføres i små doser, 
men hyppig. Det kan være en fordel at pa-
sienten har et speil hjemme. Man kan an-
vende ulike tekniske hjelpemidler når man 
trener med speil. Det kan være hjelpemidler 
som stabiliserer eller fremmer bevegelse, el-
ler hjelpemidler som styrker kraften og/eller 
fremmer koordinasjon. Terapeuter som øn-
sker å anvende speil i behandlingen bør sette 
seg inn i behandlingsformen og selv prøve å 
trene med speil. Den kroppslige forståelsen 
som kommer av å ha prøvd det selv, gjør det 
enklere å forklare pasienten hva som skal 
skje under behandlingen. Jeg har ofte opp-
levd terapeuter, som til tross for at de vet hva 
som skal skje, nesten blir forskrekket over 
å se sin egen arm eller beinet sitt i speilet. 
Når terapeuter først forstår speilbehandling, 
vil de raskt finne hvilke pasientgrupper som 
kan ha glede av det.

Det er et stort forskningspotensiale for 
fysioterapeuter og ergoterapeuter på dette 
området. Per i dag er det ikke nok forskning 
om speilbehandling til å kunne dokumen-
tere effekten. Vår faglige bakgrunn når det 
gjelder trening og kognisjon skaper et godt 
grunnlag for fremtidig forskning.

Eksempler på bruk av speil- 
behandling
Radiusfraktur hos barn
Peter på 12 år har falt av sykkelen og pådratt 
seg en radiusfraktur. Han har smerter og tør 
ikke bruke hånden. Smertene har tiltatt de 
siste par dagene. Legen undersøker Peter og 

Forfatter:  Kirsten C. Pedersen, 
ergoterapeut og spesialist i håndterapi,  
www.KCPedersen.dk

Speilbehandling 
i praksis

Speilbehandling kan benyttes til en lang rekke diagnoser 

hvor lateralitet, angst for bevegelse, neglect, fantomsmerter 

og sentrale og perifere pareser spiller en rolle.
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Video

Pia Dinesen, som fikk blodpropp 
for fire år siden, forteller kort om 
gjenopptreningen hun har fått, som 
inkluderer bruk av speilbehandling. I 
videoen beskriver også ergoterapeut 
Kirsten Pedersen behandlingen og 
viser eksempler på trening med speil 
sammen med Pia Dinesen.

Se: fysio.dk/spejlbehandling.
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mener at smertene skyldes inaktivitet, og 
begynner passivt å bevege de frie fingrene 
på den gipsede armen. Peter får mer smerter 
og henvises til terapi med henblikk på aktive 
øvelser for de frie fingerleddene. Etter hvert 
blir konklusjonen at det er nødvendig å fjer-
ne Peters fokus fra den skadede hånden, og 
et speil settes opp. Peter instrueres i å bevege 
den friske hånden, og han får samtidig vite 
at hvis han har lyst, må han gjerne også trene 
med den skadede hånden. Peter oppdager 
ikke umiddelbart de frie leddenes medbeve-
gelse, og langsomt blir bevegelsene i hånden 
mer frie og naturlige. Peter blir gjort opp-
merksom på at bevegelsene utføres naturlig 
bak speilet. Han sier at han ikke lenger har 
vondt, og speilet fjernes. Peter opplever nå at 
bevegelsene ikke gir smerte og får instruk-
sjon i å utføre øvelser.

Apopleksi
En kvinne har for et år siden fått en høyresi-

dig apopleksi. Etter sykehusoppholdet star-
ter hun trening i kommunal regi. Kvinnen 
oppnår god gangfunksjon gjennom trening, 
men høyre arm er paralytisk. Hun får skinne 
og ødemhanske, og behandlingen innstilles. 
Etter et år henvender kvinnen seg på klinik-
ken, fordi hun kjenner at det er funksjon i 
armen. Umiddelbart ses ingen aktivitet. 
Men ved oppsettelse av speil, ses det tydelige 
muskelkontraksjoner i høyre arm når pasi-
enten oppfordres til å arbeide bilateralt med 
begge armene, med utgangspunkt i bevegel-
sene i venstre arm som hun ser i speilet. I 
dette tilfellet brukes speilet som undersøkel-
sesredskap. Senere henvender pasienten seg 
til kommunen for å gjenoppta treningen.

Smerter i manglende ekstremitet
Søren har mistet venstre arm i forbindelse 
med en motorsykkelulykke. Han føler at 
armen han har mistet sitter vridd i ekstrem 
fleksjon og ekstern rotasjon i skulderen. Han 

har konstante smerter. Ved å trene med spei-
let opplever han at smertene dempes, fordi 
han opplever at den armen som er ampu-
tert kommer i en mer nøytral stilling. Søren 
kjøper et speil som han bruker hjemme når 
smertene kommer tilbake.

Immobilisering
Hanne har vært immobilisert i fem uker 
etter en venstresidig colles-fraktur. Hun 
har hatt mye smerter, og hånden er ganske 
ødematøs. Men når gipsen fjernes, bruker 
hun ikke hånden. Hun er redd for at den 
ikke skal tåle det. Hanne forteller at all akti-
vitet gjør vondt. Ved undersøkelsen av late-
raliteten ses en langsommere representation 
av venstre hånd. Legen er redd for at Hanne 
er i ferd med å utvikle CRPS (Complex Re-
gional Pain Syndrome). Derfor iverksettes 
et program med Graded Motor Imagery. 
Langsomt blir venstre arm tatt i bruk igjen, 
og smertene minsker. 

INFORMERE Pia Dinesen fikk blodpropp i hjernen for fire år siden og har gått til speilbehandling hos Kirsten Pedersen. Pedersen understreker at det er svært 
viktig å informere pasientene om hensikten med behandlingen, slik at de ikke føler seg lurt av terapeuten. 
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TEMA SPEILBEHANDLING

Eksempler på diagnoser som kan profitere 

på speilbehandling:

PERIFERE NERVESKADER: Speilet kan brukes til å bevare 
personens bodymap, slik at nerven som er affisert stadig 
representeres kortialt for dermed å sikre at andre innerva-
sjonsområder ikke invaderer den perifere nervens område. 
Speilet må benyttes umiddelbart etter at skaden har oppstått 
for å bevare det sensoriske og motoriske området cerebralt, 
og inntil nerven fungerer igjen (10).

CRPS (Complex Regional Pain Syndrome): Speil benyttes så 
tidlig som mulig for å dempe smerter, øke/bevare lateralite-
ten og dempe hypersensibilitet (12, 13).

HYPERESTESI: Speilet kan også anvendes hvis pasienten 
ikke tåler berøring (hyperestesi). Den friske ekstremiteten 
berøres mens pasienten ser berøringen i speilet og oppfatter 
det som om det er den «syke» ekstremiteten som blir berørt, 
og at denne berøringen føles normal. På denne måten kan 
hyperestesi reduseres.

AMPUTASJONER: Flere pasienter med amputasjoner beskri-
ver at den amputerte ekstremiteten fungerer som et fantom 
som i noen tilfeller oppleves som å befinne seg i en smerte-
full stilling (fantomsmerter). I behandlingen kan man plas-
sere den amputerte ekstremiteten bak speilet; speilbildet av 
den friske ekstremiteten vil gi hjernen beskjed om en ikke 
smertefull plassering av den amputerte ekstremiteten, og 
smertene vil avta/forsvinne. Hjernen husker dessverre godt. 
Derfor må denne behandlingen gjentas flere ganger over 
lang tid.

FUNKSJONELLE LIDELSER: Speil benyttes til å flytte fokus og 
fremme aktivitet.

APOPLEKSI: Ved apopleksi viser undersøkelser at den funk-
sjonelle mangelen ikke bare skyldes den strukturelle lesjo-
nen. Den nedsatte kortikale representasjonen av ekstremite-
ten i hjernen er med på å forverre situasjonen i ekstremiteten 
som er rammet (4). Dette kan forbedres ved hjelp av speilbe-
handling. Speilet kan også brukes til forbedring av neglect, 
og til å fremme bevegelse i paretisk ekstremitet (4).

Kirsten C. Pedersen
Ergoterapeut fra 1981. Ansatt ved 

Roskilde Sykehus i 7 år og Køge Sykehus 
i 16 år. Har etterutdannelse i håndterapi 
fra blant annet Lunds Universitet i 2005, 
hvor hun første gang ble presentert for 
speilbehandling. Har siden 2006 vært 
spesialergoterapeut i håndterapi. Hun 
driver også med produksjon av ergote-
rapeutisk treningsutstyr, og har siden 
2005 drevet egen klinikk. Medforfatter 
av «Lærebog om Muskuloskeletal medicin», samt enkelte kapitler 
i «Ortopædkirurgi» og «Reumatologi» fra Munksgaard forlag. Hun 
holder kurs for studenter og ferdigutdannede terapeuter i håndte-
rapi, skinnefremstilling og speilbehandling.

Bruksmuligheter
Om forfatterne

Anina R. Rosenbaum 
 Bachelorgrad i idrett fra Københavns 

Universitet. Utvekslingsstudent på 
masternivå ved Departement of Human 
Physiologigy, University of Oregon, 
2007-2008. Tok sin mastergrad i 
Humanfysiologi ved Institut for Idræt, 
Københavns Universitet, i 2009. Er nå 
doktorgradstipendiat ved Institut for 
Idræt/Institut for Neurovidenskab & 
Farmakologi, Panum Instituttet.
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Tittel
Den enkelte 
fysioterapeut 
har ansvar for 
sine avtale-
forhold.
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Elin Engeseth
nestleder

Kapital har i sin utgave av 26. august en artikkel om avtalefysioterapeuters forhold 
til innkrevning av egenandeler. Ifølge artikkelen tar mange avtalefysioterapeuter 
høyere egenandel enn det som er fastsatt i takstforskriften. Tittelen er «Omfattende 
overfakturering». Det er gjennomført stikkprøver spesielt i Oslo, og resultatet er 
gjengitt i artikkelen. Kapital fastslår at fysioterapeutene lurer både pasientene og 
staten. 

NFF formidler kontinuerlig til sine medlemmer at fysioterapeuter med drifts-
avtale er bundet av fastsatte takster. NFFs avtalefysioterapeuter får i etterkant av 
forhandlingene hvert år tilsendt de nye takstene og en egenandelsplakat til oppslag 
på venterommet. Den enkelte fysioterapeut har ansvar for sine avtaleforhold. I dette 
tilfellet dreier det seg både om fysioterapeutens avtale med kommunen og avtalen 
med HELFO om takstoppgjøret. NFF tilbakeviser at fysioterapeuter ikke kjenner 
regelverket på området.

Etter Kapital-oppslaget er det på nytt nødvendig å minne avtalefysioterapeuter 
om at egenandelene i takstforskriften er maksimaltakster. Selv om enkelte opplever 
store utfordringer ved manglende inntekter fra driftstilskuddet fordi avtalevolumet 
ikke dekker praksisomfang, er det ikke anledning til å ta høyere egenandeler.  Når 
NFF er i kontakt med myndighetene om fysioterapeuters rammevilkår, er utgangs-
punktet for alle drøftinger at gjeldende regler følges. 

Oslo kommune har reagert på artikkelen i Kapital. I et brev til bydelene ber 
kommunaldirektøren bydelene og Helse- og velferdsetaten om å sjekke hvilke 
egenandeler som kreves. Der praksis med høyere egenandeler blir bekreftet, skal 
fysioterapeutene gjøres oppmerksomme på at slik praksis kan få konsekvenser for 
avtaleforholdet, og at det kan medføre reaksjoner fra HELFO. Fysioterapeuten skal 
i slike tilfeller instrueres til å endre praksis umiddelbart.

Etter NFFs mening er Oslo kommunes reaksjon riktig. Det gis advarsel, med in-
struksjon om å endre praksis. NFF oppfordrer også fysioterapeutene til å sørge for 
at pasienter generelt opplyses om hva som er riktig pris for tjenestene de mottar. 

Når dette er sagt, er det etter NFFs mening helt uakseptabelt at artikkelen i Ka-
pital etterlater et inntrykk av at fysioterapeuter vanligvis ikke etterlever regler. De 
aller fleste ønsker å drive forsvarlig praksis, både faglig og i forhold til økonomi.  
Reaksjoner på artikkelen fra NFFs medlemmer bekrefter dette!

NFFs oppgave er å arbeide for bedre og mer forutsigbare inntektsforhold for av-
talefysioterapeuter. NFF er imidlertid ikke et kontrollorgan som overvåker kjørere-
glene. I første rekke har vi tillit til at den enkelte fysioterapeut holder orden i faglige 
så vel som økonomiske forhold. Dernest oppfordrer vi kommunene til å ta tjenesten 
på alvor, blant annet ved å være i dialog med avtalefysioterapeutene om både det 
faglige og økonomiske grunnlaget for driften av fysioterapipraksisene.   
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RETNINGSLINJER for selvstendig nærings-
drivende fysioterapeuter som driver med og uten 
driftsavtale i samme kommune.

Problemstilling
NFF finner ikke at er det er noen absolutte 
juridiske hinder innenfor dagens lover, forskrifter 
og ASA 4313 for en praksis hvor fysioterapeu-
ten driver både med og uten drifttilskudd. Med 
helprivat menes at fysioterapeuten arbeider uten 
driftstilskudd og hvor det ikke sendes regning til 
HELFO, men hele betalingen innkreves fra pasi-
enten. Denne betalingen er derfor ikke regulert  
av takstforskriften.

Forholdet til individuell driftsavtale
Hovedregelen er at en driftsavtale er 100 %. Det 
er imidlertid mange fysioterapeuter som har indi-
viduelle deltids driftsavtaler med kommunen hvor 
de har forpliktet seg til å ha åpningstid som om 
de har et fullt driftstilskudd (36 timer). Dersom 
det er aktuelt å arbeide helprivat ved siden av et 
deltids driftstilskudd, må den individuelle drifts-
avtalen med kommunen revideres til å samsvare 
med realitetene. Dette vil si at åpningstiden bør 
tilsvare det antall timer driftstilskudd fysiotera-
peuten har.

Helsepersonelloven
Helsepersonellovens krav gjelder uavhengig 
om fysioterapeuten har driftstilskudd eller ikke. 
Helsepersonelloven § 4 krever at fysioterapeuten 
skal utføre sitt arbeid i samsvar med kravet
om faglig forsvarlighet. Lovens § 16 krever videre 
at fysioterapeuten skal ha en slik organisering 

av sin private virksomhet at fysioterapeuten blir i 
stand til å overholde sine lovpålagte plikter.  

NFFs anbefaling – Krav til helprivat praksis 
ved siden av driftstilskudd
Det må være tydelig for pasienten når en fysiote-
rapeut arbeider med og uten driftstilskudd. Man 
må innrette seg slik at det er åpenbart for pasi-
entene når fysioterapeuten arbeider med og uten 
driftstilskudd og hvilke konsekvenser dette vil ha 
for pasienten for eksempel i forhold til betaling 
og til egenandelstak 2.

Dersom praksisene skal utøves fra samme 
lokaler, må det være et tydelig oppslag i praksisen 
som viser hva pasientene skal betale, både når 
det gjelder den helprivate delen og i driftstil-
skuddstiden. Det forventes at takstplakaten fra 
NFF eller tilsvarende henges oppe. Det forven-
tes også at timeprisen på den helprivate delen 
fremkommer av oppslag. Videre bør det formidles 
informasjon om hvilke tidspunkt fysioterapeuten 
arbeider på driftstilskudd og hvilke tidspunkt fy-
sioterapeuten ikke gjør det. På et oppslag kan det 

foreksempel stå at på mandag og onsdag driver 
fysioterapeuten med driftstilskudd og utgifter 
kan settes på frikort, mens de andre dagene ar-
beider fysioterapeuten helprivat og behandlingen 
koster x kr per time, uten at dette er beløp som 
kan settes på et frikort.

Det kan være et brudd på helsepersonel-
loven § 4 om faglig forsvarlighet dersom en 
fysioterapeut bevisst henviser pasienter fra 
driftstilskuddsdelen til den helprivate delen for 
å få fylt opp pasienter på den helprivate delen. 
Det er imidlertid ikke noe i veien for at fysiotera-
peuten gir pasienten ved henvendelse to valg: et 
valg om å stå på venteliste i påvente av ledig time 
knyttet til driftstilskuddet, eller komme raskere i 
gang med behandling forutsatt at vedkommende 
betaler behandlingen selv (helprivat).

Økonomi
Driftstilskuddsdelen og den helprivate delen av 
virksomheten må være innrettet slik at det kan 
dokumenteres hvordan offentlige midler (drifts-
tilskudd) er brukt. Det vil derfor være hensikts-
messig å ha adskilt økonomi og regnskap. Med 
eksisterende elektroniske pasientjournalsystemer 
kan det være mulig å ha adskilt regnskap for ulike 
praksiser. For å sjekke om dette er mulig i det 
konkrete tilfellet, anbefales det at systemleveran-
døren kontaktes.

Forsikring
Når det gjelder den helprivate praksisen, har 
fysioterapeuten selv ansvar for å melde opplys-
ninger og betale tilskudd til Norsk Pasientskade-
erstatning (NPE). Se www.npe.no 

Spørreundersøkelsen i september
LANDSMØTET 2010 vedtok at det skulle foretas en total gjennomgang av 
NFFs organisering i kommende landsmøteperiode. Resultatene av arbeidet 
skal legges fram på NFFs representantskapsmøter i perioden, og forslag til 
framtidig organisering av forbundet skal behandles av Landsmøtet 2013, 
med sikte på iverksetting påfølgende år. 

I tilknytning til prosjektet blir det denne måneden gjennomført en elek-
tronisk spørreundersøkelse om NFF som organisasjon, med svarfrist  
1. oktober. Undersøkelsen omfatter alle medlemmer, tillitsvalgte, kontakt-
personer, avdelinger og fag- og interessegrupper.

Vi håper at svært mange medlemmer vil delta i undersøkelsen. Den 
danner et viktig grunnlag for å kartlegge organisasjonen slik den oppfattes 
i dag. Dette vil i sin tur legges til grunn når det skal utarbeides forslag til ny 
organisasjonsstruktur. 

Reviderte retningslinjer for kombinasjonspraksis
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FONDET
Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
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MANGE har kontaktet NFFs sekretariat om 
den nye A2k-takstrettigheten, som er basert 
på NFFs spesialistordning. Både medlemmer og 
ikke-medlemmer er opptatt av hva som må til 
for å kvalifisere til denne taksten. Sekretariatet 
har blant annet fått mange henvendelser om 
hvordan «eller tilsvarende kompetanse» er å 
forstå.

Etter vårens takstforhandlinger ble det i 
korrigert protokoll  2011, punkt 1, presisert 
følgende: 

«A2k: Kompetansetillegg for fysioterapeut 
med godkjent spesialitet i henhold til Norsk 
fysioterapeutforbunds spesialistordning eller 
med tilsvarende kompetanse. Søknad om å få 

godkjent kompetanse behandles og avgjøres 
av Norsk Fysioterapeutforbund. Fysioterapeut 
må dokumentere sin godkjenning for bruk av 
taksten overfor Helseøkonomiforvaltningen».       

Helse- og omsorgsdepartementet delegerte 
NFF myndighet til å godkjenne rett til å utløse 
takst A2k i brev av 28. juni 2011. Artikler om 
dette og andre forhold knyttet til A2k-taksten 
er lagt ut på nettsidene våre, til informasjon 
både for medlemmer og ikke-medlemmer. 

Søknadene om kompetanserettigheter 
knyttet til takst A2k behandles fortløpende 
høsten 2011. Fra 1. januar 2012 vil NFFs frister 
for spesialistsøknader gjelde, også for ikke-
medlemmer. 

Ny lønn og etterbetaling i Spekter
NFF har fått en del spørsmål om arbeidsgivers oppfølging av Spekter-oppgjøret. Vi forventer 
at medlemmene i Spekter har ny lønn ikke senere enn i september, og at etterbetaling skjer i 
september eller oktober. Dersom så ikke er tilfelle, gi beskjed om dette per e-post til Bente Eide 
i NFFs sekretariat – be@fysio.no. 

Spesialistkompetanse i privat praksis
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NFFs KURS OG MØTER

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.

NFFs etterutdanningskurs er overveiende kliniske behandlingskurs, og målgrup-
pen er den praktiserende fysioterapeut. Kursene er primært tilrettelagt slik at 
kunnskapen 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 
tilskudd til alt arbeidet i NFFs fagseksjon: Utvikling og gjennomføring av etter-
utdanningskurs, faglig oppdatering av kursledere, kurslederseminar, spesialist-
ordningen, 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 

NY annonsering av 
NFFs etterutdanningskurs
Fra og med denne utgaven vil NFFs kurs bli annonsert 
i Fysioterapeuten ved hjelp av en kursoversikt som vil 
vise kursdatoer, kurssted og påmeldingsfrister.
Beskrivelse av kursene og påmeldingsskjema vil 
du finne i kurskalenderen på nettet, www.fysio.no/
kurs, hvor også nyheter og ledige plasser på kurs blir 
annonsert fortløpende.

En oppdatert kursoversikt kommer i hvert nummer  
av Fysioterapeuten. 

NY annon
NFFs ette
Fra og med denne
i Fysioterapeuten 
vise kursdatoer, ku
Beskrivelse av kur
du finne i kurskale
kurs, hvor også ny
annonsert fortløpe

En oppdatert kurs
av Fysioterapeute

KURSOVERSIKT 2011

Dato Påmeldingsfrist Kursnavn Sted

10.-14. oktober ledige plasser Helse- og miljøarbeid - et arbeidsmiljøperspektiv, del 1 Ålesund

10., 24. okt., 7.-8. nov. ledige plasser Søk, finn, les - et innføringskurs i evidensbasert praksis Oslo

21.-24. november 30. september -11 Grunnkurs i kroppsorientert psykologi for fysioterapeuter -psyko-
logisk forståelse av kroppslige symptomer og reaksjonsmønstre 
(første samling følges av av en dag i 2012)

Oslo

5.-8. desember 6. oktober -11 Treningslære Kristiansand

NFF tar forbehold om at kursene kan være fulltegnet når Fysioterapeuten kommer ut.
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KURSOVERSIKT 2012

Dato Påmeldingsfrist Kursnavn Sted

10.-13. januar 11. november -11 Treningslære Bergen

16.-20. januar 16. november -11 Grunnkurs i kreftrelatert lymfødem Kristiansand

17.-19. januar 17. november -11 Fysioterapi i geriatrien - forebygging av funksjonssvikt og fall Trondheim

26. januar - 2. februar 23. november -11 Basal Kroppskjennskap IV Svarstad

30. januar - 3. februar 30. november -11 Fysioterapi ved dysfunksjon i bekkenbunn og inkontinens Oslo

30. januar - 3. februar 30. november -11 Advanced course on Assessment and Treatment of Adults 
with Hemiplegia and other allied neurological condtions - The 
Bobath Concept

13.-15. februar 13. desember -11 Onkologi for fysioterapeuter - Fysioterapi og kreft 2 Oslo

11.-13. april 13. februar Aktiv lungerehabilitering Glittreklinikken

19.-21. april 20. februar Praktisk kurs i NPMF Lillehammer

7.-11. mai 7. mars Helse- og miljøarbeid - et arbeidsmiljøperspektiv del 1 Drammen

08.-11. mai 8. mars Fysioterapi i skolehelsetjenesten Oslo

21.-25. mai 21. mars Fysioterapi for barn med funksjonsnedsettelse 0-6 år del 1 Lillehammer

14.-15. juni Fagdager Oslo

05.-08. september 20. juni Treningslære Tromsø

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

17. - 21. september 15. juni Bevegelsesutvikling del 1 Stavanger

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

8.-10. oktober 15. august Fysioterapi i palliasjon Bergen

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

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

Oslo

26.-30. oktober 26. august Medisinsk treningsterapi Oslo

27.-28. oktober 30. august Bevegelser i gruppe 

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

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

12.-15. november 10. september Fysioterapi til intensivpasienter 
(første samling følges opp av 3 dager i 2013)

Oslo

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

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

Kurs som planlegges og vil bli annonsert fortløpende på nettet og i Fysioterapeuten:
• Basiskurs i manuellterapi
• Ortopedi for barn 0-18 år
• Elektiv ortopedi
• Inflammatoriske og degenerative leddsykdommer med fokus på RA og artrose
• Grunnkurs i psykiatri og psykisk helse
• Grunnkurs i onkologi
• Helsefremmende og forebyggende arbeid
• Fysisk aktivitet og rehabilitering 

Det tas forbehold om endringer
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BARNE- OG UNGDOMSFYSIOTERAPI

08. - 11. mai 08. mars Fysioterapi i skolehelsetjenesten Oslo

21. - 25. mai 21. mars Fysioterapi for barn med funksjonsnedsettelse 0-6 år del 1 Lillehammer

17. - 21. september 15. juni Bevegelsesutvikling del 1 Stavanger

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

Oslo

HELSE OG MILJØ

07. - 11. mai 07. mars Helse- og miljøarbeid - et arbeidsmiljøperspektiv del 1 Drammen

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

FYSISK AKTIVITET

10. - 13. januar 11. november -11 Treningslære Bergen

11. - 13. april 13. februar Aktiv lungerehabilitering Glittreklinikken

05. - 08. september 20. juni Treningslære Tromsø

26. - 30. oktober 26. august Medisinsk treningsterapi Oslo

27. - 28. oktober 30. augustt Bevegelser i gruppe 

ONKOLOGI

16. - 20. januar 16. november -11 Grunnkurs i kreftrelatert lymfødem Kristiansand

13. - 15. februar 13. desember -11 Onkologi for fysioterapeuter - Fysioterapi og kreft 2 Oslo

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

08. - 10. oktober 15. august Fysioterapi i palliasjon Bergen

GERIATRI

17.- 19. januar 17. november -11 Fysioterapi i geriatrien - forebygging av funksjonssvikt og fall Trondheim

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

KVINNEHELSE

30. januar - 3. februar 30. november -11 Fysioterapi ved dysfunksjon i bekkenbunn og inkontinens Oslo

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

NEVROLOGI

30. januar - 3. februar 30. november -11 Advanced course on Assessment and Treatment of Adults with 
Hemiplegia & other allied neurological condtions - The Bobath 
Concept

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI

12. - 15. november 10. september Fysioterapi til intensivpasienter
(Første samling følges opp av 3 dager i 2013)

Oslo

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

26. jan - 2. feb 23. november -11 Basal Kroppskjennskap IV Svarstad

19. - 21. april 20. februar Praktisk kurs i NPMF Lillehammer

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

11. - 16. november 05. september Basal Kroppskjennskap II Svarstad

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

WWW.FYSIO.NO/KURS

KURSOVERSIKT 2012 – ETTER FAGOMRÅDER
Det tas forbehold om endringer
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IDRETTSMEDISINSK 
 HØSTKONGRESS 
2011 Radisson BLU Plaza Hotel, Oslo 

3.- 6. November 2011

NORSK IDRETTS-
MEDISINSK FORENING

NFFs
FAGGRUPPE FOR

IDRETTSFYSIOTERAPI

Hovedtemaer i fagprogrammet 

Godkjente timer

Sosialt program

Fredag 

Lørdag

Kongressens hjemmeside:

Påmelding:
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TID FOR BEVEGELSE
Oslo 12. og 13.11.2011
En innføring i  Rudolf Labans bevegelsesidéer med Liv Basberg  
For mer info http://www.spinta.no/kurs.php 

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.

Utlysning av forskningsmidler

Norsk Revmatikerforbunds Forskningsfond og Marie og Else 
Mustads legat NRF vil i år 2011 etter søknad kunne gi økonomisk 
støtte til forskning vedrørende revmatiske sykdommer. Forsk-
ningsfondet kan delfinansiere prosjekter, bidra med oppstart 
og avslutningsmidler både til drift og forskerlønn. Søkere kan i 
utgangspunktet ikke påregne fullfinansiering. 

Samlet beløp til fordeling er 930.000. 
Søknadsfrist er 01.10.2011.

Søknadsskjema ligger på www.revmatiker.no eller fås ved kontakt 
med NRF, tlf. 22 54 76 00. Ved søknad om lønnsmidler vedlegges 
erklæring fra arbeidsgiver som kan ha arbeidsgiveransvar.
Søknaden sendes til: Norsk Revmatikerforbund, Postboks 2653 
Solli, 0203 Oslo.

BASAL KROPPSKJENNSKAP (BK) 
STEMMEØVELSER, TAI’ CHI

Gjesteforelesere: 
• Overlege Audun Myskja, forfatter av Den musiske medisin 
• Forfatter Thorvald Steen

Innhold: Integrering av stemme og bevegelser etter prinsipper fra BK, 
t’ai chi for nybegynnere og øvede, innføring i tai massasje 
Tid:  23.-25. november 2011
Sted:  Acem med. senter Oslo
Påmeldingsfrist: Påmelding innen 1. oktober 2011 
til Ulla-Britt Skatteboe, tlf. 924 47 402 /ul-britt@online.no
Kursavgift:  3800,-.

Fagdag – Hans & Olaf fysioterapi A/S

Det er med stolthet Hans og Olaf fysioterapi inviterer til 
fagdag, onsdag 19. oktober 2011.

To av våre manuellterapeuter, Ingeborg Hoff 
Brækken og Hilde Stendal Robinson disputerte 
i 2010 og manuellterapeut Elisabeth Bjelland 
Krefting er i ferd med å avslutte sitt doktor-
gradsarbeid. Denne fagdagen er således viet ny 
og fersk kunnskap innen deres område.  

Program:
0845 Registrering
0900-1000  Anatomi og biomekanikk bekkenbunn 
 Ingeborg Hoff Brækken, PhD, manuellterapeut
1000-1100 Bekkenleddsmerter: Risikofaktorer og prognose  
 Elisabeth Bjelland Krefting, manuellterapeut og  
 stipendiat ved Nasjonalt folkehelseinstitutt
1100-1200 Bekkenløsning i svangerskap. Kan kliniske under-
 søkelser si noe om utvikling og prognose.   
 Hilde Stendal Robinson, PhD, manuellterapeut.
1115-1215 Workshop                                                                                                                            
1215-1300 Lunsj                        
1300-1400 Workshop      
1400-1500 Workshop

Tema Workshop:
1.  En praktisk gjennomgang av trening for bekkenrelaterte plager.
 Ved Ingeborg Hoff Brækken, PhD, manuellterapeut
2. Hvilke tester bør vi bruke ved bekkenrelaterte plager?                                                     
 Ved Hilde Stendal Robinson, PhD, manuellterapeut 
3. «Den komprimerte ryggen» Hva gjør vi når stabilitetstreningen  
 øker plagene? Ved manuellterapeut Gustav S. Bjørke og manu-
 ellterapeut Joakim Særheim.

Mer informasjon finnes på www.hansogolaf.no
Sted:  Hans & Olaf fysioterapi A/S, Torggata 16, 0181 OSLO
Dato:  Onsdag 19. oktober 2011
Pris:  Kr. 900,- inkl. enkel lunsj

Påmelding gjennom innbetaling av kursavgift til konto
900.06.47966 innen 5. oktober 2011.

WWW.FYSIOTERAPEUTEN.NO
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KaMa klinikken inviterer til kurs

Det bevisste nærvær – grunnkurs i meditasjon 
30. september – 2. oktober 

Ved K. M. Sæbø og A. M. Grøsland 
Og 

Ikke voldelig kommunikasjon 
– et språk fra hjerte til hjerte –  

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

For mer informasjon og påmelding: 
www.kamaklinikken.com – Telefon 917 61 441

www.holteninstitute.com/
Kurs i Medisinsk treningsterapi 

(MTT) 2011
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ARBEIDSMARKEDET

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

arbeidsmarkedetARBEIDSMARKEDET

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

arbeidsmarkedet

Ledig 40% driftstilskudd for psykomotorisk 
fysioterapeut fra ca 03.12.11 t.o.m ca 01.10.11, vikariat. 
Mulighet for å arbeide opp mot 80 %. Tverrfaglig samarbeid på  
Ressurssenteret, Nesodden, www.ressurssenteret.no.  
Mob 905 43 928, elin.skipenes@gmail.com.  
Søknad sendes til: Ressursenteret, Elin Skipenes, 
Håkonskastet 5, 1450 Nesoddtangen.

Jo
bb

no
rg

e.
no

Det medisinske fakultet
Institutt for samfunnsmedisin 

Stipendiat i     
medisin/helsevitenskap
Vi søker etter en dyktig kandidat til å lede prosjektet «Avvik i motorisk kontroll 
hos kroniske nakkepasienter og effekt av spesifikt tilpasset trening». 

Stillingen har søknadsfrist 02. oktober. 

Se fullstendig utlysingstekst på www.jobbnorge.no eller på   
NTNUs hjemmesider http://nettopp.ntnu.no

NTNU – Det skapende universitet
Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til  
teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, 
realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag. Samarbeid på tvers av 
faggrensene gjør oss i stand til å tenke tanker ingen har tenkt før, og skape 
løsninger som forandrer hverdagen.

Ledig 50% avtalehjemmel for fysioterapeut
 
LARVIK KOMMUNE har ledig 50 % avtalehjemmel som lyses ut 
ved Gymnos Fysikalske Institutt.
 
SØKNADSFRIST: 07.10.2011.

Se full utlysningstekst på www.larvik.kommune.no
 
Spørsmål kan rettes til:
Re-leder Ingunn Hjelm, tlf.: 982 31 913 eller 
e-post: ingunn.hjelm@larvik.kommune.no

Fysioterapeut 50% avtalehjemmel

I Skien kommune er det ledig 50% avtalehjemmel som fysioterapeut 
med driftstilskudd.

For fullstendig utlysningstekst, se www.skien.kommune.no

For mer informasjon, kontakt Enhetsleder for Ergo- og fysioterapi-
tjenesten i Skien Kommune, Ole M. Stamland. Mail: ole.martin.
stamland@skien.kommune.no. Tlf. 35 58 15 12 / 911 65 380.

Ergo-  fysioterapitjenesten
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Alstahaug er en kommune med ca. 7200 innbyggere, sentralt beliggende 
på Helgelandskysten med Sandnessjøen som administrasjonssenter og 
baseby for oljenæringen på Nordlandssokkelen. Sandnessjøen er også re-
gionsenter for ytre Helgeland med sykehus, videregående skoler, flyplass, 
hurtigruteanløp, fergeforbindelse til øyene i regionen og fastlandsforbin-
delse til E6.

• 100 % FYSIOTERAPEUT fra 1.1.2012
Arbeidsoppgaver er varierte, med hovedvekt innenfor rehabilitering. 
Vi driver rehabilitering i hjem og på institusjon. Det vil bli samarbeid 
med kommunens ergoterapeuter, logoped, sykepleiere, leger, og 
annet helsepersonell. Behandlingen skjer i grupper og individuelt. 
Rehabilitering og Frisklivssentralen jobber tett sammen. Andre 
arbeidsoppgaver kan diskuteres ut fra søkerens personlige kvalifika-
sjoner og interesser. 

• 50 % FYSIOTERAPEUT fra 1.1.2012
Alstahaug kommune har planlagt samarbeid med nabokommunen 
Leirfjord, i forhold til en felles Frisklivssentral. I den forbindelse 
utlyser vi en 50 % stilling som fysioterapeut. Oppgaver knyttet 
til denne stillingen vil i hovedsak være oppfølging av henviste via 
frisklivsresept. Oppfølging vil i hovedsak bestå av helsesamtaler 
og treningsveiledning i grupper. Det kan også være aktuelt med 
oppfølging på andre levevaneområder som for eksempel kosthold 
og tobakk. Frisklivssentralen er i stadig utvikling, og andre oppgaver 
kan diskuteres etter kvalifikasjoner og interesser.  

Det er i alt 5,5 stillinger på avdelingen, hvorav en turnuskandidat. I til-
legg har kommunen 325% drifttilskudd fordelt på 4 fysioterapeuter.  
Søkerne bør ha positiv holdning til tverrfaglig samarbeid og kunne 
jobbe selvstendig. Personlig egnethet vil bli vurdert. 
Lønn etter avtale.
Søkerne bør kunne disponere bil.
Det legges vekt på god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk.  

Stillingene utlyses under forutsetning om videreføring av politiske 
vedtak. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til avd. led. 
fysioterapeut, Nicole Weling, tlf. 75 07 52 70. 

Andre opplysninger
Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder med-
lemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.
Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. 
Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søkna-
den. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før 
søkerlisten offentliggjøres.
Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshem-
ming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men 
skal legges fram før tiltredelse.
Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller 
jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Søknadsprosedyre
Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk på 
www.alstahaug.kommune.no under ledige stillinger

Søknadsfrist: 30. september 2011. 

Trenger du flere folk til 
din praksis?

Under stilling ledig på 
Fysioterapeutens nettsider 

kan du få lagt ut din annonse 
nesten på dagen. Våre brukere 

melder om god respons!

Ta kontakt!
E-post: fysioterapeuten@fysio.no

www.fysioterapeuten.no



56     FYSIOTERAPEUTEN 9/11

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

SEPTEMBER
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

28.-29. Bodø
Pasientsikkerhets-
konferansen 2011.Info: 
www.kunnskapssenteret.no

28. Feiringklinikken
Basiskurs i hjerterehabilitering
Arr.: Ressurssenter for hjerte-
rehabilitering i HSØ/Feiringkli-
nikken
Info: www.hjerterehab.no 

29. Feiringklinikken
Praktisk hjerterehabiliterings-
seminar
Arr.: Ressurssenter for hjerte-
rehabilitering i HSØ/Feiringkli-
nikken
Info: www.hjerterehab.no

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

21. Lillehammer
Fagdag for fysioterapeuter 
som arbeider med pasienter 
med revmatiske sykdommer. 
Arr: Revmatismesykehuset
Info: ingvild.bo@revmatisme-
sykehuset.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

7.-10. Bergen
Kurs i smertebehandling
Arr.: Smerteklinikken, Haukeland 
Universitetssykehus
Info: Tlf. 55 97 40 11, epost 
kurs.smerte@helse-bergen.no

Uke 46 og 47. Oslo
Kurs i lymfødembehandling. 
Del to uke 4 og 5 i 2012.
Info: www.lymfologi.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
10     19/9      23/9 14/10
11     17/10      21/10 11/11

 
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 Kirsten Stiansen



LESERTILBUD – Fysioterapeuten gjør det mulig!

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

Bilferie med hotell

3 billige høstferier i flott natur
Hotell ved Klaraälven

Inkl. 5 tre-retters middagerKort vei til Bryggen

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

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

angreforsikring. Bestilles sammen med ferien. 
Per voksen fra 79,-/per barn kr 39,-.

Skinnarbu Høyfjellshotell Weekend i vakre Bergen

Elite Stadshotellet Karlstad er et av Sveriges vakreste hotel-
ler der det ligger nede ved Klaraelven og i nærheten av domkirken og 
torget i Karlstad. Dette koselige, unike og avslappende hotellet tilbyr 
en tradisjonell småbyatmosfære og fantastisk utsikt. Karlstad ligger 
vakkert plassert ved Sveriges største sjø, ferieparadiset Vänern. I Karl-
stad ligger også Sveriges største bypark, Mariebergsskogen, med en 
masse teater, utstillinger, restauranter og minidyrepark m.m.

Ankomst: Fredager inntil 16.12.2011. Valgfri ankomst 27.12.2011 - 06.01.2012.

Ekstra døgn med frokostbuffé kr 299,-.

Weekend i trivelige Karlstad 

Midt mellom Rjukan og Rauland, ved inngan-
gen til Hardangervidda fi nner du fl otte og fan-
tastisk beliggende Skinnarbu Høyfjellsho-
tell. Besøk kraftfulle Rjukanfossen, grunnlaget 
for et norsk industrieventyr, eller Gaustatop-
pen, fjellet med Norges videste utsyn. 

Ankomst 2011: Okt.: 1. 6. 11. 16. 21. 26. 31.

Bergen er en stor by med en liten bys sjarm og 
atmosfære. Du bor på Comfort Hotel Holberg, 
som ligger helt sentralt med gåavstand til sen-
trums mange butikker og Bryggen. En tur med 
Fløibanen opp til Fløyens 320 meter høye topp gir 
deg vakker panoramautsikt over hele byen. 

Ankomst: Fredager 02.09 - 16.12.2011.

5 overnattinger

5 frokoster

5 tre-retters 

 middager/buffeer 

 inkl. kaffe

Ettermiddagskaffe 

 med hjemmebakst

Innendørs 

 svømmebasseng

2 overnattinger 

2 frokoster

Gratis kaffe

Trendy og urbant 

 hotell med kort 

 vei til Bryggen og 

 alle butikkene

2 barn t.o.m. 6 år gratis 

i foreldrenes seng.

egen seng. Maks. 3 barn per rom.

2 barn t.o.m. 6 år gratis 

i foreldrenes seng. 

i egen seng (på forespørsel.)

Maks. 2 barn per rom. 

Spar inntil 1034,-

6 dager
2 566,-per person i dobbeltrom

Spar inntil 145,-

3 dager
1 085,-per person i dobbeltrom

3 dager

774,-per person i dobbeltrom

Spar inntil 197,-

2 overnattinger

2 frokostbuffeer

Badstue

Egen engelsk pub – 

 The Bishop´s Arms

Vakkert hotell i 

 barokkstil

Trådløst internett

Gratis parkering 

 hvis ledig

Med utsikt over 

 Klaraelven

2 barn t.o.m. 5 år gratis i foreldrenes seng. 2 barn 6-15 år kr. 399,- i egen seng (på forespørsel). 
Elite Stadshotellet Karlstad

Bryggen Skinnarbu Høyfjellshotell

The Bishop´s Arms
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