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Ikke til å stole på
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DÅRLIGE FORSKERE, SENSASJONSHUNGRIGE journalister, alternative behandlere og le-
gemiddelindustri. Ingen av dem er helt til å stole på, skal vi tro Ben Goldacre, britisk lege, 
psykiater og vitenskapsskribent, med fast spalte om «Bad Science» i avisen The Guardian. 
Han har også gjort suksess med nettsted og bok med samme navn. 

Ben Goldacre var invitert til konferansen «Kan vi stole på vitenskapen?» i Oslo 9.-10. no-
vember, i regi av forskningsminister Tora Aasland og Vitenskapsåret 2011. Hans overord-
nede mål er å avsløre dårlig forskning. Det gjør han ved å plukke dårlige vitenskapelige 
studier, lettvinte medieoppslag og regelrett forskningssvindel i fillebiter. Leserne skal gjøres 
«future-proofed against new variants of bullshit». Og når det gjelder «bullshit» er det som 
kjent ganske mye å ta av, også i Norge.

I et intervju med Morgenbladet peker Goldacre på at mer enn halvparten av avisenes fors-
kningsjournalistikk handler om hvorvidt noe er bra for helsen din eller ikke.  Han mener at 
mediene sprer frykt og villeder folk rutinemessig. 

– Vi bombarderes av motstridende påstander om hva vi bør spise og hvordan vi bør leve, ofte 
med henvisning til «fersk forskning» eller «nye funn», sier Goldacre. Hans mål er å formidle 
hvordan god vitenskap fungerer og å lære folk til å være kritiske. Kunnskap om forskning 
bør etter hans mening inn i pensum allerede i grunnskolen. 

Etter vårt syn er behovet for kunnskap om forskning like stort i Norge. I en kronikk i Aften-
posten 7. november lanseres «den vitenskapelige skolesekken». Benedicte Carlsen, forsker 
ved UNI Rokkansenteret, avdelingsdirektør Gro Jamtvedt ved Kunnskapssenteret og to an-
dre forfattere, argumenterer med at dette er viktig i et folkehelseperspektiv og at det burde 
være allmennkunnskap. Skolen er et naturlig sted å begynne, mener forfatterne. 

Eksperter og enkeltstudier er kilder til de fleste nyhetssa-
ker om helse i norske medier, ifølge kronikkforfatterne. Re-
sultater fra systematiske oversikter formidles sjelden, selv 
om dette er den beste kilden til kunnskap. Sverre Petersens 
doktoravhandling fra 2007 indikerte at journalister hadde 
begrenset kunnskap om forskningsmetode og statistikk, og 
at de ikke kunne vurdere hvor pålitelige forskningsresulta-
tene bak nyheten var. 

Både journalister og folk flest trenger mer kunnskap. De må 
lære å stille kritiske spørsmål til både forskningsmetode og 
sensasjonelle nyheter på helsefronten. 

Den vitenskapelige skolesekken er et godt og konstruktivt 
forslag. Hva med en tilsvarende «sekk» for journalister og 
redaktører? Vi sender utfordringen videre til Kunnskaps-
senteret for helsetjenesten, som et nyttårsønske for 2012!
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aktuelt NFF klarer i liten grad   
å påvirke nasjonalt. Side 16

Det er store variasjoner i hvordan manuelltera-

peuter bruker retten til å sykmelde pasienter. 

NAV opplyser at 338 manuellterapeuter 

sykmeldte i alt 7.561 pasienter i perioden 

1. juli 2010 - 30. juni 2011.

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

SAMTIDIG opplyser NAV at 600 kiropraktorer sto for hele 45.000 
sykmeldinger i samme periode. Fysioterapeuten har fått NAVs over-
sikt over antall sykmeldere (Her: manuellterapeuter) og antall syk-
meldinger for hvert fylke i perioden 1. juli 2010 - 30. juni 2011. Den 
viser til dels store fylkesvise sprik i sykmeldingspraksis. 

Nå kan imidlertid manuellterapeutene følge sin egen sykmel-
dingspraksis og sammenligne seg med kiropraktorer og leger, gjen-
nom den nye Statistikkportalen som ble opprettet 1. november.

Nordland - Oslo
Mens 24 manuellterapeuter i Nordland sykmeldte 1.441 pasienter, 
sto 83 manuellterapeuter i Oslo for 1.395 sykmeldinger.  I Akershus 
sykmeldte 30 manuellterapeuter 462 pasienter, mens tilsvarende tall 
for Buskerud var 15 manuellterapeuter og 473 sykmeldinger.

I Hordaland, som var prøvefylke for ordningen sammen med 
Nordland og Vestfold, er det kun registrert åtte sykmeldinger på 28 
manuellterapeuter. I Vestfold er tallene 225 sykmeldinger på 19 ma-
nuellterapeuter.

Ivareta rollen
Fred Hatlebrekke, leder i NFFs faggruppe for manuellterapi, sier at 
det ikke er et mål i seg selv å sykmelde mye, men å ivareta rollen på 
en god måte. Han har ingen god forklaring på tallene.

– Kanskje vi ikke har tatt den utvidede rollen som sykmeldere 
tilstrekkelig inn over oss. Det kan også være at pasientene ikke kjen-
ner godt nok til at manuellterapeuter har sykmeldingsrett. Infor-
masjonsarbeid tar uansett lang tid, men NAV burde også ha hjulpet 
til bedre med mer informasjon ut til pasientene. Det gjelder også 
organisasjonene, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Manuellte-
rapeutforening. Likevel har hver manuellterapeut plikt til å ta den 
utvidede rollen inn over seg og informere om det i sitt lokalmiljø, 
sier Hatlebrekke. 

Når det gjelder det store antallet sykmeldinger blant kiroprakto-
rer, stiller han spørsmål ved om de har et større antall akuttpasienter, 
og om det er mer kjent blant folk flest at kiropraktorer kan sykmelde.

Godt verktøy
Fred Hatlebrekke er svært fornøyd med at Statistikkportal for syk-
meldere nå er på plass. Han mener det vil være et viktig verktøy, 
blant annet når det gjelder å ta i bruk graderte sykmeldinger. Hen-
sikten med portalen er ifølge NAV å gi sykmeldere informasjon om 
egen praksis, slik at en får et bedre grunnlag for refleksjon og ut-
vikling. Løsningen kommer som følge av enigheten i den nye IA-
avtalen om et system for regelmessig tilbakemelding til sykmeldere.

Pålogging til statistikkportalen skjer via ID-porten, en felles inn-
loggingsløsning for det offentlige. 

Les mer på www.nav.no og på 
www.manuellterapeutene.no

MT: Store sprik i sykmeldingspraksis
Geografi Antall 

sykmeldinger
Antall 

sykmeldere

Totalt  7 561 338

Akershus 462 30

Aust-Agder *** 2

Buskerud 473 15

Finnmark 286 5

Hedmark 192 11

Hordaland 8 28

Møre og Romsdal 102 9

Nordland 1441 24

Nord-Trøndelag 419 8

Oppland 137 11

Oslo 1395 83

Rogaland 226 15

Sogn og Fjordane 85 4

Sør-Trøndelag 342 16

Telemark 17 1

Troms 614 18

Vest-Agder 26 5

Vestfold 225 19

Østfold 101 12

Ukjent 422 22
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AKTUELT UTDANNINGENE

Får fysioterapistudentene 

det samme grunnlaget ved 

alle bachelorutdanningene i 

Norge? Det spørsmålet stiller 

studentorganisasjonen FYSIO 

etter en kartlegging av utdan-

ningsforløpene.

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

DET er bachelorutdanninger i fysioterapi 
ved Høgskolen i Bergen (HiB), Universitetet 
i Tromsø (UiT), Høgskolen i Sør-Trøndelag 
(HiST) og Høgskolen i Oslo og Akershus 
(HiOA). Ved HiOA er det i tillegg en for-
dypning i mensendieckfysioterapi. 

FYSIO mener at nyutdannede fysiotera-
peuter må kunne forvente å få det samme 
grunnlaget, uansett hvor du har studert. I 
denne kartleggingen kommer det fram at 
studentene stiller spørsmål ved om dette 
er tilfelle. Det er trolig større ulikheter enn 
mange er klar over.

Det er Landsutvalget i FYSIO som har 
tatt initiativet til kartleggingen og har samlet 
resultatene. Arbeidet har pågått over et par 
år. Resultatene ble lagt fram for studieveile-
derne på et møte i Oslo, og FYSIOs lokale 
representanter har videreført arbeidet ved 
sine respektive utdanninger.

Spørreundersøkelse
Fysioterapeuten møtte Landsutvalget i slut-
ten av oktober, da de var samlet til møte i 
Oslo. De har gjennomgått alle skolenes 
fag- og undervisningsplaner, utdanningenes 
oppbygging og sammenlignet disse. FYSIO 
har også utført en kvalitativ skriftlig spør-
reundersøkelse blant alle fysioterapistuden-
tene i landet. Tilbakemeldingene viser at 
studentene er opptatte av hvordan utdan-
ningsforløpet er. I tillegg viser undersøkel-

sen en del ulikheter i undervisningstilbudet. 
– Selv om fagplanene er like og skolene 

har like mye praksis, er undervisningstil-

budet varierende. Du får ikke det samme 
undervisningstilbudet i Tromsø, Trond-
heim, Bergen og Oslo. I tillegg varierer eksa-

FYSIO:

Utdanningene trolig mer ulike enn 
mange er klar over

KARTLEGGING FYSIO har undersøkt tilbudet ved de fire fysioterapiutdanningene. FYSIO-leder Rikke 
Kommedahl (UiT) foran, med tre av medlemmene i Landsutvalget, Addi Kacapor (HiOA), Lars Havig Berge 
(HiST) og Kristoffer Garsjø (HiOA).
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mensformene en god del. Mange studenter 
opplever for store kunnskapshull på viktige 
områder, sier Rikke Kommedahl til Fysio-
terapeuten. Hun er leder i FYSIO og tred-
jeårsstudent ved fysioterapeututdanningen 
i Tromsø. 

Hva skiller?
Blant det som skiller utdanningene er ifølge 
FYSIO den store vekten på samfunnsfag i 
Tromsø og Trondheim, mens dette er min-
dre framtredende i Oslo og Bergen. Det gjør 
at studentene i Bergen og Oslo stiller spørs-
mål ved om de mangler noe av dette. 

FYSIO peker også på at utdanningene 
har ulik bakgrunn. I Tromsø var mange-
len på kommune- og barnefysioterapeuter 
en viktig faktor.  Studentene føler at dette 
i stor grad farger utdanningen og lurer på 
om behovet er gjeldende i dag.  Det er enig-
het blant studentene om at det vil være mer 
hensiktsmessig å rette læringen mot en felles 
«grunnpakke» som har fokus på funksjon, 
fremfor de ulike regionenes tidligere behov.

Flere av Landsutvalgets medlemmer 
peker på at lærernes bakgrunn og faglige 
ståsted har satt sitt preg på utdanningene. 
Inntrykket er at videreutdanningenes inn-
flytelse på bachelorutdanningene er ganske 
sterk. Det gjelder den tidligere videreutdan-
ningen, nå masterstudiet, i psykiatrisk og 
psykomotorisk fysioterapi Tromsø, og mas-
terstudiet i manuellterapi i Bergen.

– Folk og ressurser, kultur og faglig til-
nærming, avgjør i stor grad hvilket tilbud du 
får. En stor andel av studentene og FYSIOs 
landsutvalg mener at «grunnpakka» i dag er 
altfor ulik, sier Kommedahl.

Ulike prioriteringer
Resultatene viser også at prioriteringen av 
enkeltfag, som biomekanikk, patologi, ana-

tomi og fysiologi, er svært forskjellig.  Noen 
«pakker» fagene inn i annen undervisning, 
mens andre prioriterer både forelesninger 
og eksamen. Dette mener studentene og 
FYSIO ikke holder. Det blir for lite konkret. 
Når eksamensformene i tillegg inkluderer 
flere fag i samme eksamen, synes studentene 
det er vanskelig å få klarhet i hva de faktisk 
skal lære, i tillegg til at de lurer på om det 
er mulig å kvalitetssikre studentenes kunn-
skap, påpeker FYSIO.

Biomekanikk peker seg ut som et fag der 
variasjonene er spesielt store med hensyn til 
fagspesifikke undervisningstimer. Det pekes 
på Bergen som et godt eksempel, og studen-
tene ønsker mer av deres løsning.  Andre 
fag der studentene etterlyser mer fagspesi-
fikk undervisning er patologi, anatomi og 
fysiologi.  Bergens-studentene er de eneste 
som ifølge denne undersøkelsen er fornøyde 
med undervisningen i biomekanikk. 

Klar over forskjellene?
Mange lurer på om søkere og arbeidsgivere 
er klar over eventuelle ulikheter ved utdan-
ningene. FYSIO mener det er betenkelig at 
ungdommer som skal finne ut hvilke skoler 
de vil søke på ikke har noen mulighet til å 
finne ut hvor store forskjellene er, og at du 
ikke får den samme «grunnpakka» overalt. 
Dette berører også arbeidsgivere som skal 
ansette nyutdannede fysioterapeuter.

FYSIO mener dette er problematisk for-
di fysioterapeuter i stadig større grad må 
markedsføre sin kompetanse. Derfor er det 
nødvendig med en mest mulig lik plattform 
etter bachelorutdanningen. Den nye profe-
sjonsnøytrale helse- og omsorgsloven gjør 
dette enda viktigere. Dersom utdanningene 
skal være ulike og ønsker å beholde sine 
særtrekk, så må det informeres tydelig om 
det utad, ifølge FYSIO.

Endringsvilje
Rikke Kommedhal understreker at studiele-
derne har møtt kritikken og informasjonen 
om kartleggingen på en positiv måte.

– Vi opplever likevel at motstanden mot 
mer grunnleggende endringer er ganske 
stor. I Tromsø ble vi inkludert i en revide-
ring av fagplanen, og det var positivt. Dette 
har medført noen endringer for kullene som 
kommer etter oss, sier Rikke Kommedahl. 
Hun opplyser videre at studielederne ved de 
andre utdanningene har tatt resultatene til 
etterretning. 

– De store endringene har ikke skjedd, 
men det jobbes med å utarbeide bedre mu-
ligheter for evaluering av fagene. I tillegg 
har det skapt en bedre dialog mellom FYSIO 
og skolene, slik at disse tingene er kommet 
frem. Vårt mål er å få opprettet fagutvalg 
ved alle utdanningene. Vi ønsker bedre mu-
ligheter for evalueringer, både objektivt og 
subjektivt, i klasser og anonymt på nett, slik 
at man kan forbedre læresituasjonen og de 
enkelte fagene, sier Rikke Kommedahl. 

Redusere ulikheter. Mener «grunnpakka» på bachelornivå bør være lik, og hvis ikke må 
søkerne få vite om det. 

Fagutvalg ved alle studiestedene, som arena for debatt om fag og undervisning. Da menes 
et spesifikt fagutvalg som ved HiB, noe som er lovfestet i høgskoleloven. Alle utdanninger har 
evalueringer, men de blir ikke alltid så gode når det skal skje muntlig i en klasse sammen med 
lærerne.

Mer samarbeid mellom utdanningene, spesielt utveksling av lærerressurser. Utfordrer 
skolene til å bruke det FYSIO har lagt fram og lære av hverandres ulike kvaliteter.

Mer fagspesifikk undervisning, mer avgrensede fag og vurdering av eksamensformer.

Hva vil FYSIO oppnå?

Eksempler på ulikheter
 I Bergen er studentene godt fornøyde 

med undervisning og timetall i faget 
biomekanikk. I Tromsø, Trondheim og Oslo 
undervises det lite spesifikt i dette faget, 
og antallet timer er lavt.

I Bergen er det et eget fagutvalg, der 
man kan diskutere fag og undervisning. Det 
har ikke Oslo, Trondheim og Tromsø.

Lite obligatorisk undervisning i Trond-
heim i forhold til de andre skolene. Mye er 
obligatorisk i Tromsø.

Mye undervisning i anatomisk lab i 
Tromsø, i Trondheim nesten ingenting. 

Trondheim og Tromsø legger stor vekt 
på samfunnsvitenskaplige emner. Dette 
mener studentene går ut over fagspesifikk 
undervisning. 

I Oslo, spesielt mangelfull undervisning 
i biomekanikk og treningslære, ifølge stu-
dentene. Det pekes også på mangler innen 
patologi og fysiologi.
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AKTUELT UTDANNINGENE

– ALLE UTDANNINGENE er tuftet 
på samme rammeplan og forde-
ling av studiepoeng. Jeg er der-
for skeptisk til at det er så store 
forskjeller som FYSIO påstår, 
sier Håvard Østerås, studieleder 
ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 
(HiST).

Han mener det ikke går an 
å vurdere samlet læringsutbytte 
ved bare å lese fag- og undervis-
ningsplaner, og i langt mindre 
grad gjennom å snakke med stu-
denter ved andre utdanninger. 
Det går heller ikke an å vurdere 
læringsutbytte ut fra antall eksa-
mener i et emne, eller å basere 
det på undervisningsformer el-
ler eksamensformer. 

– Jeg tror dermed at forskjel-
len mellom utdanningene er 
mindre enn FYSIO later til å 
tro. Når det er sagt, er det ikke 
nødvendigvis en ulempe for en 
samlet profesjon at de fire ut-
danningene har noe ulik profil. 
Det har å gjøre med bygging av 
spisskompetanse innen fagmil-
jøet som driver utdanningene. 
Dette er også helt nødvendig 
dersom vi skal kunne kjempe 
for femårige grunnutdanninger, 
samt videreutvikling av etter- og 
videreutdanningstilbud, inklu-
dert masterstudier, sier Østerås.

Han syns imidlertid ikke det 
er riktig å informere om og å 
promotere ulikheter. 

– Fysioterapi er en liten profe-
sjon. Jeg ser ingen fordeler i det 
nye helsevesenet, med større grad 
av profesjonsnøytralitet, i at fysio-
terapi skal bli oppfattet som split-
tet eller spesialisert på bachelor-
nivå, understreker Østerås.

 Det pågår en større revisjon 
av studieplaner (tidligere fagpla-
ner) ved HiST, og alle innspill 
tas imot. Endelig versjon fer-
digstilles mars 2012. HiST har 
imidlertid ikke sett behovet for 
et eget fagutvalg. 

– Vi har ukentlige møter med 
fagansatte hvor ulike aspekter 
ved fagutviklingen og samfun-
nets behov diskuteres kontinu-
erlig, sier Håvard Østerås. 

Studielederne ved de fire fysioterapiutdanningene har kommentert FYSIOs utspill i 

e-post til Fysioterapeuten. De tror ikke forskjellene er så store. Tre av dem mener også 

det kan være en fordel med litt ulik profil. 

T R O N D H E I M

NINA BUGGE RIGAULT, insti-
tuttleder ved Høgskolen i Oslo 
og Akershus (HiOA), synes ikke 
det er ønskelig at fysioterapiut-
danningene i Norge har for ulik 
karakter og innhold. 

– Men så lenge vi alle er tro 
mot rammeplanen, tenker jeg 
at det er greit med forskjellige 
profiler. Pasientene er jo også 
forskjellige, og vi trenger et visst 
mangfold. Ikke minst fordi det 
skjer endringer hele tiden, som 
for eksempel samhandlingsre-
formen. Vi må bli tydelige på 
vår profil. Med det mener jeg 
å informere om hvordan stu-
diepoeng konsentreres om noen 
større eksamener, eventuelt flere 
små, sier Bugge Rigault.

Hun peker på at ulikheter 
mellom utdanningene kommer 

fram gjennom hvordan studie-
poengene fra rammeplanen er 
organisert, antall emner per år 
og hvilke studiepoeng som tes-
tes ut i hvilken eksamen. 

– På den måten kan studen-
tenes opplevelse av ulikhet tre 
fram. Gjennom eksamen og 
studiepoeng kan noen temaer 
bli vektet mer ved noen utdan-
ninger enn andre.

– Biomekanikk har i flere år 
ikke blitt nok vektlagt hos oss. 
Dette er vi i ferd med å gjøre noe 
med på begge studieretningene i 
Oslo. I endringene av fagplanen 
for 2012 har dette blitt tydeli-
gere, men antall studiepoeng fra 
rammeplanen er de samme.

Bugge Rigault mener at stu-
dentene kan ha et viktig poeng 
når det gjelder samfunnsfaglige 

emner.      
– Det ble lagt stor vekt på 

samfunnsfag på 1990-tallet, 
men nå mener jeg det er bedre 
balanse mellom det naturfaglige 
og det samfunnsfaglige. Samti-
dig har rammeplanen 30 studie-
poeng felles med alle helsefagut-
danningene, og enkelte opplever 
kanskje at samfunnsfag har en 
stor plass her, sier hun.

 I den nye organiseringen av 
Høgskolen i Oslo- og Akers-
hus er det et instituttråd, der 
studentene har to plasser og en 
vararepresentant. De sitter også 
i fakultetets studieutvalg. 

– Om det i tillegg blir et eget 
fagutvalg har jeg ikke tatt stilling 
til enda, men jeg er i dialog med 
FYSIO om det, sier Nina Bugge 
Rigault. 

– Tviler på store forskjeller

– Greit med ulik profil
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– JEG ER generelt skeptisk til 
studentundersøkelser, i alle fall 
de jeg har sett til nå. Metoden 
for å innhente informasjon har 
vært for tilfeldig. Slike undersø-
kelser er mer et uttrykk for hva 
noen studenter mener, enn re-
presentativ for hele studentmas-
sen. Påstandene som kommer 
fram er unyanserte. Jeg kjen-
ner meg ikke igjen i dem, sier 
Trond Wiesener, studieleder ved 
bachelorutdanningen i fysiote-
rapi, Universitetet i Tromsø.

– Jeg har vært sensor ved 
avsluttende praktisk eksamen 
på to utdanninger i mange år. 
Mitt inntrykk er at den kliniske 
kunnskapen er ganske lik. Det 
er vanskelig å peke på spesielle 
områder som skiller seg ut mel-
lom utdanningene, sier han.

Wiesener har også mange 
års erfaring med studenter som 
søker overflytting, og kan ikke 
peke områder hvor disse stu-
dentene er særlig kompetente 
eller ikke-kompetente, i forhold 
til studentene i Tromsø. Stu-
dentenes identitet som fysiote-

rapeut utvikles gradvis i studiet 
og derigjennom utvikles også en 
klinisk kunnskap som ikke skil-
ler seg vesentlig fra utdanning 
til utdanning. 

– Lærere hos oss som under-
viser på etterutdanningskurs, 
sier at man ikke kan merke på 
fysioterapeuter som har vært 
en tid i praksis, at de har gått ut 
fra en spesiell utdanning. Det vil 
være andre faktorer enn time-
planfestet undervisning som in-
fluerer på hvordan man blir som 
fysioterapeut. 

Når det gjelder biomekanikk, 
understreker Wiesener at det 
kan være ulike måter å presente-
re emnet på. Det kan være som 
konsentrert tema i en avgrenset 
periode eller det kan være inte-
grert i andre tema for å løse en 
praktisk problemstilling. 

– Hva som står på timeplanen 
gir ikke alltid god nok informa-
sjon om mengden undervis-
ning. Slik vil det være innenfor 
flere temaer og kan oppfattes 
som forskjeller i mengde kunn-
skap. Det er forståelig. Det vil 

være slik at hvilken kunnskap og 
hvor mye som til enhver tid er 
mest relevant å presentere, kan 
variere mellom studiestedene. 
Her kommer inn hvordan man 
mener forskningsresultater skal 
styre undervisningen og hvor 
holdbar forskningen er. Alle 
studiestedene forholder seg til 
kunnskapsbasert undervisning 
og praksis, men det kan være 
ulikt syn på begrepet. Slik er 
det også ved andre studier, sier 
Wiesener.

Han understreker at utdan-
ningene samarbeider om sensur 
så lang det lar seg gjøre i forhold 
til økonomi, og at det er et ønske 
om utvidelse av sensursamar-
beidet i klinikk, med faste møte-
punkter mellom utdanningene 
for å samkjøre opplegg. Økono-
mien har vært en brems i dette 
samarbeidet. 

Når det gjelder FYSIOs mål 
om faglige utvalg, opplyser 
Wiesener at det skal opprettes 
et rådgivende organ i Tromsø, 
bestående av eksterne klinikere, 
studenter og ansatte. 

SAMFUNNSVITENSKAPLIGE og 
humanistiske emner er viktige i 
utviklingen av fysioterapifaget, 
og i helsevesenet og samfunnet 
generelt, mener Unni Vågstøl, 
utdanningsleder ved Høgskolen 
i Bergen.

– Fagene må imidlertid set-
tes inn i en fysioterapeutisk og 
helsefaglig ramme, slik at stu-
dentene kan se nytten av det. 
Ofte blir samfunnsvitenskapelig 
kunnskap sett som unyttig og 
svadapreget av studenter tidlig 
i studiet, mens de ser nytten og 
behovet når de har vært ute i 
de lange praksisperiodene, sier 

Vågstøl.
For utdanningen i Bergen er 

det sentralt at studentene lærer 
seg å lære, at de gjøres i stand 
til å tilegne seg ny kunnskap, 
nye ferdigheter og utvikler gode 
holdninger gjennom studieti-
den og videre i et yrkesaktivt liv. 

– At utdanningene vektlegger 
litt forskjellige teknikker eller at 
det er ulike tema som fokuseres, 
er ikke så farlig. Dette er studen-
ter som skal ut i et arbeidsliv i 
forandring, de skal videreutvikle 
faget.  Det er av avgjørende be-
tydning at de utvikler lærings- 
og endringsstrategier. Hvis alle 

utdanningene holder seg til 
rammeplanen, skal det sikre 
tilstrekkelig likhet. Selv om stu-
dentene ikke lærer akkurat det 
samme, tror jeg likevel at utdan-
ningene legger vekt på de sam-
me tradisjonene innen norsk fy-
sioterapi. Og dersom det likevel 
er en del forskjeller mellom ut-
danningene, tror jeg ikke at det 
er skadelig, sier Vågstøl.

Lærerutveksling mellom ut-
danningene ønsker vi mer av, 
men økonomien har vært en 
sterkt begrensende faktor. 

– Samfunnsvitenskap viktig

– Kjenner meg ikke igjen 
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En nyfødt baby kan ikke gå selv, men har 
allerede et grunnlag for gange som deles med 
katter, rotter og perlehøns, ifølge italienske og 
amerikanske forskere.

Forskerne oppdaget at to faser av ner-
vecelleaktivering i ryggraden hos nyfødte men-
nesker skaper en enkel, marsjerende koreografi. 
Når barnet blir litt eldre, utvikles ytterligere 
to faser som perfeksjonerer gangen ved hjelp 
av mer modnede nervekretser. De samme 
nervekommandoene fantes hos dyr som rotter, 
katter og perlehøns, skriver forskning.no.

– Det støtter hypotesen om at, selv om vi 
er ulike, kan gange hos mange dyr være bygget 
med utgangspunkt i felles primitive trekk som 
kan være knyttet til en felles arvet nervekrets, 
skriver forskerne i tidsskriftet Science. 

De to fasene som dannet nyfødtgangen ble avslørt ved 
at forskerne registrerte nerveaktiviteten knyttet til 20 ulike 
muskler i de små kroppene. Den ene fasen kommanderer 
beina til å bøye seg og strekke seg igjen, mens den andre 
fasen får beina til å søke framover. 

Etter smårollingstadiet så forskerne at menneskene 

tok skrittet i en litt annen utviklingsretning enn dyrene 
som de undersøkte, kanskje for å gjøre rom for avanserte 
armbevegelser. 

Les mer og se video på www.forskning.no.
Referanse: N. Dominici m.fl. Locomotor Primitives in 

Newborn Babies and Their Development. Science, 18. 
november 2011.

Rektor ved Danmarks nest 

største fysioterapiutdanning 

har satt sinnene i kok med 

nedlatende uttalelser om 

akademisering av fysiotera-

pifaget. 

Et eksempel: Hvorfor ta en høyere 
grad i fysioterapi når man kan gå 
rett ut i praksis og massere dame-
lår?

Stefan Hermann er rektor på 
profesjonshøyskolen Metropol i 
København, og kjemper mot aka-
demiseringen av fysioterapifaget. 
Et av hans siste utspill er altså 
spørsmålet om det ikke kan være 
bra nok å gå rett ut i praksis, blant 
annet for «å massere damelår».  
Den opphetede debatten er omtalt 
på fysio.dk/fafo.

– Uakseptabelt og nedlatende, 
sier lederen i forbundet Danske 
Fysioterapeuter (DF), Johnny 

Kuhr. Han er rystet og undres over 
at man kan bli rektor på landets 
nest største utdanning for fysio-
terapeuter og samtidig ha så liten 
respekt for fag, profesjon og utvik-
ling. 

Rektor Stefan Hermann mener 
at det har gått inflasjon i utdan-
ningssystemet, og at det er for 
dårlig sammenheng mellom de 
ulike nivåene. Altfor mange vil bli 
akademikere, og det blir derfor for 
lite penger til profesjonsutdannin-
gene.  Som eksempel nevnte han 
fysioterapeuter, og kom med sin 
famøse uttalelse om fordelene ved 
å gå rett ut i praksis.

DFs leder  oppfordrer rektoren 
til å sette seg inn i de fagene han 
er rektor for.  Han peker på kan-
didatutdannelsen i fysioterapi på 
universitetsnivå som et godt ek-
sempel på sammenheng, fordi det 
er direkte adgang fra grunnutdan-
ningen i fysioterapi.

I Danmark har ikke profesjons-

høyskolene egne masterutdan-
ninger, noe de arbeider for å få på 
plass som et alternativ til univer-
sitetene. 

Les mer: http://fysio.dk/fafo 

Lettere å melde 
forskningsjuks

Et nytt skjema skal nå 
gjøre det lettere å melde 
inn saker til utvalget 
som gransker uredelig 
forskning, opplyser De na-
sjonale forskningsetiske 
komiteer.

Granskingsutvalget 
for redelighet i forskning 
har nå fungert i over 
fire år. Basert på de 
erfaringene som er gjort 
har utvalget utformet et 
skjema som skal gjøre det 
enklere for både utvalg 
og innsender å komme til 
kjernen av den vitenska-
pelige problematikken i 
saker om uredelighet i 
forskning. 

Skjemaet systemati-
serer både hva utvalget 
skal behandle og hvilken 
dokumentasjon som skal 
vedlegges. I skjemaet blir 
det også informert om 
saksgang og offentliggjø-
ring i saker som meldes 
til Granskingsutvalget, 
som kun går inn i mulige 
alvorlige saker. I henhold 
til forskningsetikkloven 
forventes det at andre sa-
ker skal behandles lokalt.

Mer info: www.
etikkom.no/skjema

Nyfødtgange avslører dyrearv

Fysioterapi og damelår
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Ingrid Eitzen ble tildelt Hjelp24 NIMI-prisen på 

Idrettsmedisinsk Høstkongress lørdag 5. november. 

Prisen gis til «beste publikasjon i et internasjonalt 

tidsskrift». 

Juryen hadde vurdert artikler i perioden 1.9.2010 til 1.9.2011. 
Og de satte mest pris på artikkelen av Ingrid Eitzen og kolleger; 
«A Progressive 5-Week Exercise Therapy Program Leads to Sig-
nificant Improvement in Knee Function Early After Anterior 
Cruciate Ligament Injury».  Artikkelen ble publisert i Journal of 
Orthopaedic & Sports Physical Therapy i november 2010. 

Nycomed-prisen deles også ut på Idrettsmedisinsk Høstkon-
gress. I år gikk den til Sigurd Liavåg og kolleger for artikkelen 
«Effekten av immobilisering i innadrotasjon versus utadrota-
sjon ved fremre skulderluksasjoner».

Artikkelen inngår i Liavaags doktoravhandling, og ble publi-
sert i maiutgaven 2011 av tidsskriftet The Journal of Bone and 
Joint Surgery. 

Ny fagredaktør 

John Henry Strupstad 
er ansatt som ny fagre-
daktør i Fysioterapeuten 
og begynner i stillingen 
i slutten av februar. Strup-
stad var ferdig utdannet 
fysioterapeut i 2003, og 
har en MSc i Helseviten-
skap fra NTNU i 2010.

Strupstad har nå en 
stilling som forskningsle-
der ved Hernes Institutt, 
Elverum, i kombinasjon 
med forskning ved 
International Research 
Institute of Stavanger 
(IRIS). Forskningsområ-
dene er arbeidshelse, 
sykefravær og arbeidsret-
tet rehabilitering.

Prisvinnere på høstkongressen

PRISVINNER Ingrid Eitzen

Jogging, sykling, ballspill og fjelltu-
rer sammen med personlige trenere 
kan gi mindre depresjon for rusavhen-
gige med psykiske lidelser. Det viser 
en undersøkelse fra Høgskolen i Sogn 
og Fjordane.

Undersøkelsen ble gjennomført 
av Asgeir Mamen i perioden 2003 til 
2005, og inkluderte 33 pasienter fra 
Helse Førde. Samtlige var stoffmis-
brukere og hadde flere psykiatriske 
diagnoser. Studien er publisert i Euro-
pean Journal of Sport Science. 

Resultatene viser en liten 
framgang i deltakernes kondisjon. 
Den store framgangen er imidlertid 
først og fremst knyttet til deltaker-
nes mentale helse, der alle tester 
viste framgang. Åtte av pasientene 
beveget seg over i normalgruppen når 
det gjaldt depresjon. Like mange fikk 
lavere utslag på angstskalaen etter 
behandlingen.

Men ikke alle deltakerne hadde like 
stor framgang. Asgeir Mamen delte 
dem i to grupper; de som fikk bedre 

oksygenopptak og en gruppe som 
ikke hadde noen bedring.

– Det er tydelig at de som ble i 
bedre form også er de som har stor 
framgang i mental helse, sier Mamen 
til forskning.no.

– Ut fra tidligere studier har det 
vært vanskelig å si noe om dette, 
blant annet fordi det er brukt grovinn-
delinger på fysisk helse. Den direkte 
målingen av oksygenopptak, som er 

gjort her, har vært virkelig nyttig, sier 
Mamen.

Les mer på www.forskning.no.
Referanse: Mamen, Pallesen & 

Martinsen: Changes in mental distress 
following individualized physical 
training in patients suffering from 
chemical dependence, European 
Journal of Sport Science, Volume 11, 
Issue 4, 2011, pages 269-276, doi: 
10.1080/17461391.2010.509889.

Trening kan gi rusavhengige bedre 
mental helse
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I 1991 åpnet Universitetet i 

Bergen det første hovedfag-

studiet i fysioterapi med ti 

studenter. Den 28. november 

ble 20-åringen behørig feiret 

med forelesninger og histo-

riske tilbakeblikk.  

TEKST og FOTO Heidi Johnsen
hj@fysio.no 

INGEN bursdag uten fest og gaver. Avdøde 
professor Anna Elisabeth Ljunggren ble he-
dret med at et rom på fakultetet fikk hennes 
navn. Og Fond til etter- og videreutdanning 
av fysioterapeuter åpnet pengesekken. 

Fondet ble også trukket fram i mange av 
talene. Synnøve Myhre, assisterende direktør 
ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, 
sa blant annet at fysioterapifaget er et viktig 
studium ved fakultetet og hadde merket seg 

fysioterapi som tverrfaglig. Hun hadde også 
merket seg deres eksterne portefølje, Fondet 
og dets bidrag. Myhre overbrakte blomster 
til professor Liv Inger Strand på fakultetets 
vegne. 

Avdøde professor Anna Elisabeth Ljung-
gren ble trukket fram i flere taler. Hun ble 
viet stor oppmerksomhet av professor An-
ders Bærheim, tidligere instituttleder, som 
nå representerte Institutt for samfunnsme-
disinske fag. Han overrakte skiltet «Elisa-
beth Ljunggrens rom».

Tilbakeblikk
Professor Liv Inger Strand, leder for forsk-
ningsgruppen i fysioterapi, ga en historisk 
gjennomgang av jubilanten. Studiet startet 
opp høsten 1991 som et prøveprosjekt finan-
siert av Fondet. I 1995 kom studiet inn under 
Seksjon for fysioterapivitenskap. I 2010 ble 
forskningsgruppe i fysioterapi og faggruppe 
i fysioterapivitenskap etablert. Sistnevnte le-
des av førsteamanuensis Alice Kvåle.

I 2001 startet videreutdanningen i manu-

ellterapi, også det finansiert av Fondet. Og i 
2005 ble det første kliniske masterstudiet i 
manuellterapi etablert. 

«Gevinsten» i løpet av disse årene er 15 
doktorgrader, mens 130 har gjennomført 
hovedfag/mastergrad i helsefag, studieret-
ning fysioterapivitenskap. 77 har gjennom-
ført masterstudiet i manuellterapi og 44 har 
videreutdanning i manuellterapi.

Strand trakk også fram det viktige sam-
arbeidet universitetet har med Høgskolen i 
Bergen og Haukeland Sykehus, blant annet 
med utveksling av bistillinger. Det jobb-
bes også for å få til et bedre samarbeid med 
kommunen.

– I 2010 ble vi årets forskningsgruppe ved 
instituttet, sa Liv Inger Strand.

Første rektor
Jorunn Nerby Vannes ble første rektor på 
hovedfagsstudiet i fysioterapi. Mange sier at 
uten hennes ståpåvilje og mangel på autori-
tetsangst hadde det ikke blitt noe hovedfag, i 
hvert fall ikke i 1991. 

Høster fruktene av 20 år med hovedfag

EGET ROM Professor Anders Bærheim med skiltet som skal pryde et rom ved Institutt for Samfunnsmedisinske fag. Førstekulling Randi Sørsdal i bakgrunnen.
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– Da jeg bestemte meg for å bli rektor 
og ansvarlig for hovedfagstudiet, tenkte jeg 
først at dette kan jeg ikke nok om. I dag har 
jeg fått bekreftet at det ikke var så farlig, og 
jeg er stolt av det vi har fått til. Alice (Kvåle), 
Rolf (Moe-Nilssen) og Liv Inger (Strand) er 
blant dem som har tatt doktorgrad, og alle 
er tilknyttet fakultetet. Rolf og Liv Inger er 
professorer. Dette viser hvordan faget har 
utviklet seg, sa Jorun Nerby Vannes. 

I tillegg er Målfrid Råheim professor. 
Hun underviste ved det første hovedfagstu-
diet. Professor Rolf Moe-Nilssen, pensjonist 
Randi Sørsdal og Unni Vågstøl, leder for 
bachelorstudiet i fysioterapi, var tre av ti 
studenter ved første kullet som var til stede 
under jubileumsmarkeringen. Av det første 
kullet har fire disputert.   

 Viktig støttespiller
Hovedfaget startet som et samarbeidspro-
sjekt mellom fysioterapihøgskolen i Bergen 
og Universitetet i Bergen. Fondet finansi-
erte de to første kullene med fem millioner 
kroner, og flere av studentene fikk stipend 
fra samme fond. I en omtale av hovedfaget 
i Bergen i Fysioterapeuten nr. 13/1991, sier 
NFFs kompetansesenter: «Fond til etter- og 

videreutdanning fortjener trompetfanfarer 
for å ha investert fem millioner kroner til 
planlegging, igangsetting og drift av studiet 
de tre første årene. Dermed kan vi betale for 
oss på universitetet og slipper å vente på en 
trang budsjettplass». 

Kontroversielt
Birthe C. Hansson, sekretariatsleder i Fon-
det, pekte i sin tale på at det å etablere et 
hovedfagstudium på 80-tallet ikke var ukon-
troversielt. 

– Altså var en slik utfordring midt i blin-
ken for Jorunn Vannes, daværende rektor 
ved Fysioterapihøgskolen her. Du har virke-
lig god grunn til å være stolt, også over de 
gode samarbeidspartnerne du fikk med deg. 
En av de helt avgjørende personene, Elisa-
beth Ljunggren, hovedfagets og seksjonens 
flotte leder, Norges første professor i fysio-
terapi, tenker jeg ekstra på i dag. Hun ville 
vært så inderlig stolt – over hva alle dere 
rundt henne hadde fått til – og ydmykt takk-
nemlig over et rom som bærer hennes navn, 
sa Hansson. 

Åpnet pengesekken
Etter å ha fulgt og deltatt i planleggingsar-

beidet i vel tre år, innvilget Fondet våren 
1991 i overkant av fem millioner kroner til 
igangsetting og gjennomføring av to prøve-
kull på hovedfagsstudiet. 

– Dermed var fysioterapiens invasjon 
av det akademiske miljø i Norge i gang, sa 
Hansson. Hun viste til at hovedfaget og sek-
sjonens jubileum faller sammen med viktige 
steg i helsetjenesten. 

– Nå er det i første rekke primærhelsetje-
nesten som skal styrkes innenfor Samhand-
lingsreformen. Igjen er det nye helselover 
som innebærer større muligheter for fysio-
terapeuter, men som også stiller større krav, 
sa Hansson.

Totalt har Fondet investert mer enn 50 
millioner kroner ved seksjonen i Bergen. I 
tillegg har hovedfags- og masterstudentene 
fått mer enn 6,2 millioner kroner i stipend. 
Fondet var også fornøyd med «avkastnin-
gen». Hansson trakk fram at det har vært en 
meget solid produksjon, med ti disputaser 
og sju som er under arbeid. 

I forbindelse med jubileet ble det kjent at 
UiB nå får i underkant av fem millioner kro-
ner fra Fondet til en post doktorstipendiat 
og et PhD-stipend. 

VIKTIGE FOR FAGET Førsteamanuensis  Alice Kvåle og professorene Liv Inger Strand, Rolf Moe-Nilssen og Målfrid Råheim er ansvarlige for studiet. 
Råheim var ikke til stede da bildet ble tatt.
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Fag og forskning er prioriterte 

områder for Fysioterapeutens 

lesere, både på papir og nett. 

Fagartiklene er godt mottatt, 

men en del vil ha dem kortere 

og mer lettleste.

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

FYSIOTERAPEUTENS siste leserundersøkel-
se, som var nettbasert, ble utført av Synovate 
i perioden 21.-31. oktober. I alt 3.000 invi-
tasjoner ble sendt ut, og resultatet ble 1.118 
svar. I snitt brukes rundt 36 minutter på en 
utgave av tidsskriftet.

På spørsmål om hvilken nytte de har av 
tidsskriftet gir hovedtyngden av leserne ka-
rakteren Godt til Fysioterapeuten. To pro-
sent av besvarelsene angir en nytteverdi på 
Særdeles godt, 28 prosent Meget godt og 48 
prosent Godt. Seks prosent mener nyttever-
dien av å lese Fysioterapeuten er Lite god.

Kortere og lettere
Fag og forskning står i fokus for Fysiotera-
peutens lesere. Fagartiklene er godt mottatt, 
og de fleste vil ha dem i tidsskriftet, ikke 
bare på nettet. Mens bare ti prosent svarer 
at fagartiklene er for vanskelige, svarer 54 
prosent at de ville ha lest flere fagartikler 
hvis de var kortere og mer lettleste. 80 pro-
sent oppgir at de vanligvis leser fagartiklene 
i bladet. 59 prosent vil ha flere fagartikler i 
hvert blad.

Hele 80 prosent mener Fysioterapeutens 
journalister må skrive mer om forskning og 
klinisk praksis, og 40 prosent vil ha mer stoff 
om økonomiske rammevilkår for fysiotera-
peuter. Aktuelt og generelle nyheter leses 
vanligvis av 79 prosent, og Informasjon fra 
NFF (i bladet) av 62 prosent.

Publisering
4 prosent av deltakerne i undersøkelsen har 
publisert fagartikler i Fysioterapeuten, en 
svak nedgang siden 2007 (5 prosent). På 
spørsmål om hvorfor de ikke har publisert, 
svarer 49 prosent at de ikke har hatt noe 
spesielt å bidra med, og 19 prosent svarer 

tidspress. Det er omtrent det samme som i 
2007. Mangel på veiledning er oppgitt som 
årsak av 8 prosent, og like stor prosentandel 
tror ikke at artikkelen ville blitt akseptert. 
To prosent oppgir internasjonal publisering 
som årsak til at de ikke har publisert i Fysio-
terapeuten. 

Bare 16 prosent vet at publisering i Fy-
sioterapeuten gir ett publiseringspoeng. 37 
prosent svarer at dette gjør det mer interes-
sant å publisere, 43 prosent at det ikke spiller 
noen rolle.

Mer på nett
Selv om mange liker papirutgaven best når 
det gjelder fag og vitenskap, er de åpne for 
større satsing på nettet. 55 prosent mener at 
tilbudet innen fag og vitenskap på fysiotera-
peuten.no bør utvides. 

Nyhetsdekningen på nett bør også bli 
bedre, og sidene må oppdateres hyppigere, 
ifølge 36 prosent av besvarelsene. 30 prosent 
mener Fysioterapeutens nettsider trenger 
fornyelse, og 55 prosent at fysioterapeuten.
no bør få et forum for debatt. Når det gjelder 
forholdet nett og papir, vil de fleste priorite-
re tidsskriftet. Samtidig er det en klart større 
interesse for mer publisering og satsning på 
nettet enn for fire år siden. 

Sosiale medier
Fysioterapeuten er ennå ikke på Facebook 
eller Twitter. Ifølge denne undersøkelsen 
mener litt over halvparten av leserne at tids-
skriftet bør være til stede i sosiale medier. 14 
prosent svarer nei og 35 prosent vet ikke. 

Nytt i forhold til leserundersøkelsen i 
2007 er synet på NFFs nettsider. Fysio.no 
blir vurdert som en viktigere informasjons-
kilde når det gjelder forhold som angår fy-
sioterapeuter enn tidsskriftets nettsider. Pa-
pirutgaven av Fysioterapeuten har også tapt 
noe. Samlet, med nettsidene og papirutga-
ven, oppnår Fysioterapeuten en preferanse 
blant 6 av 10. 

Stilling ledig
Leserne er positive til annonsemengden i 
tidsskriftet. Nettsidene blir også i større grad 
regnet som en aktør der leserne forventer å 
finne relevante annonser. I denne leserun-
dersøkelsen er det også stilt nye spørsmål 
om Stilling ledig på nettet. Her fremgår det 
klart at fysioterapeuten.no er like viktig som 
finn.no og nav.no når det gjelder å orientere 
seg om ledige stillinger for fysioterapeuter. 

Leserne vil ha mer fag og forskning
Ønsker du mer eller mindre av de ulike artikkeltypene eller er du fornøyd i dag?

MER – De områdene som er mest lest er også de områdene som det ønskes mer informasjon om. Dette 
betyr at det er viktig å opprettholde miks og layout som fremhever disse artikkeltypene. Ellers er 
leserne gjennomgående fornøyd med stoffmengden de finner i dag, skriver Synovate i en kommentar.



CEFAR 
BASIC

CEFAR 
FEMINA

CEFAR 
PRIMO PRO

CEFAR 
PERISTIM PRO

CEFAR 
EASY

Vi har et bredt sortiment av TENS-Stimulatorer:

CEFAR PRIMO PRO er i dag den mest populære TENS-
stimulatoren blant våre profesjonelle brukere. Takket 
være det godt gjennomtenkte designet er den enkel 
å bruke, både for de med medisinsk utdanning og 
pasienten hjemme.

CEFAR BASIC er en liten praktisk stimulator som kan 
brukes både på klinikken og hjemmet.

CEFAR FEMINA er en stimulator som er spesifikt egnet 
for den gravide kvinne og kan brukes før, under og etter 
fødselen.

CEFAR PERISTIM PRO er en tokanalers 
inkontinensstimulator med evnen for å håndtere en 
vaginalelektrode og en analelektrode samtidig.

CEFAR EASY en forbrukerstimulator og et konsept 
utviklet for å lindre nakke- og ryggsmerter.

by

Helt siden midten av 70-tallet har vi utviklet TENS-
stimulatorer i samarbeid med leger og fysioterapauter. 
I dag tilbyr vi alt du som profesjonell bruker behøver, til 
brukervennlige stimulatorer og givende kurs.

www.cefarcompex.com

DJO Nordic AB | Murmansgatan 126 | SE-212 25 Malmö  | Tel +46 40 39 40 00 | E-post info.nordic@DJOglobal.com | www.DJOglobal.no

Din totalleverandør på TENS

KONTAKT DIN PRODUKTSPESIALIST:

Gine Lorvik:
Tel 97 14 02 80
Gine.Lorvik@DJOglobal.com  

Anne-Berit Auran:
Tel 41 52 56 11
Anne-Berit.Auran@DJOglobal.com
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AKTUELT

Forventningene til framtidas 

NFF er neppe forenlige med 

hvordan ressursene fordeles 

i dag. Medlemmer og tillits-

valgte ser for seg et slankere 

og mer slagkraftig NFF, der det 

meste er ett klikk unna.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

DE ETTERLYSER flere elektroniske kanaler, 
og understreker at informasjon og budskap 
må være lettere tilgjengelig enn i dag. I nær 
framtid må NFF være tilgjengelig på sosiale 
medier som en aktiv samfunnsaktør.

Landsmøtet 2010 ga startskuddet til en 
organisasjonsgjennomgang som kan ende 
med til dels store endringer i NFFs organi-
sasjon.  I den forbindelse er det gjennomført 
undersøkelser blant medlemmer generelt 
og blant tillitsvalgte i avdelinger, faggrup-
per, råd og utvalg, og blant de ansatte i NFFs 
sekretariat. Målet har vært å kartlegge nå-
situasjonen, og se dette i forhold til fram-
tidsbildet medlemmer og tillitsvalgte har av 
organisasjonen.  Resultatet ble presentert på 
Ledermøtet i Oslo 9-10.november.

Kartleggingsrapporten er utarbeidet av 
Fønix kompetanse, ved Bente Aksnes, i sam-
arbeid med prosjektgruppen for organisas-
jonsgjennomgangen. I tillegg er det oppret-
tet en styringsgruppe med NFFs nestleder 
Elin Engeseth som leder. Engeseth under-
streker til Fysioterapeuten at styringsgrup-
pen ennå ikke har tatt stilling til det som 
fremkommer i rapporten.

Kurs og identitet
Medlemstallet i NFF har økt betydelig det 
siste året, og er nå litt under 10.000. Hva er 
de viktigste årsakene til at fysioterapeuter 
velger medlemskap i NFF? Lav kursavgift 
er svært viktig. Hele 73 prosent oppgir at de 
har gått på fagkurs i regi av NFF de siste fem 
år. Viktig er også muligheten for hjelp med 
inntekts- og arbeidsforhold, og medlemska-
pets betydning for identiteten som fysiote-
rapeut.

Hvordan opplever medlemmene at NFF 
ivaretar dem? 39 prosent av de som svarte på 
undersøkelsen mener at NFF ivaretar deres 
faglige interesser i stor eller svært stor grad, 
mens 44 prosent opplever at de blir middels 
godt ivaretatt. Når det gjelder økonomiske 
interesser, er tallene lavere: 22 prosent me-
ner at NFF ivaretar dem i stor eller svært 
stor grad, mens 37 prosent føler seg middels 
bra ivaretatt.

Påvirkning
Hvordan medlemmer og tillitsvalgte opple-
ver muligheten til å påvirke NFFs politikk, 
varierer en god del. Halvparten av de tillits-
valgte ute på arbeidsplassene mener de ikke 
har en slik mulighet. Blant vanlige medlem-
mer sier 36 prosent at de ikke kan påvirke 
prosesser og prioriteringer i sin lokale avde-
ling. De opplever heller ikke at deres lokale 
avdeling påvirker NFFs sentrale politikk i 
særlig grad. Medlemmenes inntrykk er at 
NFF i liten grad klarer å påvirke nasjonale 
prioriteringer og beslutninger. Faggruppene 
og avdelingene mener derimot at de kan på-
virke NFFs prosesser, selv om dette varierer 
noe. 

Dette må være problematiske tilbake-
meldinger for NFF i en tid da forbundet 
prioriterer politisk påvirkningsarbeid svært 
høyt, både lokalt og sentralt.  Det står også 
i sterk kontrast til hva som er satt opp som 
effektmål for organisasjonsendringene. Der 
står politisk handlekraft og påvirkningskraft 
øverst på listen. Fremtidsbildet her er et NFF 
med tydelig kommunikasjon, både eksternt 
og internt, og en aktiv politisk ledelse med 
et klart budskap som er synlig i mediebildet, 
ifølge rapporten.

Langt fra ønskebildet
I dag oppleves NFF som for utydelig. En 
mulig årsak det pekes på i rapporten, er 
at politisk påvirkningsarbeid skal ivare-
tas av flere ledd, og at det oppleves uklart 
hvem som skal gjøre hva. Mange påpeker 
at det å favne så bredt som NFF gjør, ska-
per utfordringer i forhold til budskap ut. 
Politisk påvirkningsarbeid oppfattes som en 
oppgave hos de fleste lokalavdelingene, men 
gjennomføres i liten grad. Innenfor dagens 
rammer ser ikke avdelingene at de klarer å 
levere på dette området. Det meldes om et 
stort behov for økt kompetanse i påvirk-
ningsarbeid, både avdelinger og faggrupper, 
ifølge rapporten.

Virkelighetsbilder
Det pekes på flere paradokser i rapporten 
når det gjelder engasjement og påvirkning. 
Mens sentralstyret opplever at strukturen 
legger til rette for dette, oppleves det ikke 
slik av medlemmer og tillitsvalgte. Råd og 

«Nye NFF» i støpeskjeen

Prosjektledelse 
Prosjekt organisasjonsgjennomgang ble vedtatt på Landsmøtet 2010. Det ledes av en sty-

ringsgruppe oppnevnt av Representantskapsmøtet 2011, der nestleder Elin Engeseth er leder. 
En prosjektgruppe utfører det fortløpende arbeidet og består av fire ansatte i sekretariatet, 
under ledelse av Elin Bjor. Konsulentselskapet Fønix kompetanse har jobbet med kartleggings-
arbeidet og rapporten som ble lagt fram på ledermøtet 9.-10.november. Landsmøtet 2013 skal 
fatte de endelige beslutningene, og eventuelle endringer skal iverksettes fra 2014. 
Følg med: www.fysio.no/ORGANISASJON/Organisasjonsgjennomgang
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utvalg, faggrupper og avdelinger mener at 
de kan påvirke en hel del, men det er ikke 
enstemmig. Tillitsvalgte og kontaktpersoner 
opplever i middels til liten grad å kunne på-
virke lokale prioriteringer, og de ser heller 
ikke at avdelingene påvirker NFF sentralt.  
Samtidig er det svært lav deltakelse på lo-
kale arrangementer, der de politiske valgene 
og sakene står på dagsorden, heter det i rap-
porten.

Nye kanaler
For å imøtekomme framtidens krav må 
NFF bruke ressursene riktig, blir det påpekt 
i kartleggingsrapporten.  Satsingsområder 
som framheves er nye elektroniske kommu-
nikasjonskanaler, økt kompetanse sentralt i 
NFF, en styrket informasjons- og markeds-
avdeling, desentraliserte og sentrale møte-
plasser for kontaktpersoner og tillitsvalgte, 
styrke det politiske påvirkningsarbeidet og å 
holde fast ved lave kursavgifter. 

Forbundet består i dag av 49 ulike ledd, 
med fylkesvise avdelinger, faggrupper, råd 
og utvalg. I rapporten stilles det spørsmål 
ved hvor effektivt det er å spre ressursene 
så tynt utover, og om framtidsbildet av NFF 
er forenelig med hvordan pengene fordeles 
i dag. 

Veivalg
Elin Engeseth opplyser til Fysioterapeuten 

at styringsgruppen skal utarbeide forslag til 
veivalg for NFF, blant annet på bakgrunn av 
kartleggingsrapporten. 

– Forslagene skal fremmes for organisa-
sjonen. Vi håper å bli invitert til dialog ute 
i organisasjonsleddene før vi lander med 
konkrete forslag til en videreutviklet eller 
endret organisasjonsstruktur. Valget skal 
ligge  nærmest mulig  medlemmene, under-
streker hun.

De fleste av deltakerne på Ledermøtet så 
for seg en fremtid med færre organisasjons-
ledd, og mange foreslo færre avdelinger.

– Hvilke endringer som skal foreslås må 
vi komme tilbake til. Eksempler på veivalg 

er om vi skal vi legge ned avdelinger eller gi 
lokalleddene andre arbeidsoppgaver. Hvem 
skal pålegges ansvar for å ta avgjørelser i 
organisasjonen? Og skal det være flere eller 
færre enn i dag?

Elin Engeseth tror at de svært ulike virke-
lighetsoppfatningene når det gjelder påvirk-

ningsmuligheter, er et uttrykk for at 
kommunikasjonen ikke fungerer godt nok. 

– Det er store endringer på gang når det 
gjelder hvordan medlemmene forventer å 
kunne påvirke og kjenne seg som aktive del-
takere i fellesskapet. Her må det nytenkning 
til, sier Engeseth. 

 

NFF
Norsk Fysioterapeutforbund har litt under 10.000 medlemmer, hvorav halvparten er under 

og like mange over 40 år. Det er 49 ulike ledd og ca. 250 tillitsvalgte. Det er to politisk valgte i 
sekretariatet i Oslo, forbundsleder på heltid og nestleder i halv stilling. I tillegg kommer tillits-
valgte på arbeidsplasser og kontaktpersoner for privat praksis i kommunene.

Hva koster det? 
• Sentralstyret, råd og utvalg: ca. 1,7 mill. kr.
• Avdelinger, fag- og interessegrupper: ca. 11 mill. kr. (Hvorav ca.5 mill. er egne kursinntek-

ter og faggruppekontingenter).
• Landsmøtet, representantskapsmøter, ledermøter: ca.1 mill. kr.
• SUM totalt for drift sentralt og lokalt: ca.13,7 mill. kr.
I tillegg kommer kostnader knyttet til administrative ressurser i sekretariatet i Oslo, til kontakt 
og til oppfølging av organisasjonsapparatet, samt regnskapsførsel. 

MEDLEMMENE BESTEMMER Illustrasjonsfoto fra LM 2010. Foto: Heidi Johnsen



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.

Benyttes av 

Norges Skiforbund

jubileumstilbud!

Ta kontakt for et
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Sammendrag Bjørg Ringheim, 
spesialist i barne- og 
ungdomsfysioterapi, 
Bergen Barnefy-
sioterapi, e-post: 
bjorg@barnefysiote-
rapi.no 

Elisabeth Skarstein Waaler, spe-
sialist i barne- og ungdomsfysioterapi, 
Bergen Barnefysioterapi.

Anne Brit Sørsdahl, førsteamanu-
ensis, PhD, Institutt for fysioterapi, 
Høgskolen i Bergen. 

Denne fagartikkelen, mottatt 
8.2.2011 og godkjent 25.08.11, er 
eksternt fagfellevurdert etter Tidsskrif-
tet Fysioterapeutens retningslinjer på 
www.fysioterapeuten.no.

Oppgitte interessekonflikter: Ringheim 
og Waaler er eiere av instituttet der 
prosjektet er gjennomført.

 Innledning: I klinisk fysioterapipraksis har foreldre og fagpersoner erfart at barn med 
multifunksjonshemminger har hatt nytte av fysioterapi i gruppe. I forskningslitteraturen 
er imidlertid lite publisert om intensiv gruppetrening for barn med multifunksjonshem-
ming. Hensikten med denne studien var å: 1) undersøke eventuell endring i motorikk og 
passiv leddbevegelighet, og om individuelle treningsmål oppnås hos barn med multifunk-
sjonshemming som deltar i tre intensive gruppetreningsperioder i løpet av ni måneder 2) 
innhente erfaringer fra foreldre og andre ledsagere om deres deltakelse i gruppetreningen. 
Design: Forløpstudie med tre intensive gruppetreningsperioder i perioden mai 2009-fe-
bruar 2010.
Hoveddel: Seks barn i førskolealder med multifunksjonshemming i form av alvorlig 
cerebral parese deltok i en forløpstudie med tre intensive gruppetreningsperioder der 
barna var sin egen kontroll. Gross Motor Function Measure (GMFM), passivt leddutslag 
(PROM) og individuell måloppnåelse ble registrert før og etter hver treningsperiode. Barna 
ble videofilmet i barnehagen to ganger i prosjektperioden. Femten ledsagere ble intervjuet 
ved avslutningen av prosjektperioden. 
Evalueringsinstrumentene viste hovedsaklig en positiv utvikling i hver treningsperiode: 
GMFM-88 skåren økte i gjennomsnitt med 1.1 prosentpoeng. Flertallet av barna fikk økt 
passivt leddutslag. 49 av i alt 58 individuelle mål ble helt eller delvis nådd. Evalueringsin-
strumentene viste tilbakegang eller stabilt funksjonsnivå i mellomperiodene.  Ledsagerne 
hadde overveiende positive erfaringer med treningsperiodene, spesielt ble det positive 
gruppemiljøet verdsatt. Konkrete mål for hver ny treningsperiode ble vurdert som viktig.
Avslutning: Studien omfatter bare seks barn som var sin egen kontroll, men gir likevel en 
indikasjon på at korte, intensive perioder med fysioterapi kan vedlikeholde funksjon hos 
barn med multifunksjonshemming. Tilbudet fortsetter, og hovedhensikten vil være å ved-
likeholde ferdigheter og leddutslag hos barna, samt opplæring og veiledning av ledsagere 
for å sikre overføring til barnas hverdagsliv.
Nøkkelord: cerebral parese, multifunksjonshemming, intensiv fysioterapi i gruppe

Intensiv fysioterapi i gruppe for barn 
med multifunksjonshemminger

fag

Innledning
Cerebral parese (CP) er en paraplybetegnel-
se på følgene etter en skade i den umodne 
hjerne og fører til vansker med å holde stil-
linger og utføre bevegelser (1). Barna med de 
største bevegelsesproblemene med begren-
set mulighet til egenforflytning, klassifiseres 
til funksjonsnivå V i Gross Motor Function 

Classification System (GMFCS) (2). Barn 
med CP kan ha tilleggsvansker knyttet til 
syn, hørsel, kognisjon, persepsjon, epilepsi, 
ernæring og lungefunksjon (1). Barn med 
CP klassifisert i GMFCS-nivå V med flere 
tilleggsvansker, betegnes ofte som barn med 
multifunksjonshemming.

Tradisjonelt har barn med multifunk-

sjonshemming fått individuell fysioterapi. 
Ved Bergen Barnefysioterapi gis det også til-
bud om intensiv fysioterapi i gruppe for dis-
se barna. Foreldre og fagpersoner har erfart 
at barna har hatt nytte av dette. I forsknings-
litteraturen er imidlertid lite publisert om 
effekter av eller erfaringer med fysioterapi 
for barn med multifunksjonshemminger, og 

FAGARTIKKEL
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Foreldre og de andre ledsagerne er samstemte 
i at gruppetrening er svært positivt for barna 
og de voksne.

det blir i flere artikler etterlyst forskning om 
temaet (3-4). Trahan og medforfattere (5) 
har gjennomført en pilotstudie der konklu-
sjonen var at periodevis individuell trening 
med høy dosering for barn med GMFCS-ni-
vå IV og V ga positive resultater. I Norge har 
det vært gjennomført forskningsprosjekt 
om intensiv fysioterapi i gruppe for barn 
med CP, men få barn med GMFCS-nivå V 
har deltatt (6).  

Hensikt og spørsmål
Ut fra den sparsommelige dokumentasjo-
nen på området var hensikten i dette fagut-
viklingsprosjektet todelt: Systematisk regis-
trere eventuell endring i funksjon hos barn 
med multifunksjonshemming som deltar i 
tre intensive gruppetreningsperioder i lø-
pet av ni måneder.  Innhente erfaringer fra 
foreldre og andre ledsagere om deltakelsen i 
gruppetreningen. 

Spørsmål: 
Endres barnas grovmotorikk i prosjekt-

perioden? Endres passiv leddbevegelighet 
hos barna?  Oppnås forhåndsbestemte indi-
viduelle treningsmål? Hvilke erfaringer har 
foreldre og andre ledsagere med de intensive 
treningsperiodene?

Hoveddel
Metode
Design 
Forløpstudie med tre intensive gruppetre-
ningsperioder i perioden mai 2009-februar 
2010.

Deltakende barn og voksne
Seks barn med CP, GMFCS-nivå V, i alde-
ren to til fire år ved prosjektoppstart, deltok. 
Bakgrunnsopplysninger er presentert i tabell 
1. Barna ble rekruttert fra Bergen og omegn 
via Haukeland Universitetssykehus og kom-
munale fysioterapeuter. Barna fortsatte med 
sitt vanlige habiliteringstilbud i prosjekt-
perioden. Foreldrene samtykket skriftlig i 
deltakelse før prosjektperioden. Prosjektet 
er godkjent av Regional etisk komité for 
medisinsk forskning Vest og Datatilsynet. 
Barnas foreldre, støttepedagoger, assistenter, 
spesialpedagoger og lokale fysioterapeuter, i 
alt 33 voksne, deltok som ledsagere. 

Måleinstrumenter 
Både kvantitative og kvalitative evaluerings-
metoder ble benyttet. Oversikt over evalu-
eringstidspunkter er vist i figur 1.

 
Grovmotorikk
Gross Motor Function Measure (GMFM-
88) er et standardisert observasjonsskjema 
for å registrere endring i grovmotorikk hos 

Alder ved oppstart 2-4 år

Kjønn 4 gutter, 2 jenter

Tilleggsfunksjonshemminger:

        Synsvansker 2 barn

        Epilepsi                4 barn

        Lærevansker 6 barn

Barnehagetilbud 5 barn ved prosjekt oppstart, 1 barn i 
løpet av prosjektperioden

Igangsatte habiliteringstiltak i prosjektperioden:

        PEG* 3 barn ved oppstart, ytterligere 
1 barn i prosjektperioden.

        BtX-A injeksjoner** 2 barn før 1 treningsperiode,
2 barn før 2 treningsperioder.

        Lycradrakt*** 1 barn brukte i 1 treningsperiode.

        Hjelpemidler hjemme og i barnehagen. (Stå-, sitte-, stelle- og
        transport- hjelpemidler. Redskaper til spising, lek og samhandling/ 
        kommunikasjon)

Alle

        Utprøving av bryterstyring  Alle

        Kommunalt fysioterapitilbud 4 barn

        Spesialpedagogtilbud Alle

        Assistent/ tilleggsressurs i barnehagen Alle

* PEG: Stomitube på magen for ernæring, ** BtX-A: Botuliniumtoxin, ***Lycradrakt: Drakt med elastiske bånd 

TABELL 1 Bakgrunnsopplysninger om barna  (n=6)

                                                                    2009                                                          2010

Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Jan. Febr. Mars Apr. Mai

Barnehage-
besøk med 
videofilming

x    x

Målavklaring 
Testing

x  x     x  x    x  x

Intervju med 
ledsagere

   x   x

Intensiv gruppetrening

Intensiv gruppetrening

Intensiv gruppetrening

FIGUR 1 Oversikt over intensive perioder og evalueringstidspunkter.
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barn med CP (7). De 88 testleddene gis en 
skåre på en ordinalskala fra 0-3 og en to-
talskåre regnes ut. GMFM-88 har vist seg å 
være et reliabelt og valid måleinstrument for 
å fange opp endring over tid hos barn med 
CP (8-9). Det ble laget video av alle under-
søkelsene for å kvalitetssikre testingen. 

Passiv leddbevegelighet (PROM)
Bruk av manuelt goniometer er vanlig for 
å måle leddbevegelighet. Det er satt spørs-
målstegn ved reliabilitet ved leddmåling 
hos barn med CP, men gjennomsnitt av to 
målinger gjennomført av samme, erfarne 
tester, har gitt reliable resultater (10). Vi 
fulgte prosedyren som brukes ved Cerebral 
Parese Oppfølgingsprogram (CPOP) (11) 
og tok gjennomsnittet av to leddmålinger. 
I hoftene ble ekstensjon, fleksjon, innad- 
og utadrotasjon målt, samt lengden av m. 
rectus femoris. I knærne målte vi poplietal-

vinkel, ekstensjon og fleksjon og i anklene 
dorsal- og plantarfleksjon med flektert og 
ekstendert kne.

Individuelle mål
Før hver treningsperiode ble det utarbeidet 
skriftlige, individuelle mål for hvert barn 
sammen med foreldre og andre ledsagere 
(barnehagepersonell, lokal fysioterapeut). 
Målene skulle være konkrete og ha betyd-
ning i barnets hverdagsliv. Ved ettertest ble 
hvert mål evaluert av foreldrene, andre led-
sagere og gruppeledere i fellesskap.  Kriteri-
er for helt oppnådd, delvis oppnådd og ikke 
oppnådd mål ble bestemt før treningsperio-
den, for eksempel angitt i antall sekunder 
barnet kunne holde en stilling.

Halvstrukturert intervju
Intervju er benyttet i andre prosjekt der hen-
sikten har vært å undersøke foreldres opp-

fatning av barns endring av funksjon (12-
14). En intervjuguide der vi ønsket å få frem 
foreldrenes og ledsagernes erfaringer med 
målsettingsprosessen, deltakelse i grup-
petreningen og eventuell endring i barnas 
funksjon, ble utarbeidet (vedlegg 1).  

Video av barnehageaktiviteter
Hvert barn ble videofilmet i sin barnehage 
for å observere eventuelle endringer i bar-
nets generelle funksjon som kommunika-
sjon, utgangsstillinger, sosialt samspill, ini-
tiativ og smertepåvirkning i barnets daglige 
miljø. Et observasjonsskjema for videoana-
lyse ble utarbeidet (vedlegg 2).  

Intervensjon
Intervensjonen er en videreføring av en tre-
ningsmodell som er utviklet for barn med 
CP (6,12). Intervensjonen besto av inten-
siv trening i gruppe i tre perioder (figur 1). 

POPULÆRT  Treningsøkten avsluttes med fallskjerm. Foto: Bjørg Ringheim



FYSIOTERAPEUTEN  12/11     23

Hver treukers treningsperiode 
besto av to timer trening tre 
dager i uken. Gruppen ble le-
det av to fysioterapeuter (BR, 
ESW). Motivasjonsfaktoren 
hos barna var viktig, og lek og 
sang ble vektlagt. Bevegelig-
het, styrke og målrettet funk-
sjonstrening var hovedområ-
der, og det ble vekslet mellom 
fellestrening og individuell 
trening. Det ble laget et skrift-
lig treningsprogram (eksem-
pel vedlegg 3), men med rom 
for fleksibilitet og endring ut 
fra barnas respons, dagsform 
og tilbakemeldinger under-
veis. Praktisk og muntlig vei-
ledning av ledsagerne var en 
viktig del av programmet. 

Analyse
GMFM-88 totalskåre ble utregnet etter pro-
sedyre i GMFM-manualen. PROM-resulta-
tene for henholdsvis overekstremitetene og 
underekstremitetene er kategorisert som re-
dusert, uendret eller økt sammenliknet med 
forrige måling. Individuell måloppnåelse er 
fremstilt i kategoriene; ikke oppnådd, delvis 
oppnådd og helt oppnådd. Notater fra in-
tervjuene er bearbeidet og kategorisert i fire 
temaer. Observasjoner fra videoene er ført i 
observasjonsskjemaet og resultatene beskre-
vet under ett av temaene fra intervjuene. De 
to første forfatterne (BR, ESW) har sammen 
gjennomført analysene. 

Resultater
GMFM-88
GMFM-88 test ble gjennomført før og etter 
hver gruppetreningsperiode. Ettertest av to 
barn i første treningsperiode ble ikke gjen-
nomført av helsemessig eller praktisk årsak.

Det er økt GMFM-88 totalskåre etter 
hver treningsperiode (figur 2), gjennom-
snitt 1.1 prosentpoeng. I mellomperiodene 
går GMFM-skåren noe ned eller er stabil. 
Barna med høyest GMFM-skåre viser ty-
deligst bedring i grovmotorisk funksjon i 
prosjektperioden, mens barna med lavere 
GMFM-skåre har mer uendret skåre. Ver-
ken botuliniumtoxin (BtX-A) injeksjoner el-
ler Lycradrakt ser ut til å påvirke dette møn-
steret i GMFM-skårer i prosjektperioden. 
Ett barn har fall i grovmotorisk funksjon i 
prosjektperioden, men har økt GMFM-skå-
re i siste treningsperiode.  

Passiv leddbevegelighet
PROM ble testet før og etter hver trenings-
periode. To ettertester av ett barn ble ikke 
gjennomført av helsemessig årsak. 

Hovedtendensen er at de fleste barna får 
økt bevegelighet både i over- og underekstre-
mitetene etter hver treningsperiode (tabell 2). 
I mellomperiodene reduseres bevegeligheten 
både i over- og underekstremitetene. Dette 
mønsteret ses også hos de barna som har fått 
BtX-A injeksjoner i prosjektperioden. 

Individuelle mål
Barna hadde tre til fem individuelle mål for 
hver treningsperiode. Eksempler på mål 
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FIGUR 2 GMFM-88 skårer før og etter tre intensive treningsperioder for hvert barn (n=6). Fargede områder indikerer 
intensive treningsperioder.

Økt Samme Redusert

Leddbevegelighet - overekstremiteter

        Periode 1* 5

        Mellomperiode 1* 1 4

        Periode 2 5 1

        Mellomperiode 2 3 3

        Periode 3 4 2

Leddbevegelighet - underekstremiteter

        Periode 1* 4 1

        Mellomperiode 1* 5

        Periode 2 5 1

        Mellomperiode 2 2 4

        Periode 3 6

* ett barn ikke testet av helsemessig årsak.

TABELL 2 Endring av leddbevegelighet i over-og underekstremitetene i løpet av tre treningsperioder og 
to mellomperioder (n=6). 

TABELL 3 Eksempler på mål fra trenings-
periodene.

• Ligge i mageleie med støtte på underarmer, 
holde hodet kontrollert 5 sek.

• Sitte i sidesittende mot høyre selvstendig med 
støtte på begge hender i 3 sek.

• Rulle alene fra ryggleie over høyre side til 
mageleie.

• Øke bevegeligheten i skuldre og hofter.
• Godta vektbæring på åpne hender i sidesit-

tende stilling, evt. med litt støtte.
• Krype alene fremover en matte-lengde (1,8m).
• Holde oppmerksomheten i den sosiale set-

tingen en hel treningsøkt.
• Holde firfotstånde stilling (støttet), ta vekt på 

hofter/skuldre i 20 sek.
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er vist i tabell 3. Måloppnåelsen for barna 
i hver periode var høy (figur 3). Av 58 mål 
fra de tre periodene, ble 29 helt oppnådd, 20 
delvis oppnådd og 9 ikke oppnådd. Det er 
en tendens at flere mål ble oppnådd i siste 
treningsperiode.

Ledsagernes erfaringer og video-
observasjoner fra barnehagene
Femten intervjuer ble gjennomført; fem in-
tervju med foreldre, tre med fysioterapeuter 
og syv med støttepedagoger. Intervjuene ble 
gjennomført i barnehager, på fysikalsk insti-

tutt og per telefon. Det ble tatt video av fem 
av barna i deres barnehage i begynnelsen og 
på slutten av prosjektperioden.

Endringer i løpet av perioden 
Foreldre og andre ledsagere beskriver po-
sitive endringer i grovmotorikk hos barna 
(tabell 4). Endringene gjør dagliglivet lettere 
og har også ført til bedre forutsetninger for 
samspill og kommunikasjon. Slike endrin-
ger ser vi også på videoopptakene fra bar-
nehagene. For eksempel har økt hode- og 
trunkus-kontroll gitt noen av barna mer 

funksjonell bruk av armene som igjen gir 
større mulighet for mestring av bryterstyrte 
aktiviteter. Foreldre, ledsagere fra barne-
hagene og lokale fysioterapeuter beskriver 
unisont at de både har lært noe om barnas 
funksjon generelt, motorikk spesielt og om 
tiltak (tabell 4).

Mål for treningsperioden
Alle ledsagere sier at målene var tilpasset 
og oppnåelige for det enkelte barn. Mange 
nevner at det å lage mål sammen virket an-
svarliggjørende og motiverende (tabell 4). 
Det ble også sett som viktig at målsettings-
prosessen ble gjennomført for hver ny tre-
ningsperiode. 

Organisering som gruppetrening
Foreldre og de andre ledsagerne er sam-
stemte i at gruppetrening er svært positivt 
for barna og de voksne (tabell 4). Spesielt 
fremheves den positive atmosfæren. De få 
faktorene som nevnes som ulemper er taxi-
planleggingen, hvem som skal følge barnet 
til treningen og at noen opplever treningen 
som fysisk tung.

Innholdet i gruppen 
Foreldre og andre ledsagere uttrykker til-
fredshet med innholdet i treningen, som 
oppleves tilpasset hvert barn. Formen og 
innholdet i veiledningen beskrives positivt 
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FIGUR 3 Måloppnåelse etter hver intensive treningsperiode (n=6). Hvert barn har flere mål i hver 
periode.

1. Endring og læring hos barn og ledsagere
      
Hos barna:
• Bedre søvn, mer energi.
• Mindre plaget av slim i lungene, større appetitt. 
• Bedre utholdenhet og kontroll i ulike utgangsstillinger, mykere i kroppen.  
• Tåler mer støy i omgivelsene.
• Gir tydeligere respons på tiltale og har fått økt lydproduksjon, og aktiv kom-

munikasjon /deltakelse.

Hos ledsagere:
• Større motivasjon for trening hjemme /i  barnehagen.
• Økt trygghet i håndtering av barna, flere øvelser.
• Har lært at barna trenger tid til å komme med aktiv respons, enklere å tolke/

kommunisere. 
• God overføringsverdi av tiltak til hjem/barnehage.

3. Organisering som gruppetrening

• God sammensetning av gruppen. 
• Udelt positivt å trene i gruppe både for barn og ledsagere.
• Øker treningsmotivasjonen.
• Tryggheten i gruppen var god, det sosiale samspillet og det å bli kjent med 

andre i samme situasjon er godt.
• Pausene gir rom for gode samtaler, råd og tips.
• God atmosfære som gjør det enkelt å spørre om veiledning og avlastning.
• Greit å bli korrigert, gruppelederne var også flinke til å rose underveis.
• Krever mer planlegging spesielt med taxi og hvem som skal følge.
• Kan være litt fysisk tungt.  

2. Mål for treningsperioden

• Tilpasset og oppnåelig for det enkelte barn.
• Motiverende og ansvarliggjørende å lage mål sammen.
• Det ble i gruppen jobbet målrettet på en motiverende måte.
• Med på å bevisstgjøre realistisk funksjonsnivå til barna.

4. Innholdet i gruppen

• Gode øvelser, kreativt med leker og sanger.
• Fint at barna får velge leker/sangkort, fletter dette godt inn i treningen.
• Positivt  at sanger, leker, fallskjerm og gruppespontanitet brukes innenfor  en 

strukturert  ramme.
• Fint med faste rutiner på programmet som barna blir vant til og behersker.

TABELL 4 Eksempler på erfaringer fra intensive treningsperioder beskrevet av foreldre og andre ledsagere (støttepedagoger, assistenter, fysioterapeuter).



FYSIOTERAPEUTEN  12/11     25

(tabell 4), spesielt den direkte, praktiske vei-
ledningen i håndtering og trening.

Diskusjon
Både grovmotorikk, leddbevegelighet og 
måloppnåelse viser samme tendens; frem-
gang i treningsperiodene og tilbakegang 
eller stabilt nivå i mellomperiodene. I in-
tervjuene forteller foreldre og ledsagere at 
barna har endret seg innen mange områder 
som har betydning i dagliglivet. Foreldre og 
ledsagere har lært noe som har ført til posi-
tive endringer i hverdagen.

Endring i grovmotorisk funksjon 
og måloppnåelse 
Prosjektet hadde ingen kontrollgruppe. 
Barna ble bare sammenlignet med seg selv. 
Utviklingskurven for grovmotorisk funk-
sjon (15) flater imidlertid raskt ut hos barna 
med GMFCS-nivå V og viser en tendens til 
avtakende grovmotorisk funksjon allerede 
fra seks-syv års alder. Dette kan bety at det 
er gunstig å sette i gang intervensjon tidlig 
for barn med multifunksjonshemminger for 
at de skal få utnyttet sine ressurser på en best 
mulig måte, og at vedlikehold av funksjoner 
er viktig. Tendensen i testresultatene er at 
periodene med intensiv fysioterapi vedlike-
holder grovmotorisk funksjon hos barna i 
førskolealder. Dersom funksjonen opprett-
holdes utover førskolealder, er det derfor 
rimelig grunn til å tilskrive den iverksatte 
tiltak.

Oppnåelsen av de individuelle målene 
har vært høy. Flere mål har imidlertid vært 
gjentatt i nye treningsperioder, noe som 
tyder på at barnas funksjon går tilbake til 
utgangspunktet i mellomperiodene. Dette 
støtter at gruppetreningen bidrar i vedlike-
holdet av barnas funksjon. Målene kan synes 
små – som bedret hodekontroll eller mer ak-
tiv bruk av hendene, men er viktige for bar-
nas funksjon i hverdagen. Antall oppnådde 
mål øker utover i prosjektperioden. Dette 
kan bety at foreldre, andre ledsagere og vi 
fysioterapeuter har fått bedre kunnskap om 
mål for det enkelte barn. Ifølge Brown og 
medforfattere (16) er det viktig at målene 
som settes er kortsiktige og funksjonelle, og 
at psykologiske og pedagogiske strategier 
inkorporeres i treningen. De påpeker videre 
betydningen av at alle nærpersoner orien-
teres og opplæres i hvordan den målrettede 
treningen utføres slik at kontinuiteten sik-
res. Dette støtter betydningen av at vi setter 
individuelle mål for hver gruppeperiode, og 

at foreldre og ledsagere alltid er med i mål-
settingsprosessen. Både målresultater, inter-
vjuer og video viser at overføringen til bar-
nets hverdagsarenaer på god vei har lyktes, 
noe som nettopp kan skyldes opplæring og 
veiledning av ledsagere. 

Leddbevegelighet og smerter
Barn som ikke er gående har betydelig større 
risiko for alvorlige feilstillinger og har oftere 
behov for operative inngrep (11). Hos barn 
med GMFCS-nivå V er faren stor for sub-
luksasjon og luksasjon av hoftene (17). Det 
er derfor et overordnet mål at barna i grup-
pen opprettholder eller øker leddbevegelig-
heten, både for å utsette operasjoner og for 
å forhindre smerter fra ledd og muskulatur. 
Økt leddbevegelighet gir et bedre utgangs-
punkt for håndtering av barna og for mindre 
fysiske belastninger for foreldre og ledsage-
re. Fragala og medforfattere (4) konkluderer 
med at manglende tøyning utover fem uker 
kan gi nedsatt leddbevegelighet i hofter og 
knær. Dette understøtter betydningen av at 
ledsagere som til daglig håndterer barna del-
tar i gruppen og får praktisk opplæring slik 
at kontinuitet i tøyning sikres.

Det er påvist større grad av smerter hos 
barn med GMFCS-nivå V sammenlignet 
med barn med GMFCS-nivå III og IV (18). 
Barn med ernæringsproblemer eller som får 
næring via sonde på magen (PEG), synes å 
ha større grad av smerter enn barn som ikke 
har slike ernæringsproblemer. Vi hadde i ut-
gangspunktet forventet større grad av smer-
ter hos barna enn det som har fremkom-
met i prosjektperioden. En mulig årsak kan 
være at vi ikke greier å fange opp eventuelle 
smerter. Barna har gitt uttrykk for ubehag 
ved tøyning, men ikke i den grad at vi tolker 
det som smerter som forhindrer tøyningen. 
Konsekvensen av dette er at smerter ikke 
påvirker gjennomføringen av intensiv grup-
petrening, men forutsetter at ledsagerne og 
gruppeledere kjenner og tolker barnas reak-
sjoner best mulig og tar hensyn til barnets 
reaksjoner ved gjennomføring av tiltak.

Den positive gruppeopplevelsen
Det sosiale i gruppen fremheves i inter-
vjuene som svært viktig både for barna og 
ledsagerne. Sosial samhørighet, trygghet og 
god atmosfære fremmer læring, og humor 
og glede forsterker dette. Ødman og med-
forfattere (3,19) bekrefter at foreldre opple-
ver intensive treningsgrupper som positive. 
Jo større grad av funksjonshemming, desto 
mindre oppleves funksjonell fremgang som 
det mest avgjørende. Det viktigste for forel-
drene er at andre behov som å bli hørt og 
involvert i prosessen rundt barnet blir iva-
retatt. Dette setter krav både til fagpersoners 
evne til lydhørhet overfor foreldres ønsker 
og til å lede gruppen, inkludert det å skape 
en trygg og god atmosfære.
 
Metoderefleksjoner
Det har vært en utfordring å teste barna i 
prosjektet. Både barnets dagsform og for-
ståelse av hva som skal skje, samt spastisitet 
og smerter kan ha påvirket resultatene våre. 
Goal Attainment Scale (GAS) kunne vært 
brukt som erstatning for skriftlige, individu-
elle mål og har vært brukt i noen tidligere 
grupper (6). Vår erfaring er imidlertid at 
nedskrevne mål er like anvendelige og min-
dre arbeidskrevende enn konstruksjon av 
GAS skalaer. Derfor ble dette valgt.

Den nære relasjonen mellom ledsagerne 
og fysioterapeutene som både har gjennom-
ført testing, intervjuer og ledet gruppene kan 
ha påvirket svarene i intervjuene. Det ble in-
formert om og understreket betydningen av 
at de som ble intervjuet måtte komme med 
både positive og negative erfaringer, slik at 
intervjuene kunne føre til endring dersom 
det var behov for dette. Det kan likevel ikke 
utelukkes at det ville blitt andre svar dersom 
det var ukjente fagpersoner som hadde gjen-
nomført intervjuene.

Videoopptak i barnas barnehager har 
også vært en utfordring. Utgangspunktet 
var å filme samme situasjon før og etter pro-
sjektperioden, men i ettertid viste det seg at 
barnas dagsform varierte, og barnas utvik-
ling i perioden førte til at nye aktiviteter var 

Ledsagerne har erfart at barna har 
endret seg, og at de har lært noe som 
har ført til endringer i hverdagen.
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i fokus i slutten av prosjektperioden. Å un-
dersøke om barnas funksjon endres i andre 
miljøer etter en treningsperiode er viktig 
informasjon, men krever nøye overveielser 
om hvordan denne endringen eventuelt skal 
dokumenteres gjennom videoopptak.

Avslutning
Både grovmotorikk, leddbevegelighet og 
måloppnåelse viser samme tendens etter en 
periode med tre intensive treningsperioder; 
med fremgang i treningsperiodene og til-
bakegang eller stabil funksjon i mellompe-
riodene. Ledsagerne har erfart at barna har 
endret seg positivt, og at de har lært noe som 
har ført til endringer i hverdagen. Den po-
sitive gruppeopplevelsen er viktig for barn, 
foreldre og andre ledsagere og er en forut-
setning for gjennomføring av treningsperio-
dene. 

Etter utelukkende positive erfaringer 
med intensive gruppetreningsperioder, har 
vi valgt å fortsette tilbudet for disse barna, 
og vi gir gruppetreningstilbudet tre ganger 
årlig. Videre vil det være interessant å se 
hvilke erfaringer, effekter og utfordringer 
intensiv trening gir barn, ledsagere og grup-
peledere etter hvert som barna blir eldre.

Takk
Vi vil takke barn, foreldre og de andre led-
sagerne som velvillig har deltatt i dette pro-
sjektet og som har gjort gjennomføringen 
mulig. Vi vil også takke Fond til etter- og 
videreutdanning av fysioterapeuter som har 
finansiert fagutviklingsprosjektet. 

Vedlegg
Vedlegg 1-3 kan fås ved henvendelse til for-
fatter.
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Title: Intensive physiotherapy in a group setting for children with severe 
cerebral palsy (CP)
Abstract 

 Introduction: In clinical practice, parents and physiotherapists have experienced positive 
effects of intensive physiotherapy in a group setting for children with severe cerebral 
palsy (CP). However, little is yet reported about this topic. 
Design: Prospective case series.
Main section: This study aimed at: 1) Systematically measure changes in motor functio-
ning, passive range of movement, and if individualized training goals were achieved in 
children with severe CP, who attended three periods of intensive physiotherapy in a group 
setting during nine months and 2) Explore experiences from parents and other escorts 
regarding this type of physiotherapy service. 
Six children with CP in preschool age, GMFCS V, participated. Gross motor function 
(GMFM-88), passive range of movement (PROM) and achievement of individualized goals 
were measured before and after the training periods. Activities performed by the children 
in kindergarten were video-recorded, and fifteen escorts were interviewed about their 
experiences with the group training. 
The outcome measures documented a positive trend after each training period, while the 
children’s motor functions deteriorated or remained stable between the periods of inten-
sive training. The escorts experienced the periods of group training mainly positive. 
Conclusion: Based on these results the purpose of future periods of intensive training in 
a group setting for children with severe CP, will be maintenance of function, prevention of 
contractures, and supervision of the escorts.
Key words: Severe cerebral palsy, group training, intensive physiotherapy.
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Commentary
As the global prevalence of paediatric obesity rises, participa-
tion in health-enhancing physical activity is of vital importance 
for the prevention of chronic diseases such as Type 2 diabetes, 
cardiovascular disease, coronary heart disease, and some can-
cers (Penedo and Dahn 2005). The reported global prevalence 
of ‘some but insufficient physical activity’ is estimated to be as-
sociated with 1.9 million deaths, 19 million Daily Adjusted Life 
Years, and approximately 22 percent of coronary heart disease 
prevalence globally (WHO 2002).

The study by Davis et al highlights the benefit of increasing 
physical activity in childhood for parameters of health other than 
weight management alone and provides evidence for the posi-
tive effect of increasing physical activity on mental functioning. 
This well-designed study uses robust techniques to explore the 
dose-response relationship between activity levels and executive 
function and expands the evidence for the importance of human 
movement in overall physical and cognitive health in childhood 
which, at times, can be lacking (Biddle et al 2011). The authors 
did not collect data relating to the cost associated with achieving 

such benefit, however, and this information would be very useful 
for policy makers.

Overall the study assists policy makers and clinicians in weig-
hing up the benefit of implementing physical activity interven-
tions. Given the positive effect, the results may support stake-
holders’ efforts to increase exercise time during the school day 
where curriculum demands can sometimes act as a barrier to 
such initiatives. Similarly, such school or community interven-
tions should be appropriately designed to maximise the associa-
ted benefits (Baker et al 2011).

Grace O’Malley
Weight Management, Physiotherapy Department, The
Children’s University Hospital, Dublin, Ireland
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Aerobic exercise enhances executive function and academic achieve-
ment in sedentary, overweight children aged 7–11 years

Synopsis
Summary of: Davis CL et al (2011) Exercise 
improves executive function and achieve-
ment and alters brain activation in over-
weight children: a randomized controlled 
trial. Health Pscyh 30: 91–98. [Prepared by 
Nora Shields, CAP Editor.]

Question: Does aerobic exercise improve 
cognition and academic achievement in 
overweight children aged 7–11 years? 

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

Setting:After school program in the Uni-
ted States. 

Participants: Overweight, inactive chil-
dren aged 7–11 years with no medical con-
traindication to exercise. Randomisation of 
171 participants allocated 56 to a high dose 
exercise group, 55 to a low dose exercise 
group, and 60 to a control group.

Interventions: Both exercise groups were 
transported to an after school exercise pro-
gram each school day and participated in 
aerobic activities including running games, 

jump rope, and modified basketball and 
soccer. The emphasis was on intensity, en-
joyment, and safety, not competition or skill 
enhancement. The student-instructor ratio 
was 9:1. Heart rate monitors were used to 
observe the exercise intensity. Points were 
awarded for maintaining an average of > 150 
beats per minute and could be redeemed 
for weekly prizes. The high dose exercise 
group received 40 min/day aerobic exercise 
and the low dose exercise group received 20 
min/day aerobic exercise and 20 min/ day 
unsupervised sedentary activities including 
board games, drawing, and card games. The 
average duration of the program was 13 ± 
1.6 weeks. The control group did not receive 
any after school program or transportation.

Outcome measures: The primary outcome 
was the Cognitive Assessment System taken 
at baseline and postintervention. This mea-
sure tests four cognitive processes: planning 
(or executive function), attention, simulta-
neous, and successive tasks with each pro-
cess yielding a standard score with a mean 
of 100 and a SD of 15. Secondary outcome 

measures were the broad reading and mat-
hematics clusters of the Woodcock-Johnson 
Tests of Achievement III.

Results: 164 participants completed the 
study. At the end of the intervention period, 
there was a dose-response benefit of exer-
cise on executive function (linear trend p = 
0.013) and mathematics achievement (linear 
trend p = 0.045); ie, the post-intervention 
group scores for these outcomes increased 
with the intensity of exercise. Compared to 
the control group, exposure to either exer-
cise program resulted in higher executive 
function scores (mean difference = –2.8, 
95% CI –5.3 to –0.2 points) but not in high-
er mathematics achievement scores. The 
groups did not differ significantlyon any of 
the other outcomes. There were no differen-
ces between the two exercise groups. 

Conclusion: Aerobic exercise enhances 
executive function in overweight children. 
Executive function develops in childhood 
and is important for adaptive behaviour and 
cognitive development.
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Tidsskriftet Utposten (nr. 3/2011) hadde to artikler av dr. Satya Sharma om undersøkelse og behandling 

av skulderlidelser (1). Sharma tok utgangspunkt i undersøkelsesmetodikken Cyriax fra ortopedisk medi-

sin. Per Sunde, lege ved Skulderklinikken i Oslo, tar i dette innlegget til orde for en annen tilnærming til 

skuldeundersøkelse. Det samme innlegget sto på trykk i Utposten nr. 6/2011.

Synspunkter på skulderundersøkelse 
i allmennpraksis
ARTROSKOPI, MR og ultralyd viser at skul-
derproblemer ofte er mer sammensatte enn 
det man tidligere har ment når det gjelder 
koeksisterende ekstra- og intraartikulær pa-
tologi. På denne bakgrunn har de kliniske 
undersøkelsene endret seg (1, 2). Deler av 
gammel undersøkelsesmåte er lite hen-
siktsmessig og lite validert. Ultralyd kan 
være særs nyttig, for eksempel er tydelig økt 
bursavæske som oftest et sekundært tegn på 
betydelig supraspinatusruptur. Det gjelder 
spesielt hvis man også ser væske rundt bi-
cepssenen i sulcus på den aktuelle side. 

Fire hovedpoenger ved skulder-
undersøkelse
1. Det bør utføres få tester. De man gjør, 

bør man være fortrolige med. 
2. Det må settes langt færre injeksjoner i 

sener/senefester enn det man gjør i dag. 
3. Kvalifisert supervisert fysioterapi bør 

vektlegges tidlig og tydelig. 
4. For de fleste tilstander behøves ikke 

supplerende billedundersøkelser og/el-
ler ortopedhenvisning. Det er imidler-
tid viktig å gjenkjenne hvilke tilstander 
hvor dette er nødvendig, og ikke minst 
hvilke som krever prioriterte henvis-
ninger.  

Dette fører frem til et forslag om en 6-punkts 
«kvikksjekkliste» som tar ca. ti minutter, og 
som fanger opp ca. 90 prosent av de vanligste 
diagnosene ved atraumatiske tilstander eller 
forstrekninger, inkludert forhold ved rotator-
cuff, glenohumeral- eller acromioklavikular-
leddene.   

Sekspunkts skulderundersøkelse
1. Aktive og passive bevegelsesutslag. 

Redusert passiv leddbevegelighet 

sannsynliggjør kapsulitt eller artrose. 
Smerte reduserer i tillegg aktiv leddbe-
vegelighet.

2. Kraftsvekkelser: sekundært smertebe-
tingede eller primære, hyppigst pga. 
cuff-ruptur. 

3. Instabilitetsfølelse eller betydelig klik-
king i leddet kan tyde på intraartikulær 
patologi som undersøkes med stabili-
tetstester.

4. Skapulas funksjon og rytme, impinge-
ment/subacromial tranghet, smertebue. 

5. Andre tilstander: referert smerte, hyp-
pigst fra nakke. Lokale acromiokla-
vikularleddssmerter. Eventuell tuber-
culum majus-avulsjon; sees lett ved 
ultralyd.   

6. Obs. for «røde flagg»: hevelse, unatur-
lige atrofier, armutstråling, allmenn-
symptomer, nattsmerter.

Fem utdypende faktorer
1. Cuff-rupturer av klinisk relevans. Man-

ge figurerer under såkalt «tendinitt». 
Diagnostikken er viktig da enkelte stør-
re rupturer bør sutureres tidlig. «Empty 
can-testen» er sentral: Abduksjon med 
tommel ned; tester for fortrinnsvis su-
praspinatussvekkelse. Ved større ruptu-
rer kan det være vanskelig for pasienten 
å abdusere armen selv. Ved tegn på utro-
teringskraftsvekkelse omfatter lesjonen 
også infraspinatus. Ved betydelig inn-
roteringskraftreduksjon bør pasienten 
tidlig vurderes for subscapularissutur.  
For kraftreduksjon som beskrevet, er 
veiledet fysioterapi det viktigste. Man-
ge pasienter bør henvises til MR, ultra-
lyd evt. ortoped. 

2. Vanlig lateral impingement. Klinisk re-

levante intraartikulære avvik. Man må 
utføre Neer- og Hawkin-tester selv om 
de er uspesifikke med henblikk på hvil-
ke strukturer som gir smerte.  Man bør 
enkelte ganger utføre en injeksjon i det 
subakromiale rom (helst bursaen) for 
å teste smertelindring og om eventuell 
kraftsvekkelse fortsatt består etter in-
jeksjonen. Viktigst er uansett å komme 
i gang tidlig med god veiledet trening. 
Ved negativ testing for impingement 
bør man overveie instabilitetstester 
som for eksempel O’Brien. Utdifferen-
sieringene er ofte vanskelige, med man-
ge utfordringer − også for radiologer 
og skulderspesialister. Det er krevende 
å tilegne seg trygg erfaring i vurderin-
gen av diverse kapsel-, ligament- og 
labrum-avvik samt naturlige varianter.  

3. Nyere samlebetegnelse: høye antero-
mediale avvik. Disse kan ha sin årsak 
i et mangfold av ofte overlappende 
strukturelle avvik, dels ekstra- eller in-
traartikulære. Den lange bicepssenen 
er som regel sentral i smertebildet, ofte 
sammen med diverse nabo-festeanord-
ninger og subscapularis samt fremre 
supraspinatus. Det dreier seg sjelden 
bare om såkalte bicepstendinitter eller 
vanlig lateral impingement. Ofte kan 
kirurgisk avlastning av nevnte biceps-
sene gi god smertelindring, også ved 
massive cuff-rupturer.   

4. Acromioklavikularleddet. Nevrologi. 
AC-leddet kalles ofte «det glemte led-
det». Det er normalt med til dels be-
tydelige degenerasjonsendringer uten 
særlige plager. Testene kan være enkle, 
men det er mye overlapping til proble-
mene fra det subakromiale rom ellers.  
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Det må settes langt færre injeksjoner i 
sener/senefester enn det man gjør i dag.

Nevrolog, f.eks. mononevropati av n. 
thoracicus longus (vingeskapula) og n. 
suprascapularis (supraspinatusparese). 
Dette er sjeldne tilstander som ofte 
er vanskelig å diagnostisere. Man bør 
antakelig tidlig henvise til særkompe-
tanse. 

5. Funksjon/holdning/diverse medfak-
torer. Det er sentralt å vurdere skapu-
las funksjon og rytme bilateralt, både 
statisk og repetert dynamisk. Asym-
metrier? Svak interskapulærmuskula-
tur? Protraherte skuldre? Økt torakal 
kyfose? Lav cervikal lordose? Myalgier 
i skulderbuen? Konstitusjonelle hyper-
laksiteter?

Det kreves som oftest en annen tilnærming 
til diverse over-hodet-idrettsaktviteter og 
«overuse»-skuldre. Man bør tidlig søke 
hjelp. «Blinde» og ikke-målrettede røntgen-

undersøkelser (f.eks. røntgen i bare ett plan, 
uten «outlet view») og MR-undersøkelser 
gir ofte liten klarhet. Injeksjoner bør reser-
veres pasienter med nokså kortvarige og 
sterke smerter. Det utføres for mange og 
dels for raske acromionreseksjoner. Mange 
pasienter har sekundære impingementsitua-
sjoner som delfaktorer i en kompleks helhet.  

Synspunkter på injeksjoner 
1. Det er liten dissens om at det er kon-

traindisert å sette steroider i senevev. 
Mange cuff-sene-lesjoner er særlig 
hos eldre non- eller lavsymptomatiske 
og udiagnostiserte. Disse er å betrakte 
som aldersnormale. De skal verken ha 
senesutur eller injeksjoner.

2. Intraartikulære injeksjoner treffer som 
oftest ikke leddet.  Det er høyst relevant 
å spørre om den jevne allmennprakti-
ker bør forsøke intraartikulære skulder- 

injeksjoner overhode. 
3. Det er betydelig evidens for at intraar-

tikulære steroider ved betydelig smer-
tefull «frozen shoulder» i tidlig fase 
gir god smertelindring (3). Inntil tre 
injeksjoner har dokumentert effekt. De 
færreste trenger kapseldistensjon eller 
kirurgi.  

Per Sunde
Lege ved Skulderklinikken i Oslo 
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En bok om døden, sorgen og kampen for å finne igjen livsgleden. Forfatteren 
er billedkunstner, forfatter og oversetter. Hun har utgitt flere bøker tidligere. 

Bokens jeg er rammet av sorg. En nær venn døde brått av hjertestans. 
Dette hadde skjedd mens hun var borte noen dager. De hadde bodd nær 
hverandre i hver sin hytte, men også tidvis sammen. De hadde vært aleine 
om å overvintre i den øverste setergrenden i en fjelldal. Da døden inntraff, 
ble hennes tilværelse vesentlig endret. En lammelse inntrådte og ordene 
knyttet til sorgen forstummet.

Etter begravelsen velger hun å bo videre aleine gjennom vinteren. En 
slags dagboknotater beskriver livet etterpå. Nedtegnelsene følger i krono-
logisk rekkefølge. De er angitt som dager og uker etter hans død, men med 
ujevne mellomrom i tid. Hun driver tømmerhogst, mater fuglene og holder på 
med ulike huslige gjøremål. Ellers er hun ute i naturen og observerer planter 
og dyr gjennom årstidene.  I det meste av hva hun foretar seg er han i hen-
nes tanker og handlinger. Ofte går hun i hans fotspor, mater fuglene som 

han gjorde det og minnes hans obser-
vasjoner og kommentarer til naturen.  
Hun er der aleine, og en sjelden gang 
kommer det dagsbesøk. Av og til må 
hun ned i bygda for å handle.

Hun gjennomlever tunge perioder 
med manglende mat- og livslyst. En 
følelse av tomhet i tilværelsen knuger 
henne ned. Dette som en kontrast til 
det lykkelige livet før dødsfallet. Hun 
blir minnet om det ugjenkallelige gang 

på gang. Av og til opplever hun han nær, som om han var til stede på ny for å 
forsvinne. Hun reflekterer stadig over hva døden er.

Hvordan kommer hun så gjennom sorgen? Noe skjer underveis fra den 
tunge tiden etter begravelsen og frem mot tiden da hun for alvor igjen kan 
fylles med gleden over tilværelsen. Noe hjelper henne. En omtanke fra men-
nesker som røper en forståelse for hennes tunge sorg. Enkle og velmenende 
ord varmer henne. Hun fyller dagene med hverdagslige rutiner, lever og er til 
stede i eget liv. Tårer slipper frem under allehelgensdag i kirken, den første 
etter hans død. Alt dette synes å bringe henne fremover. Mot slutten av 
boken klarer hun endelig å sette noen ord på sorgen, som i begynnelsen 
kjentes ganske umulig for henne. 

«Det er som det er». Noe er forløst, og snart er våren i anmarsj. Hun skri-
ver: «I morges sang jeg!». Hun kan gå til gravplassen uten den tunge tristhet 
og det dype savn som fulgte henne ved tidligere besøk til graven.

Dette er en jeg-fortelling. Er så dette jeget identisk med forfatteren? 
Intet i teksten avslører det, men det er umulig å skrive slik om sorgen uten 
å ha opplevd noe tilsvarende. Derfor har jeg valgt å omtale hovedpersonen 
som hun.

Boken er en god beskrivelse av hvordan sorgen kan fylle et menneske 
som tidligere var lykkelig, og hvordan troen på livet gjenvinnes. De mange 
fine naturskildringene med et våkent øye for detaljer gjør også boken verd å 
lese. Alle kan lese den med utbytte. Fysioterapeuter kan få en større forstå-
else for den store påkjenning det er å miste et menneske man er glad i. De 
mange sort-hvitt tegningene i boken av forfatteren ledsager teksten på en 
fin måte. Boken anbefales på det varmeste.

Einar Hafsahl 
Fysioterapeut, Sandnes
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UFO ANKELORTOSER
- alle størrelser, også for barn

Om å gjenvinne livsgleden

Lyst til å anmelde bøker?

Fysioterapeuten har anmeldelser av både bøker og DVDer, og tren-
ger flere som vil dele sine oppfatninger med andre kolleger.  

Ta kontakt med oss på epost fagredaktor@fysio.no, hvis du synes 
dette høres spennende ut. På våre nettsider finner du også retnings-
linjer for hvordan anmeldelser skal skrives. 
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Bruce D. Perry og Maria Szalavitz: 
Drengen der voksede op som hund
Hans Reitzels Forlag 2011, København
303 sider
Kr. 254
ISBN: 9788741254371

Undertittel: «Hvad vi kan lære af traumatiserede 
børn om tilknytning, tab og heling». 

Mange barn vokser opp med grov omsorgs-
svikt. I tillegg kan de ha vært utsatt for særlig 
traumatiske påkjenninger. Hvilke følger får dette 
for barna? Og hvordan kan de hjelpes? Noen te-
rapeutiske tilnærminger virker godt, mens andre 
kan være skadelige. Disse spørsmålene forsøker 
denne boken å gi noen forklaringer på.

Bruce D. Perry er en anerkjent barnepsykiater, 
som driver med både behandling og forskning. 
Han har skrevet flere bøker sammen med journa-
listen Maria Szalavitz. Hennes oppgave er å hjelpe 
til å formidle hans kunnskap for allmennheten.

Gjennom kasuistikker og utfyllende henvis-
ning til forskning om barns utvikling mentalt og 
biologisk, formidles innsikt om traumatiserte 
barns vanskelige liv. Hvert kapitel tar utgangs-
punkt i en eller flere kasuistikker som Perry 
har inngående kjennskap til som terapeut. Han 
beskriver møtet med barnet og dets nåværende 
problemer. Barnets ofte utagerende sinne eller 
engstelse, som kan komme til uttrykk i mange si-
tuasjoner, kan som oftest forklares gjennom for-
hold i barnets oppvekst. Hvilke savn og mangler 
led barnet under, hadde han/hun fysisk kjærlige 
foreldre eller var barnet overlatt til seg selv?

I sin tilnærming er Perry opptatt av at barnet 
skal ha kontroll over situasjonen. Han skal ikke 
tvinge seg på barnet, og initiativet til å ta kontakt 

skal komme fra 
barnet selv. Hvis 
barnet ikke vil 
snakke, kan han 
sette seg ned og 
tegne sammen 
med barnet. 
Gradvis kan det 
så utvikle seg til 
en samtale. Ut 
fra de beskrevne 
historier har 
Perry en beun-
dringsverdig 
evne til å få 
kontakt med 
barn og ungdom.

Hva er barnets behov? Og hva manglet i opp-
veksten? Hvordan kan barnet bli et trygt og sunt 
vesen igjen? For å hjelpe et traumatisert barn, er 
behovene ofte uavhengig av den kronologiske 
alder, betoner han. Store barn kan ha behov for 
å bli holdt rundt av sine nye omsorgspersoner. 
Perry anbefaler ulike tilbud avhengig av behov. 
Manglende fysisk kontakt i oppveksten kan bli sti-
mulert gjennom massasje hos en behandler. Slik 
kan de venne seg til å ta i mot fysisk kontakt. Inn-
ledningsvis kan dette være en truende opplevelse 
for mange barn. Fysioterapeuter som praktiserer 
psykomotorisk behandling har erfaringer med 
dette. Enkelte av barna/ungdommene omtalt i 
boken får også øvelser knyttet til med musikk og 
rytmiske bevegelser for å bli trygge i egen kropp.

Forfatteren er også opptatt av den nevrobio-
logiske utvikling hos mennesket fra barn til vok-
sen alder. Den normale utvikling er hemmet hos 
traumatiserte barn. Hjernen skal gjennom ulike 

utviklingstrinn og trenger å stimuleres gjennom 
omsorg og sosiale relasjoner for å bli fullsten-
dig utviklet. Barn med tidlige traumer er ofte 
vanskeligst å hjelpe, fordi hjernen tidlig kan være 
hemmet i sin utvikling. Dette kan bety en dypere 
og alvorligere skade. Det skal lite til for at disse 
omtalte barna blir utrygge, og det er en utfordring 
å hjelpe dem til å bli tryggere på seg selv.

Mot slutten av boken kommer Perry inn på 
betydningen av barnets omgivelser. Jevnaldrende 
barn er svært viktige i samhandlinger med barnet 
eller ungdommen for at den vanskeligstilte 
skal kunne greie å sosialiseres til et mest mulig 
normalt liv. Han har vært i klasser og informert 
sammen med den vanskeligstilte eleven om den-
nes behov.

Det er en bok jeg ble sterkt grepet av. Bokens 
tragiske skjebner ble fortalt med en innlevende 
forståelse for barnas omfattende problemer. Per-
rys vennlige måte å møte barna på var forbilledlig. 
Han fikk også svært god kontakt med mange av 
dem.

Boken passer for alle, men særlig nyttig vil 
den være for fysioterapeuter som arbeider i 
psykisk helsevern. Med bakgrunn i psykomotorisk 
fysioterapi har jeg funnet mye relevant lærdom i 
boken som kan knyttes til pasienter i min praksis.

Einar Hafsahl
Fysioterapeut, Sandnes

En svært viktig bok om traumatiserte barn
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FYSIOTERAPEUTEN fulgte Marit Follesund 
Viravong en hel arbeidsdag i oktober. Vira-
vong er spesialfysioterapeut i intensiv fysio-
terapi ved Medisinsk Klinikk, Oslo Univer-
sitetssykehus, Ullevål. Hun er også deltids 
masterstudent ved Høgskolen i Bergen. Ved 
Medisinsk klinikk er det rundt 34 fysiotera-
peuter og et av arbeidsfeltene er intensiv- og 
akuttmedisin. Viravong jobber turnus. Det 
betyr blant annet at hun jobber hver 6. helg 
og har kveldsvakter. Avdelingen har alltid 
fire studenter og to turnuskandidater.   

Dagen starter med avdelingsmøte fra 
klokken åtte til ni, ledet av sjeffysioterapeut 

Merete Brandt. Her tar man opp ulike admi-
nistrative og faglige utfordringer. Hver tors-
dag morgen er satt av til fagmøter som kan 
være gjennomgang av en relevant vitenska-
pelig artikkel som alle skal lese på forhånd. 

– På møtet går vi gjennom artikkelen, dis-
kuterer og stiller spørsmål. Forsker Birgitta 
Blakstad Nilsson leder denne sekvensen. 

– Vi går gjennom sjekkliste som Kunn-
skapssenteret har satt opp. Ett av spørsmå-
lene er om det artikkelen tar opp fører til at 
vi endrer klinisk praksis. For meg er dette 
viktig læring og påfyll av kunnskap, sier Vi-
ravong.

 – Vi har forresten Norges beste medisin-
ske bibliotek her, så det er ingen grunn til å 
gå rundt og ikke være faglig oppdatert. Hver 
fredag har vi tverrfaglige møter hvor ulike 
temaer innenfor feltet blir presentert og dis-
kutert, legger hun til.

Etter møtet diskuterer Viravong og spe-
sialfysioterapeut Maret Toom fordeling av 
pasienter. Her får de også informasjon om 
nye pasienter og pasienter en av dem ikke 
har hatt tidligere. Deretter går Viravong inn 
og sjekker journalene til de pasientene hun 
har ansvaret for. Hun er spesielt opptatt av 
dagens blodprøver (eksempelvis hemoglo-
bin og CRP), billeddiagnostiske svar (rønt-
gen thorax, CT, med mer).

Svært dårlige
Pasientene hun skal behandle er svært dår-
lige. Mange ligger i respirator. Å få tilgang 
til journaler og røntgenbilder har ikke alltid 
vært naturlig for fysioterapeutene. Viravong 
forteller at det i sin tid var en kamp om til-
gang.  

– Journalen er et viktig verktøy for fysio-
terapeutene. Den gir informasjon om pa-
sientens tilstand og hvilken behandling de 
trenger. Jeg sjekker alltid blodgasser, fordi 
jeg må vite om pasienten har en respirato-
risk eller metabolsk alkalose eller acidose, 
om pasienten er hypoxisk eller retinerer 
CO2. Det er viktig at jeg vet hvorfor en pasi-
ent kompenserer ved å puste ut carbondiok-
syd. En pasient som har økende carbondiok-
syd vil etter hvert få lav ph-verdi. Da kan jeg 
påvirke respirasjonen med min behandling, 
slik at den øker. Jeg må vite hvorfor pasien-
ten holder igjen, sier hun. 

Viravong sjekker også CRP (blodprøve), 
et inflammasjonsparameter som forteller 
om pasienten har inflammasjon i kroppen, 
noe som ofte tilsier infeksjon. Hun sjekker 
røntgen thorax i forhold til hjerte- og lun-
gefysioterapi.  

På vei til avdelingen forteller Viravong at 
hun underviser alle nyansatte, turnuskandi-
dater og studenter i bruk av stetoskop for å 

En intensiv dag:

Fysioterapi for de aller sykeste
Ingen dag er lik for intensivfysioterapeuten. Pasientene er 

svært syke og kan ofte ikke uttrykke seg. Fysioterapeut Marit 

Follesund Viravong synes hun har verdens mest spennende 

jobb. 

TEKST og FOTO Heidi Johnsen, hj@fysio.no

FORDELING Spesialfysioterapeutene Maret Tomm og Marit Follesund Viravong  går gjennom listene og 
fordeler pasientene.
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lytte på pasientens pust. Selv har hun steto-
skopet med seg hele dagen og bruker det mye. 

Hun påpeker også at det er viktig å lese 
om pasienten i journalen. Selv sjekker hun 
blant annet hva slags yrke pasienten har og 
bruker det i samtalen der det passer inn.

– Jeg tror det gir bedre kontakt mellom 
pasient og terapeut. Det er viktig å få pasi-
enten til å samarbeide. Svært ofte er det vi 
fysioterapeuter som er kontinuiteten for pa-
sientene. Sykepleierne skifter ofte. Vi har et 
annet fokus og er opptatt av funksjon og det 
pasienten kan klare selv.   

Klar for runden
(09.30) Så er vi klare for å starte behand-
lingsrunden, og Fysioterapeutens utsendte 
har skiftet til hvitt antrekk. Vi går inn på in-
tensivavdelingen hvor fysioterapeuten skal 
avtale tid. Hun forklarer at avtalt tid ikke 
alltid holder. Med så syke pasienter skjer det 
så mye at annen livsviktig behandling kan 
komme foran. Fysioterapeuten kan ikke ta 
bilder som viser pasientenes ansikt. De er 

for syke til å kunne gi samtykke til fotogra-
fering, men vi får informasjon om diagno-
sene.

På veien viser viser Viravong stolt fram 
mobiliseringsstolen hun fikk kjøpt inn til 
avdelingen. Den bruker hun på pasienter 
som er veldig syke og som vil ha problemer 
med å sitte på sengekanten eller stå oppreist, 
og den brukes også som et ledd i tidlig re-
habilitering.

Viravong gjør avtale med intensivsy-
kepleier Hilde Bjønner om tidspunkt for 
behandling av pasienten. Hun får ny infor-
masjon om pasienten, som har ligget i re-
spirator, men som nå er fjernet. 11.30 kan vi 
komme tilbake. En annen intensivsykepleier 
stopper Viravong og sjekker om fysiotera-
piavdelingen har fått rekvisisjon på en ny 
pasient. Det har ikke avdelingen. Pasienten 
trenger både PEF-måling og mobilisering. 
Bestillingen blir rekvirert.

Komplisert sykehistorie
(10.30) Neste pasient er en svært syk kvinne 

som ligger i respirator. Hun har ligget lenge 
på sykehuset med lang og komplisert syke-
historie. Kvinnen er koblet til flere apparater 
som forteller personalet om tilstanden. Pasi-
enten skal for første gang mobiliseres oppe, 
og dette er et tilfelle der Viravong bruker 
mobiliseringsstolen. Pasienten er ved be-
vissthet, og Viravong snakker til henne før 
de starter prosessen med å få henne opp i 
stolen. Hun er engstelig, men Viravong trøs-
ter og beroliger og sier at det skal gå bra, og 
at behandlingen vil gjøre godt. Viravong får 
hjelp av intensivsykepleier Peter Larsson til 
å få pasienten over i stolen. Mens hun ven-
ter på ytterlig assistanse, lytter Viravong på 
pasientens hjerte og lunger. Hun informerer 
Larsson om at pasienten er litt pipete i brys-
tet. Fysioterapeuten utnytter tiden og mobi-
liserer pasientens ankler. 

Pasienten gir tydelig uttrykk for at hun 
er redd og vil ikke opp i stolen. Marit roer 
henne og sier hun skjønner frykten, men 
forklarer at dette er viktig.

– Du er tøff, sier Viravong. Hun trøster 

MOBILISERINGSSTOL Fysioterapeuten viser fram et viktig hjelpemiddel i 
tidlig rehabilitering.

UTNYTTER TIDEN Mens Viravong venter på assistanse mobiliserer hun 
pasientens ankler.



34     FYSIOTERAPEUTEN  12/11

REPORTASJE

og sier dette er et tegn på at hun blir bedre. 
– Nå er du over i intensivstolen, og så tar 

vi den gradvis opp til du er i sittende stilling. 
Er det noe som er vondt? Har du smerter i 
brystet? 

Pasienten signaliserer nei.
Intensivsykepleier bruker sugemaskinen 

for å fjerne slim fra lungene.  Pasienten sig-
naliserer at det gjør vondt og Viravong spør 
om smertene er i mage eller i brystkassen. 
Viravong sier til intensivsykepleieren at det 
kan være lurt med litt smertestillende. Det 
får pasienten. Fysioterapeuten mobiliserer 
armen og pasienten får beskjed om å ta noen 
dype pust, samtidig som både fysioterapeut 
og intensivsykepleier sjekker instrumente-
ne. Viravong sjekker pusten igjen og fortel-
ler pasienten at hun har vært oppe i stolen i 
en halvtime. 

– Dette er en stor prestasjon, og nå skal 
du få komme tilbake til sengen. 

Forgiftning
Vi er tilbake til første pasient med diagnose 

intox (forgiftning). Pasienten skal mobili-
seres opp og få opp slim. Viravong har be-
handlet pasienten mens hun lå i respirator. 
Det skal foretas en nevrologisk vurdering 
for å sjekke om pasienten har cerebrale af-
feksjoner, som kan oppstå ved denne type 
forgiftning. 

– Pasienten har stigende nyreprøver og 
får intermitterende dialyse. Jeg må sjekke 
blodtrykket. MAP (gjennomsnittlig arterie-
trykk) bør ligge over 60-65 mmHg. Dette er 
det viktig å følge med på under mobilisering 
opp, sier Viravong til Fysioterapeuten.

Hun tar støttestrømper på pasienten før 
hun starter mobiliseringen, og forklarer at 
det gjør sjansen for blodtrykksfall litt min-
dre. Så sjekker hun røntgen av lungene, som 
viser sløring basalt.

– Da er det viktig at fysioterapeuten kom-
mer inn. De fleste som ligger på respirator 
får dårlig utlufting dorsalt og basalt (ne-
derst, baktil i lungene). 

Fysioterapeuten må vente for å slippe til 
igjen. Men litt venting må man regne med 

når man jobber med intensivpasienter. Pasi-
enten skal opp å sitte på sengekanten og Vi-
ravong får hjelp av intensivsykepleier Hilde 
Bjønnes. Viravong forklarer pasienten hva 
de skal gjøre og spør om hun klarer å holde 
balansen? Bjønnes trer støttende til. Pasi-
enten får beskjed om å hoste. Deretter lyt-
ter Viravong på pusten. Hun banker lett på 
ryggen og ber pasienten hoste igjen. Så ber 
hun pasienten prøve å strekke opp i ryggen, 
mens fysioterapeuten strekker og tøyer for-
siktig på ryggen. Pasienten får beskjed om å 
hoste for å få opp slimet. Deretter snakker 
hun rolig med pasienten før hun går videre. 

Lunsj og møte
Behandlingen av neste pasient må utsettes, 
fordi det pågår annen behandling, og neste 
stopp blir derfor lunsj med kolleger. 

(12.30) Deretter har Viravong et møte med 
sjeffysioterapeut Merete Brandt. Hun skal 
presentere et spørreskjema som skal besva-
res av alle intensivfysioterapeuter ved Oslo 

SAMARBEID Intensivsykepleierne Peter Larsson og Hilde Albinussen hjelper til for å få pasienten over i mobiliseringsstolen.
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Universitetssykehus. Spørreskjemaet skal 
kartlegge kompetanse innen intensivfysiote-
rapi. Diskusjonen dreier seg blant annet om 
skjemaet skal besvares anonymt og hvordan 
det skal brukes i ettertid. Siden flere avdelin-
ger skal delta, besluttes det at skjemaet skal 
besvares anonymt. 

Viravong må ta noen telefoner til forbin-
delser for pasienter som skal overflyttes til 
andre sykehus. Det tar litt tid, for det er ikke 
alltid lett å få tak i den ansvarlige.

Til observasjonsposten
(13.30) Her ligger blant annet pasienter 
som er flyttet over fra intensivavdeling. Vi-
ravong gjør en lungesjekk på pasienten og 
hører at det er slim i luftveiene. Hun be-
stemmer seg for at pasienten skal bruke PEP 
(mini-PEP/System 22) for å få effektivisert 
slimmobiliseringen. Her må fysioterapeuten 
ta et avbrudd. Pasienten må på toalettet. An-
dre overtar.

Tilbake igjen blåser pasienten i PEP-
hjelpemiddelet. Viravong lytter bak på ryg-

gen og hører at slimet sitter litt langt opp i 
luftveiene. Fysioterapeuten får pasienten til 
å hoste godt og får opp slimet. Pasienten 
må ta en runde til med PEP, åtte utblåsinger 
som gjentas tre ganger. Deretter hosting. Vi-

ravong forklarer pasienten at slimet må opp 
for å hindre infeksjon i lungene. I mellom-
tiden har middagen kommet litt forsinket. 
Viravong hjelper pasienten med å skjære 
opp maten i biter, slik at det blir lettere for 

MØTETID Mellom behandlingene blir det tid til et møte med sjeffysioterapeut Merete Brandt (th).

SJEKKER Fysioterapeuten mobiliserer armen, mens  intensivsykepleierne Peter Larsson og Hilde Albinussen snakker beroligende til pasienten.
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henne å spise.
– Hun burde sittet oppe og spist, men det 

var ingen stol der. Slik blir det når hverdagen 
er hektisk med mange pasienter som trenger 
bistand, sier hun da vi går ut. 

Multiorgansvikt
(14.00) Neste pasient er en mann med mul-
tiorgansvikt. Det startet med en lungebeten-
nelse. Nå ligger han i respirator og må ha di-

alyse. Han får mye sedering, men er allikevel 
våken og fysioterapeuten prater og forklarer 
hva hun skal gjøre. Han har vært på CT tid-
ligere på dagen og fysioterapeuten skulle 
gjerne hatt resultatet av denne for å vurdere 
hva hun skal og kan gjøre. Hun har gitt pa-
sienten lungefysioterapi tidligere, men så ble 
han dårligere. Viravong lytter bak på ryggen 
og sier det høres ut som det er mye slim i 
lungene. 

Viravong sjekker apparatene som måler 
pusten og sier oksygeneringen og ventilasjo-
nen varierer ut fra hvilken stilling pasienten 
ligger i. PCO2 er bra. Hun jobber og bruker 
manuelle teknikker over thorax for å flytte 
på slimet. 

– Ved å jobbe slik, får jeg pasienten til å 
puste dypere. Om jeg klarer det, kan vi lese 
på skjermen, sier hun og viser oss. Tallene på 
skjermen viser tydelig forskjell på når hun 
mobiliserer og ikke mobiliserer (se bilder).

Hun holder også et øye med skjermen 
som viser blodtrykk og puls for å se om det 
er stigning eller fall. Pasienten har normal 
PCO2. Hadde dette vært høyt, kunne det 
vært en fordel å jobbe for å øke ventilasjo-
nen og derved utlufting av CO2.

– Nå prøver jeg å få variert ventilasjonen 
litt og flyttet på slimet. Pasienten er ikke i 
stand til å få dette opp ved egen hjelp. Det 
må suges opp, sier hun.

En intensivlege kommer innom og Vira-
vong spør om resultater fra CT. De er ikke 
klare.

ØKER LUNGEVOLUM Disse to bildene viser at 
lungevolumet og ventilasjon øker ved manuelle 
teknikker. Bildet øverst er før og bildet under er 
etter at Viravong utfører manuelle teknikker over 
thorax for å flytte på slimet.

PEP-MÅLING Pasienten blåser i PEP-måleren, mens Viravong trykker lett under brystet.
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Medisinsk klinikk, Ullevål
 Medisinsk klinikk har noen av landets 

største avdelinger innen det indremedisin-
ske fagområdet. Klinikken har til sammen 
13 avdelinger på Aker sykehus, Ullevål 
sykehus og Rikshospitalet. Klinikken har 
både regionale, flerområde og lokalsyke-
husoppgaver.

Medisinsk klinikk tar hånd om store 
pasientgrupper med vanlige lidelser, 
eksempelvis hjerneslag, diabetes, for-
døyelsessykdommer, hjerte-, lunge- og 
nyresykdommer. 

Pasientene har ofte komplekse 
problemstillinger og diagnoser som krever 
utredning og behandling.  I tillegg har 
klinikken både regionale og nasjonale 
oppgaver innen blant annet katastrofebe-
redskap og høyrisikosmitte. 

Kilde: OUS

Dagens siste behandling
(14.35) Dagens siste pasient er kvinne, 
rusmisbruker og diabetiker. Pasienten har 
smerter i venstre flanke, mulig lungebetin-
get. Kvinnen har falt, men kan ikke forklare 
noe av hendelsesforløpet. Viravong prater 
med pasienten og ber henne peke på hvor 
hun har vondt. Pasienten gir uttrykk for 
smerte når fysioterapeuten tar bak på ryg-
gen. Hun vil ha pasienten høyere opp i sen-
gen og ber henne bøye beina slik at det blir 
lettere å komme opp. Det gjør vondt når hun 
prøver å bevege seg oppover i sengen. Vira-
vong forklarer at det er lurt å sitte litt høyt 
med overkroppen. Det gir bedre pust. Hun 
lytter på lungene og ber pasienten trekke 
pusten dypt inn. Det gjør vondt. Pasienten 
får beskjed om å trekke beina opp og rugge 
dem fra side til side. Fysioterapeuten ber 
også pasienten om å hoste for å få opp sli-
met, men pasienten sier hun ikke orker fordi 
det gjør vondt. Fysioterapeuten forklarer at 
det er lurt å få det opp, ellers kan det fort 
bli infeksjon. Hun får pasienten til å blåse i 

PEP-hjelpemiddelet og sier hun skal blåse 
i den hver time, 12 blåsinger og gjenta tre 
ganger. Deretter småprater fysioterapeuten 
med pasienten, spør blant annet hvor hun 
kommer fra. Hun har nemlig registrert noen 
ord som ikke stammer fra Oslo. Det stem-
mer. Pasienten sier hun føler seg litt «susete» 
i hodet. Viravong måler blodtrykket. Det er 
normalt. Før hun forlater pasienten, lover 
hun å komme tilbake dagen etter. 

– Da skal du prøve å komme opp av sen-
ga. Det er ikke bra å bli liggende for lenge, 
sier Marit Follesund Viravong.

Pasientbehandlingen er over. Klokken 
nærmer seg 15. Journalskrivingen gjenstår. 
Hver pasients status og fysioterapibehand-
ling dokumenteres. Ingen arbeidsdag er lik. 
Sist hun jobbet helgevakt hadde hun ni pasi-
enter til behandling søndagen. Men i helge-
ne er det bare to fysioterapeuter på vakt. 

OPPSUMMERING En arbeidsdag nærmer seg slutten, men først må Marit Follesund Viravong journalføre status og behandling av pasientene. 



debatt
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– Nå frue, hva kan jeg hjelpe Dem 
med? 

– Jo, ser du hr. Terapeut, jeg har 
vondt i skulderen. Jeg er veldig lei for 
det, men jeg har glemt å medbringe 
laken, som jeg vet man må når man 
skal til fysioterapeuten. 

– Det er ikke så farlig frue, vi har 
fine papirlaken her hos oss. 

– Men det koster vel penger hr. 
Terapeut? 

– Nei da, frue, det er gratis. Så var 
det altså denne skulderen Deres, da, 
frue. Jeg har et forslag som jeg tror 
vil hjelpe Dem. Skulderen trenger 
korrigerende taping, det er veldig 
effektivt. 

– Det høres fint ut Terapeut, men 
er ikke slik tape dyrt da? Neida, frue, 
det er helt gratis. 

– Du verden, gratis det også? 
–  Ja, og i og med at Deres skulder 

er så fryktelig vond, skal De få låne 
et smertereduserende apparat som 
De kan bruke hjemme. Se her, i esken 
ligger det engangselektroder som 
kleber av seg selv på huden. Lett 
som bare det. 

– Fantastisk hr. Terapeut, men 
hva koster ikke dette da? 

– Nei da, frue, slikt er helt 
gratis her hos oss. Når De kommer 
neste gang, frue, har jeg laget et 
øvelsesprogram på mitt nyinnkjøpte 

dataprogram som De kan få en 
utskrift av. Øvelser er veldig fint for 
en vond skulder. 

– Men hr. Terapeut, jeg har hørt 
at slike dataprogram er veldig dyre. 
Dette må jeg da betale for? 

– Nei da, frue, det er gratis. 
– Men det er en helt annen ting 

hr. Terapeut. Det har seg slik at 
min vonde skulder kommer av en 
særdeles ugunstig arbeidsstilling 
på mitt kontor. Sjefen min sa at hvis 
terapeuten kunne skrive et brev 
om hva som kan gjøre min hverdag 
lettere hva arbeidsstilling angår, ville 
det være til stor hjelp. Han betaler 
selvfølgelig. 

– Det er stor ære å skrive et slikt 
brev, frue. Det skal være klart til De 
kommer neste gang. Og; det koster 
ingen ting. Slikt gjør vi gratis her hos 
oss, frue. 

– Det er da helt utrolig hr. Tera-
peut. Tenk, er alt gratis her? 

– Nei da, frue. Det er vanlig 
egenandel for undersøkelsen. Ja, jeg 
må med skam bekjenne at det koster 
Dem 147 kroner. 

– 147 kroner? Jeg tror De er blitt 
gal hr. Terapeut? 

– Det er beklagelig, frue, men slik 
er tidene blitt. Beklager. 

– Jeg trodde det ville koste minst 
det dobbelte, kjære Terapeut. Kan 

Nei da, det er gratis!
Illustrasjon: Øivind Hovland
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Innlegg skal ikke være lengre enn 500 ord eller 3.000 tegn. Forkortelser/endringer som går ut over det ortografiske, grammatikalske eller det å gjøre set-
ninger mer forståelige, legger vi fram for forfatter før trykking. Alternativt skal det stå under innlegget at det er forkortet/redigert av redaksjonen. Titler 
settes i redaksjonen, men kom gjerne med forslag! Frister, se tredje siste side.

Det første ASA 4313 gjorde 
var å splitte vårt forbund i to.

Takket være ASA 4313! Institut-
tet har levert tjenester til Gjøvik 
kommune i 40 år, med driftstilskudd 
siden 1984. Nå har tiden kommet 
da forskjellen mellom pasient og 
terapeut er vanskelig å se med det 
blotte øye, og pensjonisttilværelsen 
synes et godt alternativ.

Jeg hadde håpet at min nyutdan-
nede datter og like nyutdannede 
svigersønn kunne tatt over og 
drevet instituttet i 40 år til, men så 
enkelt er det ikke. Driftstilskuddet 
ved Lundby’s Fysikalske Institutt 
utlyses, og skal ifølge ASA 4313 gå 
til den som er best skikket, og etter 
de kriterier som kommunen mener 
vil dekke behovet best. 

Som tidligere innehaver av et 
enkeltmannsforetak, har jeg ingen 
innflytelse på innstillingen. ASA 
4313 nevner kun kontaktperson i 
gruppepraksis. Selv da har de ingen 
innflytelse på avgjørelsen, siden de 
ikke kan gjøre avtaler med den nye 
hjemmelinnehaveren før kommu-
nen har tatt sin avgjørelse. At jeg 

har valgt å trappe ned gradvis, og 
derfor må jobbe sammen med en 
vilt fremmed i fem år, spiller visstnok 
ingen rolle.

Hvordan kan kommunen garan-
tere at deres utvalgte terapeut vil 
gjøre en bedre jobb enn min datter 
og svigersønn, når de har fått et 
par års praksis på baken?  Ingen kan 
nekte dem å ta over mitt institutt 
og drive uten tilskudd, men det sier 
seg selv at konkurranseforholdene 
ikke er i deres favør, når de må ta 
tusenvis av kroner for en behand-
lingsserie som 30 av byens kolleger 
kan gjøre gratis. Så nå er Lundby’s 
Fysikalske ikke lenger Lundby’s, tak-
ket være ASA 4313.

NFF mener det er naturlig at 
kommunen gjennom sin disposi-
sjonsrett over offentlige midler, 
ønsker styring av driftstilskuddet, 
og kanskje er det riktig. Da synes 
jeg det er rart at en odelsgutt/jente 
fra Østre Toten skal få arve gården 
med melkekvote og kornsubsidier, 
og kystskipperens sønn/datter skal 

kunne ta over sjarken med torske-
kvote, uten å måtte konkurrere i 
egnethet med andre kolleger.

«Stakkars Lundby», sier dere 
kanskje nå, sukker tungt, for så 
å fortsette med lauraking eller 
skifting til vinterdekk.  Hadde dette 
vært et enkelttilfelle, kunne jeg til 
og med forstått det. Men dette er jo 
satt i system, og vil slå bena under 
enhver enepraksis som noen ønsker 
å beholde i familien. 

Jeg vet at enepraksiser er 
uglesett og at trenden går mot 
gruppepraksiser. Da avtalen først 
ble lansert, var en av grunnene 
at kommunen måtte kunne styre 
enkelte terapeuter ut i distriktet 
for å ivareta lokale behov. Nå er 
situasjonen en helt annen.

Historisk sett, var det første ASA 
4313 gjorde å splitte vårt forbund i 
to; NFF og PFF. Siden har forutset-
ningene for drift gradvis forandret 
seg. Først kunne man hente ut en 
del av pasientens behandlingskost-
nad hos trygdekontoret/NAV, enten 
du hadde avtale eller ikke, så ble 
NAV-delen knyttet til avtalen. 

Dette gjorde forskjellsbehandlin-
gen av kolleger med samme faglige 
bakgrunn så stor at folk gikk over 
lik for å få et ben innenfor. Kreative 
sjeler «delte» av sin overflod (les: 
driftstilskudd) med kolleger, som var 
så overlykkelige over å få innpass, at 
de betalte eventyrlige summer for 
selv små andeler. Poenget var å kun-
ne dra veksler på NAV-skattekisten 
ved å kunne ta betalt for innsatsen, 
som ofte var over 100 prosent. 

Nakkehårene reiste seg da det 
ble foreslått at NAV-utbetalingen 
skulle stå i stil med avtalegraden, 

men det gikk heldigvis ikke igjen-
nom. Det gjorde derimot forslaget 
om at driftstilskuddet skulle økes 
betydelig, mens stykkprisen per 
behandling skulle tilsvarende ned. 

Dette slo katastrofalt ut hos 
dem med små tilskudd, og enkelte 
begynte å ta større egenandel fra 
pasienten. Tidligere «justeringer» av 
avtalen hadde jo virket, så hvorfor 
ikke prøve noe nytt? Men denne 
gangen ble det «oppdaget» – «and 
the shit hit the fan»! Fysioterapeu-
tenes rykte fikk en skrape, og NFF 
måtte ut å kriseminimere. 

Jeg unnskylder ikke det som ble 
gjort. Jeg vil bare påpeke at plikt-
oppfyllende personer vaklet under 
denne urettferdigheten. Noen tok 
loven i egne hender, som en slags 
Robin Hood. Ja, de tjente nesten like 
mye som de med større tilskudd, 
men man skal heller ikke glemme 
det store antallet pasienter som fikk 
sin behandling til den prisen man 
følte de var berettiget. Hvordan ville 
ventelistene vært uten disse «pirat-
praktiserende»?

Siden 1984 har ASA 4313 satt 
kollega opp mot kollega, splittet 
forbundet, tatt pasientrettigheter 
fra brukergrupper, fjernet «selv-
stendig» fra selvstendig nærings-
drivende, tatt bort muligheten til 
å drive forbyggende virksomhet i 
privat praksis, gjort småkjeltringer 
av kolleger, og nå altså tatt Lundby’s 
Fysikalske fra familien Lundby!

Odd Magne Lundby

Lundby’s Fysikalske finnes ikke lenger

jeg betale med kort? Beklager igjen, 
frue. Jeg har ikke sett meg råd til 
å kjøpe slikt utstyr, men hvis De 
ikke har kontanter så kan De få en 
faktura. 

– Men da tilkommer det vel 
fakturagebyr hr. Terapeut? 

– Nei da, frue, det er helt gratis. 
– Nå ble jeg veldig glad, min 

kjære Terapeut. Tenk, det koster 
ingen ting det heller. 

– Ja, frue, glade pasienter gir 

glade terapeuter. Slik er det bare. Det 
skulle da bare mangle. Takk for i dag 
og velkommen tilbake. Husk TENS-
apparatet da, frue. Og god bedring!

Jan Egil Wiik, 
fysioterapeut med avtale

Takk til Peter Martin, medisinsk 
fagsjef i Oslo kommune som i Fysio-
terapeuten nr. 11 inspirerte meg til 
dette innlegget!
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FRA LESERNE

Det er mye å ta til seg når man starter på 
fysioterapistudiet. Kanskje er det vanskelig å 
skjønne hva NFF, LU og FYSIO er, og hva 
de gjør. Nå som skoleåret er godt i gang, er 
det på tide å klargjøre hvem vi er og hva vi 
egentlig jobber med. 

FYSIO er en interesseorganisasjon for fy-
sioterapistudenter i Norge. Vi har fem lokal-
lag: Oslo, Mensendieck, Bergen, Trondheim 
og Tromsø. Landsutvalget (LU) er FYSIOs 
nasjonale styre, med to fra hvert lokallag. 
LU har ansvaret for pengefordelingen til lo-
kallagene, de taler studentenes sak i NFF og 
setter føringer for hva som skal være FYSIOs 
handlingsplan.  

FYSIO jobber for å fremme fysioterapi-
studentenes interesser. Vi er i faglige spørs-
mål et bindeledd mellom skolens ledelse og 
studentene. Vi taler og fremmer studente-
nes sak og meninger. Vi jobber for å skape 
et faglig utviklende miljø blant studentene 
ved å arrangere kurs, temadager og foreles-
ninger. Økonomisk støtter vi kursavgift for 

medlemmer og en rekke arrangementer og 
prosjekter i regi av studentene selv. FYSIOs 
foretrukne samarbeidspartner er Norsk Fy-
sioterapeutforbund (NFF).  

NFF har som visjon å være en slagkraftig 
organisasjon for alle fysioterapeuter. NFF er 
også en «studentvennlig» organisasjon. De 
verdsetter våre ytringer og ønsker å ha oss 
som medlemmer. De har gode medlems-
priser for studenter, og vi har mulighet til å 
skrive om det som opptar oss i studentspal-
ten i fagbladet Fysioterapeuten. Les mer på 
fysio.no og fysioterapeuten.no.

 I tillegg har FYSIO og NFF en god dia-
log. LU har to observatører som deltar i 
NFFs sentralstyremøter. Vi har også tale- 
og forslagsrett ved representantskapsmøter 
og landsmøter. Ved forrige Landsmøte fikk 
vi muligheten til å påvirke turnusfysiotera-
peutenes medlemsavgift. Etter FYSIOs eget 
Landsmøte og skifte av medlemmer i LU, ar-
rangerer NFF en informasjonsdag for nye og 
gamle styremedlemmer.

Det har vært mye aktivitet i LU og FYSIO 
de siste to årene. Vi har fått ny logo og nye 
treningsdresser for alle fysioterapistudente-
ne i Norge. Vi har jobbet med en kartlegging 
av fysioterapistudiene på landsbasis; Har vi 
lik utdanning eller er det for store forskjel-
ler? 

Vi har revidert og oppdatert lovverket 
vårt. Vi har arrangert mange gode faglige 
kurs, innført fruktfredag og muffinsmandag 
ved de ulike skolene, og vi har støttet mange 
ulike sosiale arrangementer for studenter. 
Medlemstallet har økt betraktelig og ligger 
nå på ca. 350. 

FYSIO er her for å gi dere mest mulig i 
studenttilværelsen. Vi håper derfor at hver 
enkelt student engasjerer seg og tar del i 
dette!

Landsutvalget,  
ved leder Rikke Kommedahl

Studenter – engasjer dere!

Margrethe Schut til minne

Jeg gråter fordi du er borte,    
men er glad fordi du har levd.    
La tårene renne, slik de aldri har gjort,   
et hjertegodt menneske har døden krevd.
 

Det var et ubeskrivelig sjokk å motta beskjeden om at Margrethe 
var gått bort i en fallulykke på fjelltur den 17. september. 

Hun var en unik personlighet og en fysioterapeut med et stort 
og allsidig engasjement. Som et ja-menneske hadde hun alltid 
omtanke og omsorg for menneskene omkring seg. Hun invol-
verte seg i så mangt, både på arbeidsplassen og på alle andre om-
råder hun kunne bidra. 

Margrethe ble født i Driebergen i Nederland 5. november 
1972. Hun tok sin fysioterapiutdannelse i Nederland. Etter ferdig 
utdannelse søkte hun seg jobb i Norge, kom til Kristiansund i 
1997 og startet som fysioterapeut i Kristiansund kommune. Vi-
dere jobbet hun på Kristiansund sykehus, senere som privatprak-
tiserende fysioterapeut, og de siste årene hadde hun arbeidshelse 
ved Varde AS som fagområde. 

Hun var dyktig i sitt arbeid med å hjelpe sykmeldte personer 
og andre tilbake til en bedre arbeidshverdag. Hun brant for å få 
mennesker i fysisk aktivitet, og både brukere og kolleger har fått 
merke Margrethes evne til å få folk i bevegelse og å leve sunnere. 

Hun bidro ofte i kursundervisning innen flere temaer, tok utfor-
dringer på strak arm og viste stor evne til å utvikle seg faglig. 

Å samarbeide med Margrethe var inspirerende, og man kunne 
alltid være sikker på at oppgavene ble løst på best mulig måte, 
både for brukere og samarbeidsparter. Med sitt smittende humør 
og positive glød brukte hun sin store arbeidskapasitet til å finne 
de beste løsningene. Hun hadde stor rettferdighetssans på vegne 
av andre og ga mye av seg selv når hun så noen rundt seg som 
trengte støtte.

Margrethe nøyde seg ikke med å gi av seg selv på sin daglige 
arbeidsplass. Blant mye annet bidro hun med ekstrajobb innen 
lymfedrenasje ved kreftpoliklinikken på sykehuset. Ofte hadde 
hun planer for kvelder og helger som var preget av frivillig arbeid 
og dugnadsånd. Selv om hun hadde hendene fulle var Margrethe 
alltid den første som stilte opp dersom venner trengte omsorg, 
barnevakt eller en hjelpende hånd til oppussing. 

Margrethe drev med mange aktiviteter, men likte spesielt godt 
å være ute i naturen. Som en aktiv person ble hun veldig glad i å 
gå i de Nordmørske fjellene. Det var på en slik flott fjelltur at hun 
brått skulle bli revet bort fra oss, kun 38 år gammel. 

Vi har mistet en unik person og en stor faglig og menneske-
lig ressurs. Margrethe vil bli dypt savnet, og vi vil aldri glemme 
henne. Takk for at vi har vært så heldig å ha deg som nær venn 
og kollega!

Åse Kirstine Jægtvik, Christian Vold, Kirsti Gjeldnes, Arve  
Thomas Opsahl, Gunn Kruse Steen, kollega på Varde AS  
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HAPPY REHAB -C1 
er et interaktivt dynamisk ståstativ. 

by

PHYSIOTHERAPY EVIDENCE DATABASE

Alle stillings- og kursannonser som står 
på trykk i bladet legges i tillegg ut på 
vår hjemmeside uten ekstra kostnad 
samtidig som bladet kommer ut. 

Vår ferske leserundersøkelse viser at 
fysioterapeuten.no er like viktig som 
finn.no og nav.no når det gjelder å 
orientere seg om ledige stillinger for 
fysioterapeuter. 

Har du det travelt, kan vi legge ut din 
annonse på vår hjemmeside med én 
gang! Våre brukere melder om god 
respons.

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

Stilling ledig? 
Spennende kurs?
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Spesifikasjoner ShockMaster 300:
- Stillegående innebygd kompressor
- Max. frekvens: 15 Hz
- Max. trykk: 4 bar
- Vekt: 11 kg
- Dimensjoner (WxDxH): 42 x 38 x 18 cm
- Bærebag (tillegg)
- 15 mm behandlingshode
- D-Actor 20 mm behandlingshode
- 4 revisjoner
- 7” LCD fullfarge touchscreen

Gymna ShockMaster 300
Radial shockwave therapy
anytime, anywhere

NYHET!
Nå er den kommet!

Pris: Kr 99.000,- eks.mva
Introduksjonspris: Kr 89.000,- eks.mva. fob Oslo
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informasjon fra NFF

Tittel
Fysioterapeu-
tene på syke-
hus må få en 
styrket rolle, 
både faglig og 
ressursmessig.

Samhandlingsreform og 
sykehusfysioterapi

Eilin Ekeland
forbundsleder

informasjon fra NFF
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Til NFF kommer det signaler om mulige kutt i fysioterapiressurser ved sykehusene. 
Dette er totalt uforståelig. For at spesialisthelsetjenesten skal kunne utføre sine plik-
ter i forbindelse med Samhandlingsreformen, må fysioterapeutene på sykehus få en 
styrket rolle, både faglig og ressursmessig. 

Implementering av Samhandlingsreformen starter 1. januar 2012 ved at de nye 
lovene og det nye finansieringssystemet trer i kraft. Fra da av får kommunene økte 
rammer, men også større ansvar og flere oppgaver. Det er naturlig og riktig at en 
slik dreining av helsetjenesten gir fokus på den kommunale helsetjenesten. Den må 
styrkes både med økte ressurser og riktig kompetanse.

Men Samhandlingsreformen handler også om spesialisthelsetjenesten. Skal 
helsetjenesten i Norge totalt sett bli bedre og mer bærekraftig, må både kommu-
nene og spesialisthelsetjenesten gjøre jobben sin. Sykehusenes ansvar handler om 
mer enn det enkelte kirurgiske inngrep eller avgrenset medisinsk behandling. Det 
handler også om at pasienten kommer seg ut av senga og starter veien tilbake til sitt 
vanlige liv. Skal sykehusene lykkes med dette, må minst to grep gjøres:

Først og fremst må man sikre at alle pasienter får den hjelp som trengs for å kun-
ne gjenvinne funksjon. I svært mange tilfeller handler det om fysioterapi, i form av 
mobilisering og rehabilitering så tidlig som overhodet mulig. Pasientene må i gang 
så fort omstendighetene tillater det. Forsiktig mobilisering i akuttfasen må gradvis 
avløses av aktiv opptrening basert på god faglig vurdering.

Dernest må sykehusene bidra til at overgangen til den kommunale tjenesten blir 
såkalt «sømløs». Det innebærer overordnede avtaler med kommunene om samar-
beid og arbeidsfordeling. I tillegg må de enkelte deltjenester på sykehuset ha dialog 
med deltjenestene i kommunene om det faglige innholdet og tilbudet for den en-
kelte pasient. I praksis vil det si at fysioterapeuter og annet rehabiliteringspersonell 
på sykehuset må kunne følge opp, veilede og diskutere med fysioterapitjenesten i 
pasientens hjemkommune. 

En svekket fysioterapitjeneste vil derfor umuliggjøre intensjonen i Samhand-
lingserformen.  Dette er grunnen til at NFF på vegne av pasientene krever at fysio-
terapiressursene ved sykehusene styrkes, og ikke svekkes. 
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BLANT UNIOs politiske prioriteringer finner 
vi kampen mot økonomisk kriminalitet. I den 
forbindelse er Unio med i alliansen «Samarbeid 
mot svart økonomi», og dermed deltaker i den 
pågående kampanjen «Handle hvitt - det lønner 
seg å vite». I likhet med de andre Unio-forbund-
ene deltar NFF i spredningen av informasjon om 
samarbeidet og kampanjen gjennom flere kanaler.

Svarte fakta: Helsekroner forsvinner
Svart økonomi er et betydelig samfunnsproblem. 
Hvert år forsvinner mellom 50 og 100 milliarder 
kroner ut av samfunnsøkonomien som en direkte 
følge av svart arbeid og økonomi. Dette er penger 
som kunne ha vært brukt til samfunnets beste, 
som barnehageplasser, sykehussenger, utdanning 
og liknende. Den svarte økonomien undergraver 
også arbeidstakeres rettigheter og fremtidsut-
sikter. 

Hvite tips: www.handlehvitt.no
Gjennom alliansen «Samarbeid mot svart 
økonomi», der skatteetaten, arbeidsgiver- og 
arbeidstakerorganisasjoner deltar, ønsker Unio 

å bidra til å redusere omfanget av svart arbeid. 
Det pågår nå en landsomfattende kampanje der 
alliansen fokuserer på hvor enkelt det egentlig 
er å handle hvitt. Gjennom kampanjen «Handle 

hvitt – det lønner seg å vite» blir det informert 
om forenklede regler, samtidig som en vil hjelpe 
kjøpere til å velge seriøse leverandører. 

HOVEDAVTALEN mellom Unio og Spekter utløper ved års-
skiftet. Både Unio og Spekter har sagt opp avtalen. På Spekters 
erfaringskonferanse 26. oktober, der hovedsammenslutningene 
var invitert, gikk alle disse (med unntak av Akademikerne) og 
Spekter gjennom sine erfaringer med avtalen. Ingen av partene 
varslet behov for store endringer. Det ble enighet om at partene 
skal sette ned en arbeidsgruppe som skal gå gjennom avtalen 
og forberede forhandlingene. Vi venter på utkast til mandat til 
arbeidsgruppen fra Spekter. Forhandlingene planlegges gjen-
nomført i god tid før hovedtariffoppgjøret til våren. Inntil ny 
avtale foreligger, gjelder den gamle avtalen. 

Samarbeid mot svart økonomi

Reforhandling av Spekter-hovedavtalen

RESULTATENE fra Fysioterapeutens leserundersøkelse presenteres 
et annet sted i dette nummeret. NFF gleder seg over at informasjonen 
på forbundets sider rangeres høyt blant leserne. Vi noterer oss også 
at et stort flertall synes omfanget er passe. 

Fine tall for «Informasjon fra NFF»
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FONDET
Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
Sekretariatsleder: Birthe C. Hansson
Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)

Type Per år Per 
halvår

Per 
måned

Med forsikring
(kr 132,- 
per mnd.)

Yrkesaktive medlemmer 5706 2853 475,50 607,50

Dobbelt medlemskap 5706 2853 475,50 607,50

Gifte/samboere 4963 2481 414 546

Halv kontingent 3234 1617 269,50 401,50

Første år etter autorisasjon 3234 1617 269,50 401,50

Faglig kontingent 2462 1231 205 337

Kvart kontingent 1992   996 166 298

Medlemmer i utlandet 1992   996 166 298

Turnuskandidater    571   285 48 180

Fysioterapeutstudenter  
Masterstudenter

  200
  200

  100
  100

  17
  17

  88
  88

Fysioterapeutstudenter innmeldt  
1. semester

  450       0     0   71

Pensjonistpris på Fysioterapeuten   750   375   62,50 194,50

Kontingentsatser i 2012
Medlemskontingenten har vært holdt uendret i 2011 for nesten alle medlemsgrupper, men øker 
med tre prosent i 2012 etter vedtak på Landsmøtet i 2010. Kontingenten for studenter og heltids 
masterstudenter forblir uendret. Det samme gjelder prisen pensjonister betaler for sitt abonnement 
på Fysioterapeuten, og premien på NFFs obligatoriske forsikring.

Her er satsene som vil gjelde fra 1. januar 2012:

PEDro er en australsk forskningsdatabase 
i fysioterapi, og en viktig kunnskapskilde for 
fysioterapeuter fra mer enn 160 land. I gjen-
nomsnitt besvares 4323 kliniske spørsmål 
daglig, og 1 prosent av spørsmålene kommer 
fra Norge. I Norge er PEDro tilgjengelig gjen-
nom Helsebiblioteket, www.helsebiblioteket.
no. 

Det er gratis tilgang til PEDro. Databasen 
er imidlertid avhengig av økonomisk støtte 
for videre drift. På WCPTs generalforsamling 
i sommer ba derfor PEDro om økonomisk 

støtte fra medlemslandene. På vegne av alle 
fysioterapeuter i Norge tok NFF et initiativ 
overfor Helsebiblioteket i denne saken, og 
Helsebiblioteket svarte ved å støtte PEDro 
med kr 60 000 i år. Begrunnelsen er at 
de anser fysioterapeutene som en viktig 
målgruppe for Helsebiblioteket, og ønsker å 
være med på å opprettholde et godt tilbud 
til denne gruppen. NFF er svært glad for 
dette, og oppfordrer alle fysioterapeuter til å 
fortsette som aktive brukere av www.helse-
biblioteket.no og www.pedro.org.au. 

Helsebiblioteket støtter fysioterapi-database
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NFFs KURS OG MØTER

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

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

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

For deltakere på NFFs kurs gir dette en vesentlig reduksjon av kursavgiften. 
Til virksomheten 2011 er det tildelt 6 millioner kroner som også omfatter ekstra 

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

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

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

plassene.
 

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

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

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

Annonsering av NFFs 
etterutdanningskurs
NFFs kurs blir 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.

Kurskalenderen på nettet vil til enhver tid 
være oppdatert. 

Annonser
etterutda
NFFs kurs blir ann
av en kursoversikt
og påmeldingsfris
Beskrivelse av kur
du finne i kurskale
kurs, hvor også ny
annonsert fortløpe

Kurskalenderen på
være oppdatert.

HAR DU GLEMT Å MELDE DEG PÅ?

Dato Påmeldingsfrist Kursnavn Sted

30. januar - 3. februar Ledige plasser Fysioterapi ved dysfunksjon i bekkenbunn og inkontinens Oslo

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

På NFFs medlemssider kan du registrere læringsaktivitetene i NFFs registreringsverktøy og få en oversikt over alle  
dine læringsaktiviteter. Deltakelse på NFFs kurs blir automatisk registret. Du kan også lage din egen CV der læringsaktiviteter,  
utdanning og arbeidserfaring kan legges inn.
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KURSOVERSIKT 2012

Dato Påmeldingsfrist Kursnavn Sted

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

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

Bergen

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

26. februar - 2. mars 15. desember -11 Basal Kroppskjennskap IV Svarstad

16.-20. april 16. februar Onkologi for fysioterapeuter – teoretisk grunnkurs Trondheim

25.-27. april 13. februar Aktiv lungerehabilitering Glittreklinikken

23.-26. april 20. februar Praktisk kurs i NPMF Lillehammer

April Grunnkurs i kreftrelatert lymfødem Tromsø

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

7.-10. mai 8. mars Fysioterapi i skolehelsetjenesten Oslo

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

21.-25. mai 21. mars Terapiridning – trinn 2 Valnesfjord

4.-6. juni 4. april Fysisk aktivitet og rehabilitering Beitostølen

14.-15. juni Fagdager Oslo

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

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

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

Oslo

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

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

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

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
• Elektiv ortopedi
• Inflammatoriske og degenerative leddsykdommer med fokus på RA og artrose
• Grunnkurs i psykiatri og psykisk helse
• Helsefremmende og forebyggende arbeid – et folkehelseperspektiv
• Undersøkelse og behandling av voksne med nevrologiske tilstander – Bobathkonseptet 

Det tas forbehold om endringer
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BARNE- OG UNGDOMSFYSIOTERAPI

07. - 10. 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

25. - 27. april 13. februar Aktiv lungerehabilitering Glittreklinikken

4.-6. juni 4. april Fysisk aktivitet og rehabilitering Beitostølen

3. - 6. september 20. juni Treningslære Tromsø

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

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

ONKOLOGI

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

16.-20. april 16. februar Onkologi for fysioterapeuter - teoretisk grunnkurs Trondheim

April Grunnkurs i kreftrelatert lymfødem Tromsø

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

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

GERIATRI

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

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 Fulltegnet Advanced course on Assessment and Treatment of Adults with 
Hemiplegia & other allied neurological condtions - The Bobath 
Concept

Bergen

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI

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

Oslo

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

26. februar - 2. mars 15. desember -11 Basal Kroppskjennskap IV Svarstad

23. - 26. 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 

KURSOVERSIKT 2012 – ETTER FAGOMRÅDER
Det tas forbehold om endringer

GENERELLE KURS

21. -25. mai 21. mars Terapiridning – trinn 2 Valnesfjord

8. og 29. okt., 12.-13. nov. 8. august Søk, finn og les – introduksjonskurs i evidensbasert praksis Oslo
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Faggruppen for Onkologi og Lymfologi
Årsmøte og fagseminar 8.-9. mars 2012

Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo

TEMA: Motivasjon – Kommunikasjon – 
Samhandling – Behandling

PROGRAM
Torsdag 08.03.12
09.00-09.30   Registrering
09.30-09.40   Åpning
09.40-10.30   Samtalen som verktøy for å skape endring - en  
 introduksjon til motiverende samtale. Pål Fylling  
 Helland, psykolog, Blå Kors Oslo. 
10.30-11.00   Pause med kaffe/te og frukt. Besøke utstillere.
11.00-13.00   Pål Fylling Helland fortsetter.
13.00-14.00   LUNSJ
14.00-15.00   Utstillerne har ordet.
15.05-15.35   Framlegging av prosjekter. 
15.35-16.00   Pause med kaffe/te og frukt. Besøke utstillere.
16.00-18.00   Årsmøte
20.00              Seminarmiddag på Hotel Thon Opera

Fredag 09.03.12 
08.30-08.45   God morgen!
08.45-10.00   Kreft, fatigue og fysisk aktivitet. Lege Jon Håvard  
 Loge m/fysioterapeut, Radiumhospitalet. 
10.00-10.15   Pause med kaffe/te og frukt.
10.15-11.00   Deep Osscilation- et nytt tilskudd til behandling  
 av lymfødem. Kristin Ruder, spesialist i onkolo-
 gisk  fysioterapi, Tønsberg Lymfødemklinikk. 
11.00-11.30   Informasjon fra NFF sentralt
11.30-12.30   LUNSJ
12.30-14.15   Kinesiotape til lymfødem- og kreftpasienter. Teori  
 og praksis. Kirsten Hedeager, fysioterapeut, 
 Søstergangen Vejle, DK
14.15-14.30   Pause med kaffe/te og frukt
14.30-15.15   Kirsten Hedeager fortsetter
15.15-15.30   Evaluering og avslutning

Vi tar forbehold om endringer i programmet.
Priser, påmelding og betalingsinformasjon vil bli lagt ut på 
faggruppens nettside på www.fysio.no

Program palliativt treff  
onsdag 7. mars 2012

18.00-18.30 Erfaringer fra kurs til pasienter og pårørende ved  
 Hospice Lovisenberg, høsten 2011 v/fysiotera-
 peutene ved Hospice
18.30-19.00     Fallforebygging i palliativ avdeling.
 v/Torunn Åkra, Haraldsplass Diakonale Sykehus
19.00-19.15     Pause 
19.15-19.45     Resultater fra studien i 2006-2009 , fysisk tre-
 ning til pasienter med alvorlig kreftsykdom og  
 kort forventet levetid. ( artikkel i The Oncologist  
 5. okt. 2011) v/Unni Vidvei Nygaard
19.45-20.30   Mediyoga/yoga til palliative pasienter
 v/Inger Lise Nesvold
20.30-21.00   «Åpen runde». Erfaringsutveksling og spørsmål til  
 hverandre. Hva skjer rundt i landet? 

Palliativt treff arrangeres på Hospice Lovisenberg, Geitmyr-
sveien 45. Omvisning på Hospice etter programmet for de som 
ønsker. Det serveres pizza før programmet, fra klokken 17.30.

Påmelding skjer sammen med påmelding til årsmøtesemi-
naret, og koster kr 100,- i tillegg.
 
Velkommen!

NFFs faggruppe for kvinnehelse
Kvinnehelseseminar 
8.-9.mars 2012, Britannia Hotel, Trondheim

PROGRAM 
Torsdag 8. mars   
09.00–10.00 Registrering, kaffe  
10.00 Åpning ved leder Nina Margrethe Theodorsen 
10.15–11.00 «Overvekt hos gravide: Fysiologi og klinikk»  
 Tore Henriksen. Professor i fødselshjelp og kvin-
 nesykdommer, leder for Fødeseksjonen ved Riks-
 hospitalet, Oslo Universitetssykehus
11.00–11.45 «Epigenetikk: Nytt perspektiv på gener og miljø» 
 Tore Henriksen 
11.45–12.00 PAUSE  
12.00–12.45 «Anal inkontinens blant kvinner. Forekomst, årsa-
 ker og mulige behandlingsalternativ.»  
 Kathrine Rømmen. Fysioterapeut og stipendiat,  
 NTNU
12.45–13.45 LUNSJ  
13.45–14.30 «Bekkenrelaterte smerter og svangerskap; Hvem  
 får plager, og hvordan går det etter fødsel?»  
 Hilde Stendal Robinson. PhD, Fysioterapeut og  
 manuellterapeut. Postdoktor ved Institutt for   
 helse og samfunn, UiO
14.30–15.15 Workshop: Undersøkelse av gravide med smerter  
 i bekkenet. Hilde Stendal Robinson 
16.00–16.45 Workshop: Aerobic 
 Kine Bratbak. Fysioterapeut og aerobicinstruktør
 Spa…  
19.30 Middag  
   
Fredag 9.mars   
08.30–09.15 «Er det alternative metoder til bekkenbunnstre-
 ning for stress inkontinens? - hva er evidence  
 based practise?». Kari Bø. Professor i fysioterapi,  
 Norges Idrettshøgskole
09.15–10.00 «Hvilken behandling kan tilbys kvinner med   
 underlivsprolaps og hvordan kan vi måle  
 behandlingseffekten?». Ingeborg Hoff Brækken. 
 PhD, fysioterapeut, spesialist i manuellterapi og  
 kvinnehelse. Kolbotn Fysikalske Institutt, Univer-
 sitetet i Bergen.
10.00–10.15 PAUSE  
10.15–11.15 Årsmøte  
11.15–12.15 LUNSJ  
12.15–13.00 «Bekkenløsning – er det en god løsning?»  
 Britt Stuge. PhD, Fysioterapeut, Seniorforsker  
 ved Oslo Universitetssykehus
13.00–13.15 PAUSE  
13.15–14.00 Workshop: Caser på bekkenrelaterte smerter.
 Britt Stuge 
14.15– 15.30 Workshop: Treningsgruppe for bekkenbunnen  
 Kari Bø
 
Påmelding innen 10. februar 2012 
på https://www.deltager.no/kvinnehelseseminar2012 

Pris: 2900,- for medlemmer, 3300,- ved samtidig innmelding i 
faggruppen og 3400,- for ikke-medlemmer. 
Pris for felles middag torsdag kveld er 455,-.

Overnatting: Hotellrom kommer i tillegg og bestilles direkte til 
Britannia Hotel, tlf. 73 80 08 10, oppgi referenasekode 0803EVE.
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NFFs faggruppe for barne- og ungdoms-
fysioterapi
Årsmøte og seminar

Clarion hotell Ernst, Kristiansand, 15. – 17. februar 2012

Tema: Teori og praksis- som hånd i hanske?

PROGRAM
Onsdag:
10.45–11.30 Registrering og lett lunsj
11.30–12.00 Innledning 
12.00–12.45 Kari Anne Indredavik, Barn med risiko for cerebral 
parese
12.45–13.00  Pause, kaffe/te
13.00–13.45  Kari Anne Indredavik – doktorgradsavhandling – 
 motoriske probl. hos tenåringer født for tidlig   
 eller for små
13.45–14.45  Presentasjon av utstillere
14.45–15.00  Pause, kaffe/te
15.00–15.45  Karen Kleivene, leder av prematurgruppen i Aren-
 dal kommune – Oppfølging av premature barn
15.45–16.30  Anne-Kari Thomassen, Kvellomodellen. 
 Prosjekt; «Tidlig innsats for god start»
18.00  Felles middag

Torsdag:
09.00–09.45  Ingrid Lund- De stille barna- forskning og praksis
09.45–10.00  Pause
10.00–10.45  Ingrid Lund fortsetter
10.45–11.15  Pause/utstillere
11.15–12.00  Håvard Moksnes, spesialist i idrettsfysioterapi –  
 Undersøkelse, funksjonsvurdering og behandling  
 av barn med åpne vekstsoner og fremre kors-
 båndsskade. 
12.00–13.00  Lunsj
13.00–13.45  Håvard Moksnes fortsetter
13.45–14.00  Pause
14.00–14.45  
 
14.45–15.00  Pause
15.00–15.45  Eilin Ekeland – Samhandlingsreformen
 Litt å bite i
16.30-   Årsmøte

Fredag:
08.30–09.15  Liv Larsen Stray: Fra klinikk til forskning: utviklin-
 gen av MFNU
09.15–09.30  Pause 
09.30–10.15  Liv Larsen Stray fortsetter
10.15–10.30  Pause 
10.30–11.15  Drammen kommune, Prosjekt- Trening av barn  
 med ADHD. Intensiv stabilitetstrening av barn  
 med ADHD
11.15–12.00  Lunsj
12.00–12.45  Dag Sulheim, fysioterapeut, barnelege ved syke-
 huset i Lillehammer, spesialist i barnesykdom-
 mer- Ungdom med kronisk utmattelsessyndrom
12.45–13.00  Pause
13.00–13.45  Dag Sulheim fortsetter 
14.00–14.30  Avslutning og evaluering

Faggruppen tar forbehold om at endringer i programmet kan 
forekomme.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Pris for hele seminaret: 2.400 for medl/4.000 for ikke medl.
Pris per dag: 1.000 for medl/1.600 for ikke medl. 

Påmeldingsfrist: 23. januar 2012
Påmelding til: barnefysio@hotmail.com

NFFs faggruppe for hjerte- og lunge-
fysioterapi ønsker velkommen til

Seminar og Årsmøte 16. -17. mars 2012 
på St.Olavs Hospital, Trondheim

PROGRAM
Torsdag 16.02.2012

08.30-09.OO Registrering, kaffe/te 
09.00-09.15 Åpning 
09.15-10.00 Rehabiliteringstilbud for personer med sykelig  
 overvekt. Resultater og erfaringer. 
 Røros Rehabilitering
  v/fysioterapeut Kjersti T. Løwø
10.15-11.00 Trening og metabolsk syndrom
 Ph.d. Dorthe Stensvold, NTNU
11.15-12.00 HUNT; VO2max og cardiovaskulære hendelser 
 Fysioterapeut, Ph.d. Stian Aspenes, NTNU
12.00-13.00 Lunsj 
13.00-13.30 Frie foredrag                                                                                                                                         
13.30-14.15 Hjerterehabilitering i primærhelsetjenesten,     
 er det fremtiden?
 Fysioterapeut ph.d. Birgitta Blakstad Nilsson
14.30-15.30 Trening/praktisk sesjon 
16.00-17.00 Årsmøte og valg 
19.00 Middag 

Fredag 17.02.2012
08.30-09.00 Registrering, kaffe/te 
09.00-09.15 Åpning 
 Presentasjon v/sponsorer 
09.15-10.00 KOLS – En sykdom som ikke bare affiserer luft-
 veiene? 
 Prof.med. Rolf Walstad, SOHO
10.15-11.00 Non-invasiv ventilasjonsstøtte under trening for  
 personer med kols. 
 Fysioterapeut Brit Hov 
11.15-12.00 Intercostalbehandling for hjerte- og lungepa-
 sienter. 
 Spesialfysioterapeut Astrid Tarlebø Berg, SOHO
12.00-13.00 Lunsj 
13.00-13.45 Trening og undervekt. 
 Spesialfysioterapeut MS Anita Grongstad, 
 Glittreklinikken           
14.00-14.45 Historie fra gjennomgått hjerte-og lungetrans-
 plantasjon 
 Barbro Nymo Tyldum
14.45-15.15 Oppsummering/Evaluering 

Med forbehold om endringer i programmet.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Påmelding: http://eventus.trippus.se/hjerteoglunge
Husk også å melde deg på til felles middag!

Frist: 14.01.12.
Frist for frie foredrag: 14.01.12. Frie foredrag gir fri kursavgift.

Priser:
Kursavgift medlem faggruppen: Kr. 1.700,-. Én dag kr. 1000,-
Kursavgift ikke-medlem: Kr. 2.200,-. Én dag kr.1.500,-
Studenter og turnuskandidater: Kr. 900,-. Én dag kr. 500,-
Felles middag: Kr. 350,- 
Kursavgiften inkluderer kaffe, te, frukt og lunsj

Kontaktperson i faggruppen: 
Nina Steckmest, tlf. 990 24 608, nsteckmest@gmail.com
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Faggruppen i manuellterapi presenterer i samarbeid med

Radisson Blu Hotel Bergen
Fredag 10.02 - Lørdag 11.02 2012

Tre sesjoner med keynotes og workshops:
Hands On – Klinisk resonnering 

Kollegaveiledning torsdag 09.02.2012

Årsmøteseminar 2012
”Med hode og hender”

Se www.manuellterapeutene.no for fullt program.
Online påmelding på http://eventus.trippus.se/manuellterapi

Seminaravgift:
Medlem FFMT 3400,- 
Medlem NFF    4000,- 
Ikke medlem    4600,-
Student            2000,-

Forelesere omfatter navn som:
Nikki Petti – Klinisk resonnering
Julie Day – Fasciesystemet 
Kjartan Vibe Fersum – Subgruppering av korsryggsmerter
Hanne Albert – Behandling av akutte ryggplager
Hans van den Berg – Applied Anatomy of Occiput-
Atlanto-Axial complex
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PROGRAM  
Mandag 5. mars
09.30-10.00 Registrering
10.00-10.15  Velkommen  
10.15-11.00  Nina Beyer. Hvorfor er det så viktig for eldre å  
 være fysisk aktive?
11.00-11.15  Pause
11.15-12.00  Nina Beyer. Motivasjon og barrierer for trening og  
 fysisk aktivitet
12.00-12.15  Pause
12.15-13.00    Nina Beyer. Hvilke funksjonstester kan være aktu-
 elle å bruke og hva viser de?
13.00-14.00  Lunsj
14.00-15.00  Nina Beyer. Praktisk utprøving av test som vurde-
 rer styrke, balanse og mobilitet. Inndelt i grupper. 
15.00-15.15  Pause
15.15-16.00 Nina Beyer – oppsummering fra gruppene
16.00-16.15  Pause
16.15-17.00  Fra praksis til praksis, 3 stykker
17.00-17.15  Vi oppsummerer
 
Nina Beyer er fysioterapeut og forsker og har bl a bearbeidet 
Senior Fitness Test til dansk. Hun arbeider ved Musculoskeletal 
Rehabilitation Research Unit, Dept. Physical therapy & Institute of 
Sports Medicine. Det ligger i København.

Tirsdag 6. mars 2012
08.30-09.00  Fra praksis til praksis, 2 stykker
09.00-10.00    Randi Granbo. Informasjon om kompetansesenter  
 for fall og  bevegelsesvansker  hos eldre.
10.00-10.15  Pause
10.15-11.15    ÅRSMØTE
11.15-11.45  Utstillerne presenterer seg.
11.45-12.45 Lunsj
12.45-13.45    Randi Granbo. Treningsgrupper for seniorer – et  
 tiltak for å møte utfordringer skissert i samhand-
 lingsreformen.
13.45-14.45 Praktisk trening for eldre – eksempel fra Kristian-
 sand kommune. Husk treningstøy!
14.45-15.00  Pause
15.00-16.00 Fylkesmannen i Aust-Agder. Samhandlingsrefor-
 men og konsekvenser for fysioterapi.
16.00-16.15  Oppsummering og takk for denne gang!

Randi Granbo er fysioterapeut og bl a medforfatter av boka Aldring 
og bevegelse. Hun arbeider på det nyetablerte kompetansesenteret 
for fall og bevegelsesvansker i Sør-Trøndelag. Hun er vår faggrup-
pes kontakt i fag og spesialistrådet.

Vi forbeholder oss retten til å forandre programmet.

Vi har satt opp en programpost som vi har kalt «Fra praksis til 
praksis». Her inviteres du til å fortelle fra din praksis/prosjekt innen 
fysioterapi til eldre. Nå har du sjansen til å presentere ditt «hjerte-
barn» til oss andre fysioterapeuter som jobber med eldre. Et inn-
legg på 15 minutter gir 25 % avslag på seminarprisen. Ta kontakt!  

Pris: Medlemmer i geriatrigruppa: kr. 1.900. 
Ikke-medlemmer kr. 2.400.
Lunsj, kaffe, te og frukt er inkludert i prisen.

Bindende påmelding til: Grethe Oksholen, Gjømleåsen 30, 3970 
LANGESUND innen 03.02.12, gok@broadpark.no. Telefon 35 96 54 
58 eller 48 16 50 38. 

Påmeldingen skal inneholde følgende opplysninger: navn, 
adresse, arbeidsplass, tlf., e-post, navn på betaler og medlemskap i 
faggruppen.

Ved avmelding etter denne fristen, må utgifter dette medfører 
betales.

Betaling til: 
NFFs faggruppe for geriatri v/Kristin Fiskaa, Jens Gjerløwsv. 22, 
4841 ARENDAL. Kontonr.: 1602 5925606. Ved betaling MÅ det 
opplyses om navn på deltager.
 
NB! Betalingsblanketten blir sendt til deg på mail – eventuelt pr. 
post etter du har meldt deg på seminaret.
            
Husk også at det er mulig å søke Fondet i NFF om tilskudd til reise 
og overnatting.   

Vel møtt!

NFFs faggruppe for geriatri 
ÅRSMØTESEMINAR
 

Hotell Norge, Kristiansand - 5. og 6. mars 2012
 
Tema: Testing og trening. Samhandlingsreformen.

NFF avdeling Oslo – årsmøte 2012

Tid: tirsdag 6. mars 2011 kl.17.00 – 19.00
Sted: Stensberggt. 27, 8. etg. Møterom A.

Saker til årsmøte må være styret i hende senest 3. februar 
2011. Sendes på mail: nff.oslo@fysio.no

Årsmøtepapirene vil bli lagt ut på NFF Oslo sine nettsider tre 
uker før årsmøtet.

Sett av tiden – det er medlemmene som bestemmer hva 
NFF skal gjøre i Oslo!

Har du ikke tilgang på mail internet og ønsker årsmøtepapirer i 
papirutgave, gi beskjed til avdelingskontoret på tlf. 22 93 30 80 
eller 47 71 74 07.

www.fysio.no/kurs

NFF faggruppe for fysioterapiledere i 
spesialisthelsetjenesten
Årsmøte og fagdager
Molde, Rica Seilet Hotell 14.-16.mars 2012

Tema: Samhandlingsreformen, ledelse og helseøkonomi

Årsmøtesaker må være oss i hende innen 22. februar. 
Sakspapirer til årsmøtet blir sendt ut etter dette.

Overnatting: Kryss av på tilsendt påmeldingsblankett eller 
ta kontakt med faggruppen.

Husk påmelding innen 20. desember 2011 til:
kristin.hogetveit@helse-mr.no
Velkommen til seminar!
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Fredag  27.1.2012
1300-1345 Registrering
1345-1400 Åpning v/leder
1400-1500 Ryggproblematikk. Kognitiv tilnærming. Teori. 
 Fellesforelesning. Tom A Torstensen, fysioterapeut/ 
 manuellterapeut, B, Sc, M.Sc
1500-1600 Bekkenet på vondt og godt. 
 Fellesforelesning.
 Britt Stuge, fysioterapeut, Dr.Phil.
1600-1630 Pause med utstillere
1630-1830 The Sporting spine.
 Gustav Bjørke, fysioterapeut/manuellterapeut og  
 Jostein Særheim, fysioterapeut
1830-1930 Brainstorming. Suksess med og uten driftstilskudd.  
 Fellesforelesning.
 Lennart Krohn Hansen og Anders Berget
2030 Middag. Tema: Cowboy og indianere

Lørdag 28.1.2012
0845-0900 God morgen
0900-1000 Trening av rygg/bekken. 
 Fellesforelesning.
 V/Redcord, Gitle Kirkesola
1000-1030 Pause med utstillere
1030-1130 McKenzie/MT tilnærming på rygg. 
 Fellesforelesning.
 Tomm Østlie, fysioterapeut
1130-1230 Rygg. Klinisk resonnement. 
 Fellesforelesning.
 Jan Erik Endresen, manuellterapeut 
1230-1315 Lunsj
1315-1630 Workshops:

• Bjørn Mæhle, Dr.med/patolog 
(En tilnærming til bløtvevsbehandling)      Gruppe I, II og III.

• Redcord     Gruppe I, II og III.
• McKenzie      Gruppe I, II og III.

PFGs VINTERSEMINAR 2012
First Hotel Ambassadør Drammen, 27.-29. januar 2012

Rygg til besvær!

Årsmøtet PFG 2010
Det innkalles med dette inn til PFGs årsmøte lørdag 28.01.2012 kl. 1700.

Sted: First Hotel Ambassadør Drammen.
Saker til årsmøtet må fremstilles skriftlig og være styret i hende innen 10.01.2012.

Påmelding: http://eventus.trippus.se/pfg2012

1700 Årsmøte PFG
2000 Vorspiel
2030 Felles middag

Søndag 29.01.2012
0900-1200 Markedsmuligheter i en utfordrende hverdag. 
 Fellesforelesning.
 Kaospilot Pål Hetland (Klar Effekt)
1200-1300 Lunsj med utsjekk
1300-1500 POLITISK DEBATT
 Er samhandlingsreformen  også noe for deg uten  
 tilskudd? v/forbundsleder Eilin Ekeland.
 Hvordan forholder vi oss til takstplakaten?
 En uformell debatt!

NB! Det tas forbehold om endringer i programmet!

Deltageravgift Bet. før 15.12 Bet. etter 15.12

Medlemmer PFG 2050,- 2550,-
Medlemmer NFF 2550,- 4050,-
Ikke medlemmer 4300,- 4800,-
Studenter/turnus 700,-  700,-
(Medlem NFF )

Hotell med alle måltider fra fredag middag til søndag 
lunsj (inkl.baguette og kaffe ved ankomst)
Enkeltrom per person: 3.210,-
Dobbeltrom per person: 2.810,-

Ikke boende deltagere:
Dagpakke per dag: 545,-
Middag fredag kveld: 450,-
Middag lørdag kveld: 900,-
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ANDRE KURS OG MØTER
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen

Behandling og oppfølging 
av stressete/utbrente
Todagers-kurs for behandlere og terapeuter. Fokus er på hvor-
dan bistå, behandle og følge opp klienter som er utbrent, samt 
hjelpe dem mestre fremtidig stress.

Mer informasjon: www.stresscoaching.no/bkurs
To kurs i Oslo våren 2012: 9-10. februar, 22-23. mars
Kursavgift: 3400 kr inkl. kursmateriell (maks. 12 deltakere)
Påmelding m/navn og fakturaadr. til linn@stresscoaching.no 
Kursholder: Linn Anette Solberg, psykologisk atferdsviter m/spesia-
lisering innen stress og utbrenthet
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«Å SKAPE EN GOD START»
Hva styrker og hva kan true den gode starten på livet og
tilknytningen mellom mor og barn?

2 dagers fagseminar for helsepersonell og andre interesserte.
9. og 10. februar 2012 på Domus Medicus i Oslo.
Pris: 1.000 kr per kursdag inkl. lunsj. Studenter 800 kr. 

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

Forelesere: 
Barnefysioterapeut Ute Imhof og jordmor, IBCLC Tine Greve 

Faginnhold: 
Tilknytning og tilknytningsforstyrrelser, KISS, kolikk, spedbarns-
ernæring, ammeutfordringer, samspill, og mye annet spennende

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

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

3 BASISKURS  (med samme innhold, 2 dager)
2.–3. mars, 11.–12. mai og 5.–6. oktober

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

UTDANNING SOM INSTRUKTØR I OT
(6 dager + egen trening)

15.–16. juni, 20.–21. august, 21.–22. september
24.–25. august, 28.–29. september, 26.–27. oktober
(kursene med start i januar og april er fulltegnet)

Læringsmål: Fordypning i OT for egen skyld og for å kunne 
formidle OT som et verktøy til selvhjelp for pasienter, klienter
og andre mennesker i en vanskelig situasjon.
Kursleder for begge kursene: Andries J. Kroese, dr. med., 
forfatter av flere bøker om OT, og utdannet instruktør ved Univ. 
of Mass. Hospital, USA. 

For mer informasjon kontakt:
ajkroese@online.no eller tlf. 901 51 734 – www.scat.no
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NY UTLYSNING:

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

Fondet forlenger prøveordningen og utlyser igjen de fire stipend-
kategoriene med

søknadsfrist 1. mars 2012.

Gjennom individuelle stipendordninger ønsker Fondet å bidra til 
forskning og utvikling av ny fysioterapifaglig kunnskap, kvali-
tetssikring av fysioterapeuters virksomhet, dokumentasjon og 
formidling av fysioterapifaglig kunnskap og praksis, samt til å 
styrke fysioterapeuters konkurranseposisjon ved søknader om 
midler til finansiering av forskningsprosjekter hos andre finansi-
eringskilder enn Fondet. 
Prosjektene må ha oppstart høsten 2012.

På Fondets nettsider www.fysio.no/fondet ligger fullsten-
dige kriterier og søknadsskjemaene.

Neste søknadsfrist er 1. september 2012.
Nærmere opplysninger kan også fås hos Fondets sekretariat på 
tlf. 22 93 30 90 (mandag – torsdag) eller e-post: post@fondet.
fysio.no

: kursinvitasjon
Kurs i konkrete fysioterapitiltak for barn med 
asymmetri fra spedbarn til skolebarn
Med fokus på aktivering av postural muskulatur

Tema: Nyere forskning viser betydning av postural muskulatur 
for holdningen, motorikk og sanseintegrasjon. Hvordan fungerer 
denne muskulaturen og hvordan aktivere den. Formidling av kon-
krete behandlingstiltak med fokus på praksis for barn med asym-
metri:
• Håndtering
• Stimuleringstiltak
• Aktivering av postural muskulatur
• Balansetrening
• Tilrettelegging i hverdagen
Det tas hensyn til teorier om motoriske læringsprinsipper og bar-
nets utviklingsnivå.

Gjennomføring: Praktisk-øving, demonstrasjon med pasienter og 
video.  Aktiv deltakelse ønskes velkommen!

Forelesere: Ute Imhof, Spesialist i Barnefysioterapi
Anke Helgar, Spesial barnefysioterapeut 
Håvard Engell, Biomekaniker / Balansekunstner

Tid: Torsdag 16. februar 2012/ 09:30-16:00
Fredag 17. februar 2012/ 09:00- 15:30
Sted: Domus Medicus (gamle Rikshospitalets kvinneklinikk), 
Pilestredet Park 7, inngang Stensberggate, 0176 Oslo

Kursavgift: Kr. 2800,-. Det serveres lunsj og kaffe/frukt underveis.

Kursansvarlig: Ute Imhof, tlf. 911 93 628, barnekurs@yahoo.no

Påmelding: Sendes på e-post: barnekurs@yahoo.no med navn, 
stilling, arbeidsadresse, telefon og e-post adresse. 
Påmeldingsfrist: 03. februar 2012
Det sendes ut giro etter påmeldingen. Kursplass bekreftes når 
kursavgiften er innbetalt.
Arrangør: Ute Imhof, Barnas Fysioterapeut, orgnr. 988592862

Fagakademiet i samarbeid med Acem og Norsk Yogaskole invite-
rer til Stressmestringskurset Arbeid og avspenning 
22. mars- 24. mars 2012 på Halvorsbøle.  

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

Pris; kr 4.650,- inkl overnatting på enkeltrom, fullpensjon og kurs-
avgift. Se også: 

STRESSMESTRING
lærer du av Acem på Halvorsbøle

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

www.holteninstitute.com/
Kurs i Medisinsk treningsterapi 

(MTT) 2011
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ER DU ENGASJERT 
FOR ELDRE?
Ta masterstudium i helsetjenester til eldre.
Deltid 4 år eller heltid 2 år. 
Mulighet for å ta
enkeltemner. 

Søknadsfrist: 
15. april 2012
Studiestart:
august 2012

LES MER: 
WWW.LDH.NO/ELDRE
WWW.DIAKONHJEMMET.NO/ELDRE 

Bli med på NFFs vervekampanje!
Er du registrert som medlem per 14. oktober 2011, og verver 
ett eller flere nye yrkesaktive medlemmer i kampanjeperioden 
15. oktober–31. desember 2011 kan du vinne fine premier.

Les mer om vervekampanjen i Fysioterapeuten nr. 10 side 38 
eller på NFFs hjemmeside www.fysio.no

Ti tusen NFF-ere i 2012!

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. Tilleggsutstyr er også tilgjengelig. 
Benkene leveres i 4 forskjellige varianter. 
Introduksjonspriser fra kr. 9 990,- eks mva.

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

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

Grip dagen med

grip dagen

Grip sjansen!  
Introduksjons- 

priser fra kun kr eks 
mva9 990,-
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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

Kjøp – salg – leie

  HORTEN 
KOMMUNE 
postmottak@horten.kommune.no
www.horten.kommune.no

Jo
bb

no
rg

e.
no

Horten kommune er en sentral kystkommune med ca 25.000 innbyggere. Sentrene i 
kommunen er Horten og Åsgårdstrand. Kommunen har et yrende kulturliv, rike  
muligheter for friluftsliv og et godt utbygget utdanningstilbud, der Høgskolen i Vestfold 
representerer et kompetansesenter. Avstanden til Oslo er ca 10 mil og Horten har  
et behagelig klima sommer som vinter. 

Komm.område Helse og velferd

50% driftsavtale som fysioterapeut - st.nr. 11/4708
Arbeidssted: Borre fysioterapi.

Spørsmål om driftsavtalen kan rettes til Even Eriksen, tlf 934 45 558 
ved Borre Fysioterapi eller Guri Knudsrød, koordinator fysio/ergo,  
Horten kommune, tlf 975 50 255.

50% driftsavtale som fysioterapeut - st.nr. 11/4704
Arbeidssted: Holtandalen fysioterapi.

Spørsmål om driftsavtalen kan rettes til fysioterapeut   
Jannicke Bardal, tlf 33 04 45 30, Holtandalen Fysioterapi eller  
Guri Knudsrød, koordinator fysio/ergo, Horten kommune,   
tlf 975 50 255.

Horten kommune oppfordrer alle våre søkere om å søke på stillingen 
via vårt digitale søknadssenter.
Vi ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen. Det er 
derfor et mål å oppnå en balansert kjønns- og alderssammensetning. 
Personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjons-
evne oppfordres til å søke.
Horten kommune tilbyr sine ansatte:

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter 
og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover. I henhold 
til Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleg-
lova), § 25. kan søkers navn bli  oppgitt på søkerlister selv om søker har 
reservert seg mot dette. Kopier av attester og vitnemål tas med til et 
eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 20.12.2011
Vennligst referer til stillingsnummer i søknaden !

Kommunen har følgende ledige stillinger:
(Fullstendig utlysing på www.jobbnorge.no og www.horten.kommune.no)

Helsetjenesten 

Fysioterapeut – barn og unge 
Still.nr: 1602

Rådhusplassen 1, 6413 Molde   Telefon: 71 11 10 00
postmottak@molde.kommune.no

Ergo-, fysioterapitjenesten og rehabiliteringstjenesten i
Molde kommune har ledig 100 % fast stilling innen fagfeltet
barn og unge fra 01.03.2012.

Du vil få spennende og utfordrene arbeidsoppgaver med
stor vekt på tverrfaglig samarbeid i et miljø med hyggelige
og kompetente kollegaer.Det kreves at du legger fram
politiattest.

Mulighet til å delta i interkommunal Veiledningsgruppe. 

For nærmere informasjon kontakt virksomhetsleder Sissel
Kløve Farstad eller helsesjef Henning Fosse, tlf. 71 11 10 00.

Søknadsfrist: 6. januar 2012 

      Fullstendig utlysingstekst og 
    elektronisk søknadsskjema finner 
  du på www.molde.kommune.no. 

    Vi ber om at dette blir benyttet.

Kom til Sørlandet!
Vi planlegger et nytt bygg på Vigeland (Lindesnes) som skal inneholde 
apotek og tannlegekontor. Nabobygget er et legesenter med fire leger, 
og  vi leter nå etter en fysioterapeut som vi kan tilby to behandlingsrom. 
Kontakt: Dr. Burghard Riechel, drriechel@gmail.com

Medieplanen 2012
Medieplanen for neste år er klar - du finner den på www.fysioterapeuten.no - Annonsere.

Her er oversikt over frister og utgivelser, priser og tekniske opplysninger.
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Sarpsborg kommune
Ledig stilling

• Driftstilskudd 100% – fysioterapi 
Enhet  Forebyggende tjenester

Se annonsetekst på www.sarpsborg.com med elektronisk 
søkeradministrasjon.

Bryn Medisinske Senter i Oslo 
søker etter en fysioterapeut med utdannelse og arbeidserfaring 
innen HMS-arbeid og ergonomi.Terapeuten skal arbeide med oppbyg-
gingen av en egen HMS-avdeling der det skal arbeides både med 
HMS-oppdrag ute i bedrift og med kurativ virksomhet ved senteret.Vi 
søker etter en utadvendt, kreativ person som både har faglig tyngde 
og som har evnen til å markedsføre seg selv og virksomheten.
Oppstart snarest.
 
Søknad med CV sendes til stein@endresen.org 
Ytterligere informasjon ved henvendelse på tlf. 908 83 908.

 Fitnessprodukter

 Styrkeapparater

 Spinningsykler 

 Ellipsetrenere 

 Tredemøller  

 Romaskiner

 Pulsklokker 

 MultiGym

   Funksjonelle og robuste 
– til behandling og opptrening

Levering 
over hele 

landet

T100 REHAB 0,2–12 KM/T 

Kr 15.000,-

sportsmaster.no

 SPORTSMASTER CROSSFIT KONSEPT

Nettbutikk: www.sportsmaster.no • Butikk: Nesbrusenteret • Telefon: 66 85 04 60 

SLYNGETRENING M.M.
• LIFELINE SLYNGESYSTEM
• POWERWHEEL
• MULTI-RACK

• •
••
••

UTSTYR 
FOR BASIS-

TRENING
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bransjeregisteret

TUSENVIS AV FORNØYDE BRUKERE OVER HELE LANDET

www.dorcas.no

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

Førsteklasses produkter innen:
Varme- og kuldebehandling · Ultralydgel

Behandlingsbenker og -stoler
Massasjeoljer · Kremer · Hygieneprodukter

DIN TOTALLEVERANDØR

Din totalleverandør innen fysioterapi og trening!

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

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

Ergonomiske produkter 
på arbeidsplassen

www.ergo-line.com

Telefon: 32 72 24 11

Telefax: 32 72 24 15

e-post: post@combimed.nocombimed

www.combimed.no

combimed a.s
Ganske enkelt kvalitet

a brand

Komplett lasersortiment

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

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

Skanlab Laser™ 
808nm 100-500mW

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

Vi gjør dagen din bedre

Ledig plass!

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

Medinor AS - Nils Hansens vei 4 - 0667 Oslo
Tlf nr: 24 05 66 00
www.medinor.no
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Bli med i bransjeregisteret!
Mange fysioterapeuter sitter sentralt plassert i offentlige institusjoner og i private fysikalske institutt. De har stor innflytelse på hva som skal 
kjøpes inn av hjelpemidler, treningsapparater, inventar og annet spesialtilpasset utstyr. I tillegg er fysioterapeuter viktige formidlere av infor-
masjon om det å leve et aktivt liv, med sport- og friluftsaktiviteter. Ved å registrere deg i vårt bransjeregister sikrer du deg oppmerksomhet på 
ditt firma og dets produkter.

DATAPRODUKTER

TEST-, TRENINGSUTSTYR/HJELPEMIDLER

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

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

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

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

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

Tlf. 75 50 74 30                   www.kima.no

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

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

Din Trykkbølge Partner

Din leverandør

Pulsert
kortbølge
Curapuls 670

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

Manumed 
Optimal

5-delt elektrisk benk (225)

Alltid oppdatert

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

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

www.pearsonassessment.no

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

Ledig plass!

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

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

Tlf. 40 04 73 04

NYHET: ASSISTENT UTEN LØNN
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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

JANUAR
26. Bergen
Kulturforståelse - smerteopp-
levelse og kroppsperspektivet i 
behandling av traumatiserte  
Arr.: RVTS-vest 
Info/påmelding: elsbeth.jacobs@
akersykehus.no, tlf. 991 15 366 
Kurset arrangeres forutsatt 25 
påmeldte. 

27. Oslo 
CP-konferansen 2012 er Skole, 
utdanning og arbeid 
Arr.: Cerebral Parese-foreningen 
Info: www.cp.no

27.-29. Drammen 
PFGs Vinterseminar 2012
Arr.: PFG
Info: http://eventus.trippus.se/
pfg2012

MARS
5.-6. Kristiansand
Årsmøteseminar og årsmøte 
Arr.: NFFs faggruppe for geriatri 
Info: www.fysio.no/
ORGANISASJON/Faggrupper/
Geriatri i

6. Oslo
Årsmøte kl. 17-19 
Arr.: NFF avdeling Oslo 
Info: kommer på avdelingens 
nettside

6.-7. København
2nd Nordic Conference on 
Research in Patient Safety and 
Quality in Healthcare 
Arr: Danish Research Network 
for Patient Safety and Quality 
in Healthcare, www.fpks.dk
Info: www.nsqh.org/2012

22.-24. Halvorsbøle, 
Jevnaker 
Stressmestringskurset Arbeid 
og avspenning
Arr.: Fagakademiet i samarbeid 
med Acem og Norsk Yoga-skole
Info: www.halvorsbole.no og 
www.acem.no 

23.-25. Oslo
Manuellterapi – kunnskap og 
myter. Tverrfaglig seminar.
Arr.: Servicekontoret
Info: www.manuellterapi.no

APRIL
12.-13. Kristiansand
Vårkonferanse: Helt – ikke 
stykkevis og delt 
Arr.: Ja til lindrende enhet og 
omsorg for barn 
Info: www.palliativbarn.no

11.-13. Sydney 
3rd I-FAB Congress. 
Arr. International Foot & Ankle 
Biomechanics Community, 
Info: www.i-fab2012.org

27.-28. Oslo
Shoulder rehabilitation: what’s 
new from a biomechanical and 
clinical point of view 
Arr: Smertebehandling AS 
Info: www.smertebehandling.
info

MAI
21.-25. Holmsbu 
Forskning ved fjæra.
Workshop i kunnskapsbasert 
praksis og helsetjeneste
Arr: Kunnskapssenteret
Info: kari.haavelsrud@
kunnskapssenteret.no

JUNI
7.-9. Trondheim
Internasjonal forsknings-
kongress med fokus på 
lindrende behandling. 
Arr: European Association for 
Palliative Care(EAPC), St.Olavs 
Hospital og NTNU.
Info: www.eapcnet.eu/
research2012/ 

Årsabonnement 2012:
Norge: 1.100 kroner. Utland: 1.150 kroner. 
Offentlige institusjoner: 950 kroner.
For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i 
medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til 
det blir skriftlig oppsagt.

ANNONSEPRISER – 2012
For bestilling av stillings- og kursannonser, 
kontakt fysioterapeuten@fysio.no

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

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

Internett: 
Stillings- og kursannonser kun på nett: Kr. 4.000  
Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER 2012

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  
 debattinnlegg stilling ledig dato
1     16/12      19/12 20/1
2     23/1      27/1 17/2

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



TELEFON; +47 69 35 20 80 TELEFAX; +47 69 35 20 81
e-mail; info@skanlab.no - www.skanlab.no

*) Nordea Finans Norge AS; Eksempel med beregningsrente pr 01.09.11: Leieperiode 36.mnd
Beløp pr. mnd. eksklusiv gebyrer og forsikring. Etableringsgebyr tilkommer. Forskuddvis betaling. Restverdi er 1-månedsbeløp

Tilbudet har begrenset varighet og gjelder så langt lageret rekker! - Alle priser er inkl.mva og frakt.

Skanlab Concept™...suksessen fortsetter

4 min. dyp varme er nok!
Forbereder for optimal
Skanlab LaserTM behandling

CONCEPTPRIS; kr. 61.250,-
Leiepris pr måned *) kr. 1.860,-
Ordinær pris; kr 75.125,-

+

Økt elastisitet, redusert smerte, bedret
bevegelighet samt betennelsesdempende
i en og samme behandling er helt unikt!
Det er faktisk det som skal til for en
optimal start på rehabiliteringen og kun
7-10 min. er nok!

Hver dag behandles mer enn 120.000
pasienter med formidable resultater.
Også din pasient fortjener denne
behandlingen.
Sjekk våre nye og alltid oppdaterte
nettsider: www.skanlab.no

100,200,300,400,500mW
i samme probe!
1-5 J/cm2 på 10 sek.!

=
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NuStep har siden 1987 
 produsert og utviklet  sittende 
crosstrainere. 

NuStep har høstet mange 
priser og lovord fra store deler 
av verden,  spesielt USA. Vi 
introduserer den  
nå i Norge. 

En sittende crosstrainer er 
perfekt for cardiotrening. Ved 
valg av riktig tilbehør blir 
NuStep et effektivt  verktøy i 
opptrening og  rehabilitering.

Landice har produsert 
 tredemøller i mer enn 40 år. 

Erfaringen fra verdens tøffeste 
treningsmarked har gjort at 
Landice i dag er kjent for høy 
kvalitet og høy brukervenn-
lighet. De har et stort utvalg 
av produkter med mange 
muligheter. 

Vi har valgt to tredemøller og 
en crosstrainer for det  Norske 
markedet:  
L970 CLUB Pro, L770 Rehab, 
samt E9 Elliptimill CLUB Pro 
Trainer. 

Airex er sveitsiske kvalitets-
matter.

HUR NORWAY er stolte av 
å forhandle Airexmatter  
på det norske markedet.
Produsenten av Airex,  
Alcan Airex i Sveits har et stort 
utvalg av matter og balanse-
produkter. 

HUR NORWAY har valgt 
å  lagerføre de mest  
 populære mattene. 

Flere gode løsninger til fysioterapeuter!
HUR treningsapparater brukes av mennesker i alle livets faser. Du kan ha utgangspunkt i 
opp  trening av pasienter med kroniske eller akutte medisinske problemer eller trening av 
 toppidrettsutøvere.

HUR NORWAY leverer også test og treningsprodukter fra Monark, Landice, NuStep og Airex.  
Dette er produktene som tilfredsstiller våre krav til kvalitet og brukervennlighet.

Ta kontakt for et godt førjulstilbud med 2011 priser!

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

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

iBalance konseptet er utviklet
spesielt med tanke på fallfore-
bygging.  

Balansetrening gjøres enkel, 
motiverende og trygt.

Balansetesting enkelt og 
nøyaktig med bla ”Rombergs” 
tester, ”Limits of stability” 
og mulighet til å lage egne 
testprotokoller.

Testresultatene lagres og kan 
benyttes  til sammenligning av 
tester over tid både for enkelt-
personer og grupper.

Softwaren gir umiddelbart et 
bilde av testresultatene.

Effektiv fallforebygging! Nytt i Norge! Sveitsisk kvalitet!40 år i et tøft marked!


