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CefarCompex – CC Family
CefarCompex Rehab 400, Theta 500 og 
Mi-theta 600 er 4 kanals stimulatorer 
designet spesielt for den profesjonelle 
terapeuten innen ortopedi, neurologi og 
idrettsmedisin. 

DonJoy - Defiance
Custom Defiance er DonJoys mest kjente 
kneskinne. Denne lettvektsskinnen kombinerer 
det ypperste innen teknologi, design og materiale. 
Den gir holdbar støtte ved moderat til alvorlig 
ACL, PCL, MCL og LCL instabilitet, blant annet 
takket være det patenterte 4-punktssystemet.

DonJoy - Lateral ”J”
Den myke rørformede laterale ”J”-støtten 
er ideell ved lateral patella subluksasjon, 
dislokasjon eller patellafemoral 
feilstilling.

DonJoy - OA Assist
En innovativ støtte spesielt utformet 
for ensidig kneslitasje. Enkeltskinnen 
gjør OA Assist lett og smidig, samtidig 
som det unike 3DF leddet forhindrer at 
skinnen roterer på leggen!

Alt du trenger til 
knerehabilitering
Uansett om det handler om å forebygge 
eller å lindre skader så har DJO alt det du 
behøver for å gjennomføre en vellykket 
rehabilitering. Med våre håndholdte NMES 
stimulatorer fra CefarCompex kan du trene 
spesifikke muskelgrupper, få en effektiv 
trening og optimal knesymmetri. Med vårt 
brede sortiment av funksjonelle kneortoser, 
postoperative kneskinner, patellafemorale 
støtter og osteoartrose skinner fra DonJoy 
kan du håndtere alle typer av instabilitet i 
kneleddet, både under gjenopptrening og 
som forebygging.

Besøk oss på PFG sitt 30 års jubileum på 
Beitostølen 4. - 7. februar.

Bestill våre spesialkataloger! 
I våre tre spesialkataloger kan du finne 
utvalgte produkter for vintersport, 
ishockey og motorsport. Bestill dem på 
info.nordic@djoglobal.com eller våre 
fysioterapeuter:
Leif Stokstad - 22 92 40 60.
leif.stokstad@djoglobal.com
Tom Erik Riis - 90 85 04 10
tom.erik.riis@djoglobal.com
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LEDER

Etterlysning:
Kamplystne fysioterapeuter
NFF er inne i et landsmøteår. Forbundsleder Eilin Ekeland framhever i et intervju i dette 
nummeret av Fysioterapeuten hvor viktige de tillitsvalgte er i forbundet, og at opplæring er 
spesielt viktig for å beholde avdelingsledere, kontaktpersoner og tillitsvalgte over tid. 

– De er utrolig viktige ressurser og organisasjonen må stelle pent med dem, sier Ekeland.

Kontinuitet i en organisasjon er nødvendig. Vi ser at avdelinger som bytter leder ofte sliter, 
fordi nyervervet kompetanse forsvinner. Dette bør man tenke på i de nærmeste månedene 
når avdelinger og faggrupper avvikler sine årsmøter og skal velge avdelings- og faggrup-
pestyrer.

I forhold til Landsmøtet 2010 er det tillitsvalgte i ledelsen, ledere og medlemmer i råd og 
utvalg som skal si fra til valgkomiteen om de tar gjenvalg eller ikke. Noen har kanskje sittet 
i mange år og føler at de har gjort sitt og mener andre må slippe til. 

Forbundet står overfor store utfordringer spesielt i forhold til finansiering av privatpraktise-
rende fysioterapeuter, men også i forhold til fysioterapeuters plass i det offentlige helsevese-
net, som stadig er under press.

I dette nummeret skriver vi om stortingspolitikere som fjernet refusjonsordningen til poli-
klinisk fysioterapi. Det gir store konsekvenser for fysioterapeutene som jobber her. Da ny-
heten ble kjent, var det nok følelsen av maktesløshet som kom først. Så våknet kamplysten 

og nå jobber tillitsvalgte både lokalt og sentralt på høygir 
for å hindre at fysioterapeuter i verste fall mister jobben sin. 
Dette viser betydningen av aktive tillitsvalgte. 

Da Landsmøtet 2007 startet, var det flere verv som sto uten 
kandidat. Blant annet var ledervervet i Privat Råd ledig. 
Roar Høidal, som satt som leder, hadde sagt nei til valgko-
miteen, men sagt seg villig til å fortsette som medlem. Men 
så kom rapporten om  finansieringsordningen som ville få 
stor innvirkning på privat praksis. Da tok Høidal kontakt 
med valgkomiteen. 

Til Fysioterapeuten sa han at ingen hadde presset han, og at 
han gledet seg som en unge til å ta fatt.

– Det er et annet trøkk i dag. Nå har jeg bakgrunn for å 
gå inn og jobbe videre, sa Høidal i 2007.

Trøkket er ikke mindre i 2010. Plutselig skjer det politiske 
endringer som angår fysioterapi. Da er det viktig at dyktige 
tillitsvalgte står klare til å ta opp kampen. Er du en av de 
kamplystne fysioterapeutene som vil slåss for faget og tror 
du kan bidra til å videreutvikle organisasjonene? Ta kontakt 
med valgkomiteen!
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aktuelt Sitataktuelt Den debatten hadde jeg bestemt 
meg for å ta! Eilin Ekeland, side 15.

Jan Magnus Bjordal (52) har brust 

med fjærene igjen. – Noen må ta til 

motmæle mot åpenbare uriktigheter, 

sier han.

TEKST Kristin Henriksen, 
fysioterapeuten@fysio.no

VI SER DET STADIG Debattinnlegg, intervjuer og 
kommentarer der professor i kunnskapsbasert prak-
sis, fysioterapeut Jan Magnus Bjordal ved Høgskolen 
i Bergen/Universitetet i Bergen, påpeker feil og urik-
tigheter begått mot fysioterapifaget. Sist i VG 5. de-
sember der Bjordal sammen med dr. med. Jan Sture 
Skouen, spesialist i nevrologi og fysikalsk medisin og 
rehabilitering ved Haukeland Universitetssjukehus, 
tilbakeviser påstandene i samme avis noen dager tid-
ligere om at fysioterapi reduserer sjansen for å kom-
me raskt tilbake i jobb etter sykmelding.

– Noen må stå opp når fysioterapi angripes med 
dårlig vitenskap, sier Bjordal om hvorfor han stadig 
kommenterer og forsøker å tilbakevise uriktige på-
stander om fysioterapi og fysioterapeutiske metoder.

 
Vitenskap
– Tidligere hadde vi ikke så mye vitenskap å støtte oss 
til, men i dag har vi solid vitenskapelig dokumenta-
sjon, og det er viktig at dette blir kjent så ikke pasien-
tene går glipp av effektiv behandling, sier professoren. 

Han har en lang og innholdsrik CV med priser, 
internasjonale verv og en rekke publiseringer av vi-
tenskapelige studier. Bjordal forsker på muskel- og 
skjelettsykdommer og effekter av lavenergi laserbe-
handling, strømbehandling og legemidler. Innenfor 
laserbehandling er han en del av et internasjonalt 
anerkjent forskningsmiljø. Han er president i den 
tverrfaglige World Association of Laser Therapy, og 
forbereder i disse dager en stor faglig kongress i Ber-
gen til neste år.

Lancet
91 publiseringer er listet opp på CV-en. Her finner vi 
prestisjetunge tidsskrift som Annals of Internal Me-
dicine og British Medical Journal. Den siste publise-
ringen var i The Lancet. I artikkelen «Efficacy of low-

level laser therapy in the management of neck pain» 
viser Bjordal og medarbeidere at laserbehandling av 
nakkesmerter er effektivt.

 En analyse av 16 studier der det er brukt laserbe-
handling på 820 pasienter, viser at det var 70 prosent 
mer sannsynlig at de som ble behandlet med laser 
opplevde redusert smerte sammenlignet med pla-
cebo.  

Professor og kollega Elisabeth Ljunggren er full av 
beundring for det Bjordal har fått til.

– At Bjordal har publisert i Lancet betyr mye. Å 
publisere i et slikt tidsskrift henger meget høyt i det 
internasjonale medisinske fagmiljøet og vekker stor 
oppmerksomhet og anerkjennelse, sier Ljunggren.

– Vi kan
Bjordal medgir at det er noe spesielt å ha publisert 
i Lancet, som er ranket på andreplass blant verdens 
medisinske tidsskrift med impact factor (påvirk-
ningsfaktor) på 28,4. Til sammenligning har det le-

Vaktbikkja

BRUMMER Jan Magnus Bjordal liker ikke at andre fagprofe-
sjoner kommer med uriktige påstander om fysioterapi. Da 
sier han i fra. Foto: Elin Hovda Hageberg, Høgskolen i Bergen

Jan Magnus 
Bjordal (52)

 Professor ved HiB 
og UiB.

Utdannet fysiotera-
peut og dr. philos.

Spesialitet: Rehabilite-
ring ortopedi, revmatologi.

 Publiserer forskning i 
en rekke tunge interna-
sjonale tidsskrifter, sist 
i Lancet med artikkelen 
«Efficacy of low-level 
laser therapy in the ma-
nagement of neck pain».
Her viser Bjordal og med-
arbeidere at laserbehand-
ling av nakkesmerter er 
effektivt.
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– MAN MÅ følge godt med og ha stor inn-
sikt dersom man skal figurere i media, 
sier Elisabeth Ljunggren. Hun mener det 
er meget flott og prisverdig at Bjordal er 
våken og ytrer seg.

– Vi har mye å bidra med, og vi skal 
ikke la oss skyve til side eller godta at vi 
omtales feilaktig av andre faggrupper som 
ikke har satt seg inn i hva vi står for, eller 
la oss forføre av faggrupper som ønsker å 
utnytte oss, påpeker Elisabeth Ljunggren, 
professor ved Institutt for samfunnsme-
disinske fag og fysioterapivitenskap ved 
Universitetet i Bergen. Hun mener noen 
må ta kampen når faget forvrenges og blir 
feilaktig fremstilt.

– Hvorfor tror du at det er så få som 
gjør dette?

– Det tar mye tid og krever at man føl-
ger godt med, har stor innsikt og betyde-
lig kunnskap. Man må være sannferdig, 
klar, presis og etterrettelig, ellers vil det 
kunne skade faget vårt. Av samme grunn 

dende fysioterapitidsskriftet, amerikanske 
Physical Therapy, en impact factor på 2,2.

– Det viser at fysioterapeuter ikke lenger 
står tilbake for andre helsefaggrupper på 
tunge vitenskapelige arenaer, og at våre me-
toder viser effekt selv når det stilles strenge 
vitenskapelige krav, sier han.

– Det er forskning jeg burde ha brukt 
tid på, og ikke latt meg distrahere av tøvete 
påstander om fysioterapi i media, sier han. 
Men det er ikke så lett for Bjordal å kutte ut 
norske og internasjonale medier (han er si-
tert over hele verden: Washington Post, USA 
Today, El Mundo og Daily Mail, bare for å 
nevne noen), siden det er få andre fysiotera-
peuter som tar opp kampen.

– Må tørre
Bjordal mener fysioterapeuter må tørre mer 
å stå frem i det offentlige rom. Fysioterapeu-
ter er sjelden representert i statlige ekspert-
utvalg som utreder forhold som berører fy-
sioterapeuter. Eksempler er ekspertutvalget 
som skal vurderer tiltak mot det høye syke-
fraværet og ekspertutvalget som skal utrede 
hvilke sykdommer som skal godkjennes 
som yrkesskader. 

– Vi må i større grad komme oss inn i de 
politiske fora hvor gode rammebetingelser 
for fysioterapi kan legges, sier Bjordal. 

– Flott og prisverdig

bør slike innlegg 
heller ikke være 
odiøs eller sutren-
de, sier professoren. 

NFF-ros
Også leder Eilin 
Ekeland i NFF roser 
Bjordal.
– Det er flott at 

forskere formidler sin 
kunnskap og kom-

petanse til allmennheten. Det er vanske-
lig å få fysioterapi på dagsorden, og det 
kan se ut som om det er begrenset hvor 
interessant forbundets syn er, men desto 
oftere mer interessant at forskeres mening 
kommer frem. Bjordal får sagt noe om fy-
sioterapi og viktigheten av den, samtidig 
som han får formidlet at vi har mye forsk-
ningsbasert kunnskap innen fysioterapi. 
Og det er flott og viktig at noen gjør dette, 
sier Ekeland. 

– Dobbelt autorisasjon er par-

kert. Det har departementet 

gjort klart ved å vise til at ma-

nuellterapeuter er autorisert 

gjennom sin grunnutdanning, 

som vår manuellterapiutdan-

ning bygger på.

TEKST Heidi Johnsen
hj@fysio.no

DETTE SIER Fred Hatlebrekke, leder i NFFs 
faggruppe for manuellterapi til Fysiotera-
peuten.

Hatlebrekke mener tiden nå er moden 

for manuellterapeutene til å samle seg om 
offentlig godkjent spesialistordning. Han ut-
taler dette med bakgrunn i at et enstemmig 
Storting under behandlingen av statsbud-
sjettet har vedtatt at det skal bli fortgang i 
arbeidet med spesialistordningen for fysio-
terapeuter.

– Dette er et steg i riktig retning for vår 
målsetting, og derfor må alle manuelltera-
peuter nå stå sammen i dette arbeidet. Det 
er nå toget går, og det er NFFs medlemmer 
som skal forsvare innholdet i spesialistord-
ningen og utforme veiledningen som skal bli 
obligatorisk. De som står utenfor har ingen 
mulighet til å være med på å forme denne, 
sier Hatlebrekke. 

Han påpeker også betydningen av dette 
arbeidet i forbindelse med utformingen av 
Samhandlingsreformen og manuellterapeu-

tenes betydning i spesialisthelsetjenesten. 
– Norsk Manuellterapeutforening mener 

at dere med henvisningsordningen fikk en ny 
rolle som helsepersonell, og at det bør kvalifi-
sere til dobbelt autorisasjon. Din kommentar 
til det?   

– Som manuellterapeuter har vi ikke fått 
noen ny rolle. Vi har fått en utvidet rolle 
som primærkontakter. Dessuten har depar-
tementet avvist dobbelt autorisasjon og sagt 
at de vil satse på en offentlig godkjent spe-
sialistordning, sier Hatlebrekke.

Offentlig godkjent spesialistordning har 
vært lagt mer eller mindre på is siden 2003 
på grunn av Norsk manuellterapiforenings 
arbeid med å få utredet dobbelt autorisa-
sjon. Dette arbeidet startet opp før faggrup-
pen ble delt våren 2005, som følge av autori-
sasjonssaken. 

GIR ROS Eilin Ekeland, 
forbundsleder i NFF.

Vil ha samling om spesialistordning
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NFFs fag- og spesialistrådet ønsker 

mastergrad på 120 studiepoeng for 

å bli godkjent som spesialist i frem-

tiden.

TEKST Kristin Henriksen
fysioterapeuten@fysio.no 

SAMFUNNET er i endring, og Norsk Fysioterapeut-
forbunds spesialistordning er både tungvint å admi-
nistrere, og har en oppbygging som ikke er i tråd med 
dagens krav til kompetanseoppbygging. Derfor har 
Fag- og spesialistrådet i lengre tid utredet den fremti-
dige spesialistordningen.

– Vi ønsker at utdanningen av fysioterapeutspesia-
lister skal være mer i samsvar med utdanningssyste-
met i resten av landet. Tiden er derfor moden for at 
vi kan stille krav om mastergrad innen helsefaglige 
relevante emner på 120 poeng for dem som ønsker å 
utdanne seg videre og bli spesialister, sier Marianne 
Aars. Hun er førstelektor på fysioterapeututdannin-
gen, Institutt for helse- og omsorgsfag ved Universi-
tetet i Tromsø, og leder av NFFs fag- og spesialistråd. 
I tillegg til graden blir det også krav om ett år veiledet 
praksis, pluss eventuelle krav fra de ulike spesialite-
tene. 

– Det er ikke bestemt hva det ene året med praksis 
skal inneholde. Dette vil vi i samarbeid med de ulike 
faggruppene spesifisere, sier Aars.

 
Manuellterapi
Siden manuellterapeutene og de psykomotoriske 
fysioterapeutene har krav om takstkompetanse, vil 
disse spesialistutdanningene få et eget regelverk som 
tar hensyn til dette.  

De nye kravene om master betyr at dagens ord-
ning, der en kan bygge seg opp en spesialistkompe-
tanse via kurs i NFF- og videreutdanning i offentlig 
regi, forsvinner etter noen år. Det er ikke tatt stilling 
til hvor lenge overgangsordningen skal vare. Det er 
heller ikke bestemt når den nye ordningen trer i kraft.

Aars forteller at det har vært en lang og krevende 
prosess for rådet å komme frem til disse endringene.

Favoriserer yngre
– Det er ikke alle som kan ta en masterutdanning. 
Fysioterapeuter som har vært med i det gamle syste-
met og bygget seg opp en kompetanse, vil etter hvert 
ikke lenger få uttelling for dette. Den nye ordningen 

Krav om mastergrad for 
å bli spesialist

Endringer i kurs- 
virksomheten

 Som en følge av endrin-
gene i spesialistordningen, 
vil det også bli forandringer 
i NFFs kursvirksomhet. 

– Mye av kurstilbudet i 
dag er lagt til rette for spe-
sialisering og fordypninger, 
og dersom det blir krav til 
mastergrad, vil dette kunne 
føre til at kurstilbudet blir 
endret, sier seksjonsleder 
Malene Haneborg ved NFFs 
fagseksjon. Det vil bli en 
overgangsperiode mellom 
ny og gammel ordning slik 
at de som allerede er i gang 
med en spesialistutdanning 
skal kunne få fullført. 

NFF vil uansett fort-
sette å tilby medlem-
mene ulike typer kurs, som 
ajourføring og fornying av 
godkjenninger.  

Nye navn

 Sentralstyret avgjorde 
før jul at navnene på reha-
biliteringsspesialitetene 
skal endres, etter innstilling 
fra Fag- og spesialistrådet. 
Fagmiljøene mener at det 
er tunge navn å forholde 
seg til, og mange fagmiljø 
kjenner seg ikke igjen i re-
habiliteringsbegrepet. 

Eksempelvis er det ikke 
rehabilitering spesialis-
tene i rehabilitering med 
fordypning i obstretisk og 
gynekologisk fysioterapi 
jobber med. 

Navnene på rehabilite-
ringsspesialistene endres 
med at ordene «rehabilite-
ring med fordypning i», tas 
bort. Eksempelvis endres 
spesialist i rehabilitering 
med fordypning i nevrologi 
til spesialist i nevrologisk 
fysioterapi. Endringene 
gjelder fra 1. januar 2010.

vil nok favorisere de yngre som er i et utdanningsløp 
og kanskje ikke har etablert seg ennå, sier Aars. Hun 
mener likevel at NFF må ta mer hensyn til utviklin-
gen av fysioterapifaget og sikre fagets og profesjonens 
legitimitet for fremtiden.

– For å videreutvikle faget er vi opptatte av at vi 
skal dokumentere det vi gjør. Vi må dokumentere ef-
fekt og basere oss på et teorigrunnlag for å forklare 
hvorfor fysioterapi er viktig. For å oppnå anerkjen-
nelse utad og ikke bare blant fysioterapeuter, er det 
derfor riktig med krav om mastergrad, sier hun. 

– På sikt ønsker vi oss en offentlig godkjennelse, 
og da må vi ha et utdanningsløp som gjør dette mu-
lig, sier Aars.

Klinisk master
Rådet har også sidestilt klinisk og teoretisk master.

– Vi ønsket lenge å favorisere kliniske masterut-
danninger for å kunne bli spesialist, men dagens 
mastergradutdanninger er i stadig utvikling og end-
ring, og skillet mellom teorietiske og kliniske mastere 
er ikke entydig. Dette gjør det vanskelig å vurdere 
hvilke kompetanse som utvikles gjennom ulike mas-
tere. Klinisk kompetanse må sikres gjennom veiledet 
praksis, sier Aars. 

Det er Sentralstyret i NFF som tar den endelige be-
slutningen om spesialistordningen. 

MYE NYTT Marianne Aars, leder i Fag- og spesialistrådet, 
vil endre NFFs spesialistordning. – Vi må dokumentere det 
vi gjør for å kunne videreutvikle faget, sier hun. Foto: Heidi 
Johnsen
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Kjell Ivar Fjellestad er 52 år, Geir 

Haugland er 38 og Jon Kåre Beisvåg 

er 52. Alle har Bekhterevs sykdom, 

er i full jobb og takknemlig for det 

ukentlige treningstilbudet i varmt-

vannsbassenget ved Martina Han-

sens Hospital. 

TEKST OG FOTO Bent Ove Aulid
fysioterapeuten@fysio.no

– VEDLIKEHOLDSTRENINGEN gjør at jeg kan hol-
de sykdommen  i sjakk, sier Jon Kåre Beisvåg som 
ukentlig har trent i bassenget siden det ble åpnet i 
1991. Han er daglig leder i et rådgivende ingeniør-
firma.

–Treningen er en enkel og svært effektiv måte å 
holde kroppen ved like, slik at jeg kan forbli i full 
jobb som eiendomssjef, sier Kjell Ivar Fjellestad (52). 
Han har trent ved Martina Hansens Hospital i 11 år.

– Jeg er heldig som har en arbeidsgiver som vet å 

verdsette de ansattes helse, sier Geir Haugland. Han 
er lærer og har fulgt bassengtreningen siden i som-
mer.

Fysioterapeuten på bassengkanten lar dem løpe 
på dypt vann i oppreist stilling, en øvelse som for-
brenner omtrent dobbelt så mange kalorier som or-
dinær løping. Tøffe fireminutters intervaller får del-
tagerne raskt opp på 80 til 90 prosent av maks puls. 

– Leddene deres er så affisert av sykdom at det 
nesten er umulig for dem å oppnå tilsvarende belast-
ning på annen måte, sier Gerty Lund, sjeffysiotera-
peut ved hospitalet.

Deltagerne selv trekker også frem personen i 
hvitt: 

– God coaching av en meget kompetent fysiotera-
peut gir en morsom og intens treningsøkt, sier Kjell 
Ivar Fjellestad.

For 17 år siden var Odd Martin Lein (57) pleie-
pasient. Artritt og Bekhterevs sykdom gjorde at han 
trengte hjelp til det meste, påkledning inkludert. I 
dag arbeider han 50 prosent og håper å øke til 70 
prosent. Én dag i uken kjører han fra Strømmen til 
Sandvika for å trene i bassenget på Martina Hansens. 
En slitsom kjøretur, men når alternativet er uførhet, 
er valget enkelt, forklarer han. 

Bassengtrening holder dem i jobb

KALD SKULDER Fire som 
frykter fremtiden dersom 
treningen i varmtvanns-
bassenget legges ned: 
(f.v.) Rikke Willums, Kjell 
Ivar Fjellestad, Geir Haug-
land og Jon Kåre Beisvåg. 
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 Fra 1. januar 2010 har fysioterapeuter i 
poliklinikken verken lov til å kreve egenandeler 
eller refusjon. Helse- og omsorgsdepartementet 
fjernet dagens refusjonsordning før regelverket 
ble endret slik at også fysioterapeuter får lov til å 
fungere på samme måte som kollegene fra andre 
yrkesgrupper i poliklinikken.

Stortinget har fjernet refu-

sjonsordningen til poliklinisk 

fysioterapi. Det kan bety at 

varmtvannsbassenget ved 

Martina Hansens Hospital i 

Bærum stenges fra 1. februar. 

TEKST OG FOTO Bent Ove Aulid
fysioterapeuten@fysio.no

I VERSTE FALL vil fire fysioterapeuter og fire 
assistenter permitteres. 600 pasienter vil stå 
uten et behandlingstilbud. 

– Vi kommer til å forsette som normalt ut 
januar. Da vet vi om vi har klart å skaffe mer 
penger, sier sjeffysioterapeut Gerty Lund 
ved Martina Hansens Hospital. 

Hun har lenge visst at finansieringen av 
det polikliniske fysioterapitilbudet skulle 
legges om. Det ble varslet allerede i 2001. I 
påvente av den nye finansieringsordningen 
fikk den gang 57 institusjoner med polikli-
nisk fysioterapitilbud en midlertidig over-
gangsordning. Overraskelsen var egentlig 
ikke så stor da hun i høst kunne lese i Stats-
budsjettet at Helse- og omsorgsdepartemen-
tet foreslo å fjerne refusjonsordningen for 
poliklinisk fysioterapi fra 2010.

Før mottok det enkelte sykehus refusjon 
og egenandeler på bakgrunn av hvor mange 
polikliniske behandlinger sykehuset hadde 
utført. Med den nye ordningen skjer to ting: 
Sykehusene mister retten til å kreve egenan-
deler av pasientene som har fått poliklinisk 
fysioterapi. Med det taper sykehusene en 
god del millioner i inntekter. Men de statlige 
refusjonene, omtrent 35 millioner kroner, 
ifølge departementet, skulle ikke forsvinne. 
De skulle bare utbetales på en annen måte: 
som økte basisbevilgninger. 

Dessverre tok ikke Helse- og omsorgsde-
partementet seg jobben med å fordele dette 
til de sykehusene som faktisk mister inntek-
ter. I stedet ble de 35 millionene fordelt etter 
sykehusstørrelse. Store sykehus får mye, små 
får lite. Og med ett pennestrøk var tråden 
kuttet mellom hvor mye det enkelte syke-
huset faktisk tilbyr av poliklinisk fysioterapi 

Poliklinisk fysioterapi på 
vei ut av sykehusene?

og hvor mye det samme sykehuset får i økte 
overføringer som erstatning for de tapte re-
fusjonsinntektene.

Små og spesialiserte
– For 2010 mottar Martina Hansens Hos-
pital 64.000 kroner i økte basisbevilgninger 
som kompensasjon for at refusjon av poli-
klinisk fysioterapi fjernes. I 2009 mottok vi 
1,7 millioner kroner i refusjoner fra polikli-
nisk fysioterapi. I tillegg betalte pasientene 
en halv million kroner i egenandeler. Dette 
ga 2,2 millioner kroner i inntekter, inntekter 
som gjorde det mulig å opprettholde et solid 
fysioterapitilbud, sier Gerty Lund.

Hun er langt fra alene om å vri seg i sto-
len. Diakonhjemmets sykehus i Oslo mot-
tar i 2010 tre millioner kroner mindre enn i 
2009 – et kutt på 85 prosent. De varsler der-
for at treningstilbudet i terapibassenget vil 
fjernes parallelt med store kutt i den øvrige 
polikliniske behandlingen. Ved sykehuset i 
Kristiansund har den polikliniske fysiote-
rapien generert halvannen million kroner 
i inntekter til sykehuset. Uten disse inntek-
tene varsler sykehuset nå full nedleggelse av 
bassengtilbudet. Det samme tenker man ved 
sykehuset i Levanger, men her håper man å 
klare seg med en delvis nedleggelse.

«Krevende…»
Men hvorfor var det så vanskelig å bruke 
NAVs refusjonstall og fordele disse 35 mil-
lionene til de sykehusene som faktisk har 
krav på dem? Det lurte også Norsk Fysiote-
rapeutforbund (NFF) på og sendte brev til 
Helse- og omsorgsdepartementet. «Siden 
ordningen er basert på manuelle oppgjør, 
har det vist seg krevende å sette opp en over-
sikt over utgifter til de enkelte helseforetak 
og regionale helseforetakene,» skrev depar-
tementet i svarbrevet sitt. 

Helsedirektoratet opplyser til Fysiote-
rapeuten at direktoratet sendte oversikt 
over hvor mye de 57 aktuelle institusjonene 
hadde mottatt i refusjon i 2007 til samme 
avdeling i Helse- og omsorgsdepartementet 
som forfattet svarbrevet til NFF. Direktora-
tet foretok også en tilsvarende gjennomgang 
på forsommeren 2009 og kom da frem til at 
refusjonene i 2008 beløp seg omtrent til 40 
millioner kroner. Også disse tallene fikk de-
partementet oversendt. 

Ikke behov
– Våre bevilgninger til poliklinisk fysiote-
rapi reduseres fra 1,6 million kroner i 2009 
til 805.000 i 2010, sier fagdirektør Halfdan 
Aass ved Sykehuset i Vestfold.  Vi har gitt et 
poliklinisk tilbud, blant annet gåtrening for 
proteseopererte og spesiell håndfysioterapi, 
som vi mener faller inn under et sykehus’ 
oppgaver. Vi har derfor bestemt oss for å 
videreføre det samme polikliniske tilbudet i 
2010. For oss ville det være naturlig at dette 
behandlingstilbudet kommer inn under re-
glene for innsatsstyrt finansiering, sier Aass, 
og der ga han forklaringen på hvorfor NFF 
og mange med dem fortviler og lurer på om 
den høyre departementale hånden i det hele 

FORTVILET Sjeffysioterapeut Gerty Lund ved 
Martina Hansens Hospital har lenge visst at 
finansieringen av poliklinisk fysioterapi skulle 
legges om.
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tatt vet hva den venstre gjør. 
Innsatsstyrt finansiering (ISF) er en fi-

nansieringsordning hvor refusjon utløses av 
pasientrettet aktivitet. Refusjonen utbetales 
til helseregionen, ikke til det enkelte sykehus 
eller avdeling. Inntil i fjor var det bare legers 
arbeid som ble regnet med når sykehusene 
rapporterte inn hvor mye de hadde operert 
og behandlet. I fjor ble reglene for ISF en-
dret, og nå blir også arbeid utført av syke-
pleiere, jordmødre, psykologer, audiografer 
og tannleger inkludert i sykehusets rappor-
ter over aktivitet utført av helsepersonell i 
poliklinikken. Samtidig ble reglene for egen-
andeler endret, slik at også disse gruppene 
nå kan kreve egenandeler fra pasientene. 

Men ettersom fysioterapeuter har hatt 
sin helt egen refusjonsrett, har det ikke vært 
nødvendig å inkludere dem i ISF-utvidelsen. 

Kritikk i Stortinget
Nå står plutselig fysioterapeuter uten re-
fusjonsrett, ISF-rett og uten rett til å kreve 
egenandeler.  Departementet har sørget for 
å endre ISF-regelverket, poliklinikkforskrif-
ten og egenandelsforskriften for alt helse-
personell i poliklinikken, men ikke for fy-
sioterapeuter.   

De borgerlige politikerne i Stortingets 
helse- og omsorgskomité var ikke imponer-
te over regjeringens arbeid: «… Dermed står 
fysioterapeuter, til forskjell fra annet helse-
personell, uten mulighet til å sikre sykehuset 
refusjon for sin behandling gjennom den 
innsatsstyrte finansieringen og egenandeler. 
Dette er stikk i strid med intensjonen i om-
leggingen av ISF-regelverket, nemlig at flere 
enn legene skal kunne sikre refusjon, altså 
uavhengig av hvilken type helsepersonell 
som utfører tjenesten.» Dette skrev Frem-
skrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti 
i komitéinnstillingen. 

ISF fra 2011?
Leena Kiviluoto er avdelingsdirektør i Hel-
sedirektoratets avdeling for pasientklassifi-
sering, økonomi og analyse. Det er hennes 
avdeling som forvalter ISF-ordningen, som i 
2010 utgjør drøye 19 milliarder kroner. Hun 
har ingen problemer med å se den vanske-
lige situasjonen poliklinisk fysioterapi er 
havnet i, men hun kan ikke love noe snarlig 
ISF-sesam-sesam.

– Ettersom fysioterapeuter ikke lenger 
har en særskilt finansieringsordning, er det 
naturlig å vurdere om poliklinisk fysioterapi 

skal inn i ISF-ordningen. Dette kan tidligst 
skje i 2011, sier hun.

– Selv om også fysioterapi skulle utløse 
refusjoner gjennom ISF-systemet, blir det 
ikke nødvendigvis flere penger i systemet. 
Midlene vil bare bli fordelt på en annen 
måte. Det er Stortingets bevilgninger i stats-
budsjettet, departementets regulering av ak-
tivitetsnivået og det faktiske aktivitetsnivået 
som til sammen bestemmer hvor mye som 
utbetales til helseregionene. Det virker som 
om mange ikke har forstått akkurat dette 
poenget, sier Leena Kiviluoto. 

Siste
21. desember, etter at denne artikkelen 
var skrevet, fikk Martina Hansens Hos-
pital 1,5 millioner kroner fra Helse Sør-
Øst. Det gjør at de kan drive poliklinisk 
aktivitet på fysioterapiavdelingen.

– Men vi har fortsatt utfordringen 
med at fysioterapeuter ikke er en del 
av poliklisk ISF ved sykehusene og hel-
ler ikke kan ta egenandeler. Her må det 
jobbes videre, sier Gerty Lund. 

Trening i mørketid
Føler du deg trett og sliten? Mangler du tiltakslyst nå i mørketiden? Kle på deg og kom deg 

ut. – Mosjon gir oss ekstra energi, sier avdelingsdirektør Henriette Øien i Helsedirektoratet.
Manglende motivasjon og liten tiltakslyst er årsaken til at mange velger sofaen i stedet for 

fysisk aktivitet. Dette kommer frem i en rapport fra Helsedirektoratet. Spesielt nå i mørketiden 
har vi problemer med å mane frem de gode argumentene for å mosjonere litt.

– Å gå tur en halvtime hjelper på den psykiske helsen, sier Henriette Øien. Hun har et godt 
råd til dem som gjerne vil, men ikke får det til.

– Lag en mosjonsavtale med naboen. Det gjør det lettere å komme seg ut av huset. Du 
trenger ikke å trene hardt for å oppnå en effekt. Utbyttet er bra dersom du går til jobb eller 
butikken, sier Øien. Hun råder alle til å være fysisk aktive, komme seg ut i frisk luft og dagslys, 
helst hver dag.   

Det er flere forklaringer på hvorfor mosjon gir overskudd og energi. En av dem er kognitiv 
teori, som sier at endret adferd på sikt kan endre tankene og følelsene. Den positive effekten 
oppstår når treningen får tankene over på noe annet. Trening gir også positive effekter etter 
hvert som du når dine mål, og treningen blir mindre anstrengende.

Andre forklaringer kan være biologiske eller psykologiske. Trening fører til frigjøring av 
endorfiner, kroppens egenproduserte morfinstoffer, som kan ha en positiv effekt på psykisk 
helse. Voksne bør være i aktivitet, som er litt anstrengende og du blir andpusten, i 30 minutter 
hver dag, og barn det dobbelte.

Kilde: helsedirektoratet.no

Postboks 128, 1309 Rud
Telefon 67 17 74  17 74 74

og oppbevaringsrør
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ET ENSTEMMIG BYSTYRE vil 
også at Staten skal vri mer av 
refusjonsordningene vekk fra 
kommunale driftstilskudd og 
over til kompetanseutløst refu-
sjon. NFFs avdeling Oslo er be-
tingede optimister til at den ne-
gative utviklingen i hovedstaden 
kan snus.

– Vi er sterkt kritiske til at le-
dige avtalehjemler ikke blir utlyst 
på nytt og at det ikke settes inn 
vikarer. Blant annet har NFFs 
faggruppe i psykiatrisk og psyko-
somatisk fysioterapi avdekket at 
kommunen har trukket inn fire 
driftstilskudd for fysioterapeu-
ter med rett til å heve takst A9. 
Dette tilsvarer en reduksjon på 
15-20 prosent i det byomfattende 
tilbudet på ett år. Rammeavtalen 
mellom NFF og Oslo kommune 
er heller ikke kommet på plass. 
Det opplyser Marianne Tollefsen, 
leder av NFFs avdeling Oslo. Selv 
om hun etterlyser mer konkrete 
vedtak og planer, er hun etter Os-
los budsjettprosess blitt litt mer 
betinget optimist.

Utålmodig
– Selv om tanken er god, gjen-
står det å se konkrete resultater. 
Folk i Oslo er fortvilet over sta-
dig lengre ventelister hos tera-
peuter med avtale. Det strider 
mot det viktige forebyggings-
prinsippet i Samhandlingsre-
formen. I Oslo finnes det heller 
ingen fysioterapi i skolehelse-
tjenesten og på sykehjemmenes 
dagsentre, og fysioterapitilbudet 
holder ikke tritt med den sterke 
befolkningsveksten i Oslo og 
de mange utenbysboende som 

Staten må betale mer

oppholder seg i byen, påpeker 
Tollefsen.

Hun frykter også at den nye 
finansieringsordningen med økt 
kommunalt tilskudd og mindre 
refusjonsandel fra Folketrygden 
og HELFO, kan føre til færre 
fysio-årsverk.

Påvirking
Tollefsen har deltatt på flere 
møter med politikere i helse-
og sosialkomiteen i Oslo, og 
har sammen med sine kolleger 
bidratt med en rekke innspill i 
forkant av og under budsjettpro-
sessen.

Dette har ført til en bred de-
batt i helse- og sosialkomiteen 
om fysioterapitilbudet i hoved-
staden. En rekke konkrete tiltak 
har vært foreslått og diskutert.  
NFF forsøkte å få inn en bud-
sjettmerknad som gikk ut på 
at det inngås avtaler med fy-
sioterapispesialister som sikrer 
brukerne forutsigbarhet og et 
tilstrekkelig omfang av tjenester. 
Dessuten må hovedregelen være 
at det skal settes inn vikarer ved 
permisjoner, og at driftsavtalene 
utlyses på nytt ved ledighet i 
disse hjemlene.

Enstemmig krav
Dette merknadsforslaget fikk 
imidlertid ikke flertall i bysty-
ret. I stedet ble et omforenet 
2-punkts forslag fra H, Frp, V, 
KrF enstemmig vedtatt av Oslo 
bystyre. 

I bystyrevedtaket heter det at: 
1. Byrådet bes gå i dialog med 

statlige myndigheter med sikte 
på å forbedre refusjonsordnin-

gen, slik at det er fysioterapeute-
nes kompetanse som utløser re-
fusjon fra folketrygden og ikke 
kommunens driftstilskudd.

2. Byrådet bes fremme sak 
om tilgang på fysioterapitjenes-
ter i Oslo. Det bør være et mål 
om at tilgangen på fysioterapeu-
ter med refusjonsrett ikke redu-
seres.

Mye spennende
– I dette vedtaket kan det ligge 
mye spennende, men vi får se 
hva politikerne vil og hva de 
faktisk vil gjøre. Konsekvensene 
av vedtaket er veldig uklart. Det 
å gå i dialog med Staten om en 
helt annen refusjonsløsning er et 
langt lerret å bleke, sier Tollefsen 
i en kommentar.

Imidlertid er hun glad for at 
det endelig er blitt satt politisk 
fokus på fysioterapitjenestene i 
Oslo.

Marsjordre
Byrådssekretær Kai-Morten Ter-

FRYKTER Marianne Tollefsen, leder i NFFs avdeling Oslo, sier avdelingen er 
sterkt kritisk til at ledige avtalehjemler ikke lyses ut på nytt, og at det ikke 
settes inn vikarer. 

Iherdig lobbyvirksomhet mot Oslo-politikerne 

har ført til at hovedstadens fysioterapitjenes-

ter skal settes under lupen. 

TEKST Egil Wettre-Johnsen, fysioterapeuten@fysio.no
FOTO Heidi Johnsen, hj@fysio.no

ning, Fremskrittspartiet, opp- 
lyser at det enstemmige bysty-
revedtaket er å betrakte som en 
marsjordre til byrådet. Han an-
tar at gjennomgangen og kart-
leggingen av fysioterapitjenes-
tene i Oslo vil foreligge i løpet av 
2010. Han lover også at byrådet 
vil følge opp vedtaket om å få 
vridd mer av finansieringen over 
fra kommunalt driftstilskudd og 
til kompetanseutløst refusjon 
via NAV og HELFO.

Når det gjelder forsøkene 
på å få ratifisert rammeavta-
len mellom Oslo kommune og 
NFF, opplyser han at partene 
må bli enige om fortolkningene 
av alle punktene i avtalen. Re-
presentanter for NFFs forhand-
lingsseksjon var i møte med 
Oslo kommune i desember.  
Kai-Morten Terning både tror 
og håper at en løsning er nær 
forestående, slik at Oslo kom-
mune og NFF kan enes om en 
rammeavtale. 
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Universtitetet i Oslo i samar-

beid med forskere ved NTNU, 

Diakonhjemmet sykehus, 

NRRK og Oslo Universitetssy-

kehus, Rikshospitalet, har fått 

32 millioner fordelt på fem år 

av Fond til etter- og videreut-

danning av fysioterapeuter. 

TEKST Heidi Johnsen
hj@fysio.no 

FEM ulike forskningsprosjekt deltok i kon-
kurransen om forskningsmidlene, som er 
den største enkeltsatsingen av Fondet. 

– Det var en stor glede å få vite at det var 
vår søknad som trakk det lengste strået om 
Fondets forskningsmidler. Det er spesielt flott 
at vi i dette prosjektet får fokus på arbeidet i 
klinikken, sier professor Nina K.Vøllestad, 
som skal lede det videre arbeidet. 

Prosjektet «Et forskningsprogram med 
fokus på muskelskjelettlidelser og fysiote-
rapi i primærhelsetjenesten, er forankret ved 
Universitetet i Oslo (UiO), Institutt for syke-
pleievitenskap og helsefag, hvor Vøllestad er 
professor, og er et nært samarbeid med for-
skere ved NTNU, Diakonhjemmet sykehus/
Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og 
kompetansesenter (NRRK), Oslo Universi-
tetssykehus Rikshospitalet og utvalgte pri-
vate fysioterapiinstitutter i fem fylker. Disse 
er: Hans & Olaf Fysioterapi AS, Oslo, Spenst 
Fysioterapi, Larvik, Hillevåg Fysioterapi og 
Trening AS, Stavanger, Kongsberg Medisin-
ske Treningssenter og Orkanger Fysioterapi 
og Osteopati

32 millioner til forskning i primær-
helsetjenesten

Femårsperiode
I mars 2009 utlyste Fond til etter- og vide-
reutdanning av fysioterapeuter forsknings-
midler med 30-35 millioner kroner over en 
femårsperiode, knyttet til fysioterapi i pri-
mærhelsetjenesten. Fondet mottok fem søk-
nader, og både Fondet og de eksterne fagfel-
lene er imponerte over det arbeidet som er 
lagt ned i søknader og at de gjør inntrykk 
utover egne rekker. 

Blant søknadene var ett prosjekt fra 
Universitetet i Bergen, ett fra Høgskolen i 
Bergen, ett prosjekt fra NTNU, Institutt for 
nevromedisin, ett samarbeidsprosjekt med 
personer fra FORMI, Norsk forskningssen-
ter for aktiv rehabilitering (NAR) og NRRK 
og ett fra Universitetet i Oslo i samarbeid 
med NTNU, Institutt for samfunnsmedisin. 

Omfattende gjennomgang
Søknadene har vært gjennom en omfatten-
de ekstern fagfellevurdering av personer fra 
Skandinavia med kompetanse i henhold til 
de kravene Norges Forskningsråd legger til 
grunn.

Programmet er utviklet med utgangs-
punkt i relevante problemstillinger for fy-
sioterapi i primærhelsetjenesten. I søknaden 
fokuseres det på den sterke veksten i forsk-
ning om og i fysioterapeuters virksomhets-
område de siste årene. Men mye av kunnska-
pen er utviklet innenfor forskningsmiljøene 
i Universitet- og Høgskolesektoren og i spe-
sialisthelsetjenesten.

Dette vil man dra nytte av, både i form 
av kompetanse og metoder når forsknings-
fokuset nå rettes mot primærhelsetjenesten.

Viktig database
Programmet er konsentrert om problemstil-
linger relatert til muskelskjelettlidelser, men 

vil også favne andre kliniske områder. 
– Hvilke andre kliniske områder vil pro-

grammet fokusere på? 
– Vi skal i løpet av ett år foreta en kom-

plett innsamling av data på alle pasienter og 
behandlinger ved instituttene som er med i 
programmet. Dette inngår i en del av spørs-
målet om hvem er pasienten i fysioterapi-
praksis? Hva slags behandling får de? Og blir 
de bedre?

Dette vil bli en database på rundt 5000 
pasienter og kanskje 50  000 behandlinger, 
sier Vøllestad. 

Gleder seg
Vøllestad sier til Fysioterapeuten at hun gle-
der seg til å samarbeide med klinikkene.

– Dette arbeidet er avgjørende og forut-
setter en gjensidig forpliktelse. Jeg tror at 
klinikkene vil oppleve at de får mye igjen for 
dette arbeidet. Noe av det første vi skal gjøre 
er å ha en samling og lage en plan for organi-
seringen, og vi skal også ha en kick-off, sier 
professoren.

Hovedpersonene bak programmets ut-
forming er i tillegg til Nina K. Vøllestad: 
førsteamanuensis Ottar Vasseljen, NTNU, 
professor Anne Marit Mengshoel, UiO, 
professor Inger Holm, UiO og Oslo Uni-
versitetssykehus, Rikshospitalet og forsker/
førsteamanuensis Hanne Dagfinrud, Dia-
konhjemmet/NRRK og UiO. 

Tildelinger fra Fondet
I 2009 mottok Fondet 11 søknader til nye 

fagutviklingsprosjekt. Fondsstyret innvilget tre 
av søknadene og bevilget i alt 1.155.000 kroner.

Les mer om tildelingen på side 31.
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Tilkjent erstatning i Høyesterett
Fysioterapeut Sigurd Slåstad 

ble før jul tilkjent 250 000 

kroner i erstatning etter at 

kommunen ikke ga ham en 

avtalehjemmel. Høyesterett 

påpekte både behandlingsfeil 

og inhabilitet i saken.

TEKST Kristin Henriksen, kh2@fysio.no

I 2004 utlyste Lørenskog kommune en 100 
prosent avtalehjemmel for fysioterapeut. 29 
personer søkte, deriblant Sigurd Slåstad. 
Han ble ikke innkalt til intervju.

Ifølge lovverket skal den personen som 
er «faglig best skikket» ansettes i stillingen. 
Slåstad mente at han både hadde høyere ut-
dannelse og lengre arbeiderfaring enn den 
som fikk hjemmelen, og klagde på vedta-

ket. Kommunens særskilte klageorgan tok 
ikke klagen til følge. Sivilombudsmannen 
behandlet deretter på saken, og ga Slåstad 
medhold. Sistnevnte stevnet da kommunen.

Instituttet avgjorde
Kommunen hadde overlatt jobben med å 
ansette ny fysioterapeut, inkludert å be-
handle søknader og foreta intervjuer, til det 
private instituttet som hjemmelen var knyt-
tet til. Dette var i tråd med en avtale mel-
lom Kommunenes Sentralforbund og Norsk 
Fysioterapeutforbund om at kommunen 
tildeler ny hjemmel etter innstilling fra in-
stituttet. 

En fysioterapeut som arbeidet ved sam-
me institutt ble tildelt hjemmelen.

FORBIGÅTT Sigurd Slåstad ble forbigått da 
Lørenskog kommune utlyste en avtalehjemmel. 
Nå har Slåstad fått 250 000 kroner i erstatning 
for tapt driftstilskudd. Foto: Morgan Andersen, 
Romerikes Blad

HELE SAKEN har vært en stor belastning 
for Sigurd Slåstad. Han mener at Norsk 
Fysioterapeutforbund (NFF) burde vært 
mer aktiv i saken. NFF-leder Eilin Ekeland 
avviser dette.

Det er gått noen måneder siden dom-
men falt, og Sigurd Slåstad snakker om de 
over fem årene saken har tatt. 

– Jeg er utrolig lettet for at saken ende-
lig er avsluttet, at Høyesterett har slått fast 
at jeg skulle ha hatt jobben dersom kom-
munen hadde fulgt loven – og at den som 
er faglig best skikket, inkludert personlig 
egnethet, skal ansettes slik at brukerne får 
den mest effektive behandlingen, sier Slå-
stad.

Han medgir at det har vært både slit-
somt og ensomt å stå løpet ut. Selv om han 
fikk hjelp av NFF underveis, både økono-
misk og hjelpeintervent (tredjeperson som 
ikke er part i saken, men opptrer til støtte 
for en av partene), mener han at forbundet 
kunne ha gått mer aktivt inn i saken. 

Må på banen
– Jeg er medlem av NFF og har hatt et 
godt samarbeid med forbundet underveis. 
Dersom forbundet på uavhengig grunnlag 
hadde rangert søkerne på fagkompetanse, 
utdanning og erfaring, i forhold til utlys-
ningstekst tidlig i prosessen, hadde saken 
trolig kunne ha vært løst tidligere. Vi er 
bedre tjente med at fagmiljøet vurderer 
faget og faglig kompetanse enn at andre 
med potensielle andre interesser gjør det, 
mener Slåstad. 

NFF mener forbundet ikke skal blande 
seg inn i eksterne ansettelsesprosesser.

– I enhver tildeling av driftstilskudd 
skjer utlysningen på bakgrunn av kommu-
nens behov. Vurdering av faglig best skik-
kethet må gjøres i forhold til utlysnings-
teksten og de behovene som skal dekkes. 
Derfor kan ikke NFF komme utenfra og 
rangere søkere ut fra en utlysning en kom-
mune har gjort, sier NFF-leder Eilin Eke-
land.

Slåstad er ikke enig i dette.

Ekspertutvalg
– Fysioterapifaget har hatt en enorm ut-
vikling de siste 20 årene, og man kan ikke 
forvente at hver kommune skal ha kom-
petanse til å holde tritt med utviklingen. 
Et uavhengig ekspertutvalg under NFF må 
etter mitt syn være bedre egnet til å vur-
dere relevant kompetanse i forhold til ut-
lysningstekst, enn hver enkelt kommune. 
Hensikten her er ikke å frata kommunene 
selvstyrerett, hvilket de skal ha så sant de 
følger forvaltningsloven, men å gi dem en 
mer oppdatert faglig kompetanseforstå-
else, påpeker Slåstad. 

Takker familien
Da saken startet hadde Slåstad kun sam-
boer. Da dommen falt i Høyesterett hadde 
han en sønn på fire år og tvillingsønner på 
seks måneder. 

– Det har ikke bare vært lett og ha en så 
stor økonomisk risiko hengende over seg. 
Uten en fantastisk kone og en støttende fa-
milie hadde jeg ikke orket. 

En tung og ensom kamp
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Saksbehandlingsfeil
Både tingretten og lagmannsretten kom 
frem til at det var begått saksbehadlingsfeil. 
Tingretten tilkjente Slåstad 250 000 kroner 
i erstatning for tapt driftstilskudd, mens 
lagmannsretten kom frem til at det ikke 
forelå klar sannsynlighetsovervekt for at han 
hadde fått hjemmelen dersom det ikke var 
blitt begått feil. Slåstad anket videre til Høy-
esterett.

Kommunen avviste alle anklagene og 
mente blant annet at søknaden indikerte at 
hans interesser gikk i en annen retning enn 
hva arbeidet besto i; behandle voksne pa-
sienter med behov for generell fysioterapi. 
Slåstad hadde mastergrad, spesialutdanning 
i manuell terapi og lang praksiserfaring, 

men kommunen ville ha en generalist og 
ikke en spesialist, og mente søkere med ge-
nerell utdanning stilte likt med søkere med 
spesialistutdanning. Høyesterett viste til at 
en manuellterapeut er en fysioterapeut med 
spesialkompetanse, noe som gir større inn-
sikt i skjelett og muskler og bedret evne til 
å vurdere diagnostikk og forstå årsakssam-
menhenger.

– At han (Slåstad) var interessert i faglig 
utvikling og forskning for å bli en bedre kli-
niker, må anses som en fordel og ikke som 
en ulempe, skriver dommeren.

Inhabilitet
To sakkyndige fysioterapeuter vurderte sø-
kerne til hjemmelen uavhengig av hveran-

dre, og begge rangerte Slåstad som nummer 
en. Den samme konklusjonen kom også 
Høyesterett frem til. 

Høyesterett slår fast at det var feil av kom-
munen ikke å innkalle Slåstad til intervju. At 
instituttet hadde fått behandle søknadene og 
utført intervjuer, var også i strid med habi-
litetsreglene siden den som ble tildelt hjem-
melen var medeier i instituttet. 

Kommunen ble dømt til å betale Slåstad 
250  000 kroner i erstatning for tapt drifts-
tilskudd, men han fikk ikke erstatning for 
tapt inntekt. Kommunen ble også dømt til å 
dekke 70 prosent av saksøkers saksomkost-
ninger, totalt 558 419 kroner. 

To kull har nå fullført mas-

terstudiet i idrettsfysioterapi 

ved Norges idrettshøgskole. I  

desember overrakte Fondssty-

rets nestleder Kjersti Stor-

heim reisesjekken til Camilla 

Finckenhagen.

FINCKENHAGEN fikk prisen for oppgaven 
«A comparison of the short term responses 
in physiological variables between exercis-
ing on an unstable surface/BOSU and run-
ning on a treadmill». A same-subject, sam-
ple convenience experimental design. 

I begrunnelsen for tildelingen går det 
fram at studien tilfører ny kunnskap om 
aktiviteter som kan bidra til å bedre folke-
helsen i tilegg til at begge treningsformene 
benyttes av fysioterapeuter i behandlingsøye- 
med. I et folkehelseperspektiv er dette nyttig 
kunnskap.

Fond til etter- og videreutdanning av fy-
sioterapeuter har finansiert to kull av mas-
terstudiet i idrettsfysioterapi ved Norges 
idrettshøgskole. Ved åpningen av studiet 
satte Fondet opp et reisestipend for beste 
masteroppgave, levert til normert tid.

På det første kullet som var ferdig i 2008 
ble reisestipendet tildelt Anne Mette Rusta-

den.
I sin vurdering av oppgavene legger Fon-

det ikke bare vekt på oppnådd karakter, men 
også på at tema i oppgaven omhandler fy-
sioterapi som kan forebygge helseplager og 
komme folkehelsen til gode.

Samtidig med overrekkelsen berømmet 
Kjersti Storheim NIH for at masterstudiet i 

idrettsfysioterapi nå er tatt inn som en del 
av NIHs studietilbud og videreføres av dem 
med Grethe Myklebust som studieleder. 

Professor Roald Bahr takket Fondet for 
inspirerende samarbeid og økonomisk støt-
te i forbindelse med etablering av master-
studiet. Det første regulære kullet ved NIH 
startet høsten 2009. 

Ny reisesjekk fra Fondet

PRISET Camilla Finckenhagen med reisesjekken sammen med Kjersti Storheim (tv), nestleder i Fonds-
styret og Grete Myklebust, 1.amanuensis og studieleder ved masterstudiet ved NIH. Foto: Tonje W. 
Flørenes
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– DE ØKONOMISKE UTFORDRINGENE fikk jeg i fan-
get rett etter at jeg hadde inntatt lederstolen, sier Eilin 
Ekeland, leder i Norsk Fysioterapeutforbund. 

Eilin Eikeland er inne i sitt 6. år som forbundsleder 

EILIN EKELAND (50) tar 
fatt på det siste året i sin 
andre periode som for-
bundsleder i Norsk Fysio-
terapeutforbund. Ekeland 
er utdannet fysioterapeut 
fra Fysioterapihøgskolen 
i Oslo. Hun er spesialist i 
barnefysioterapi og har 
master i Folkehelseviten-
skap. Sin yrkeskarriere har 
hun som fysioterapeut 
i kommunene Sande og 
Drammen, hvor hun job-
bet med forebyggende 
og helsefremmende 
arbeid rettet mot barn 
og unge. Hun har også 
vært avdelingsleder ved 
Hjelpemiddelsentralen 
i Buskerud og sjeffy-
sioterapeut i Drammen 
kommune. Da hun ble 
valgt til leder i NFF, var 
hun rådgiver (80 prosent) 
i Nasjonalt kunnskaps-
senter for helsetjenesten. 
Resten av tiden drev hun 
eget veiledningsfirma. 
Ekeland har blant annet 
vært leder i NFF avdeling 
Buskerud i fire år, leder 
og medlem i Faglig utvalg 
i fire år og ansvarlig for 
barneidretten i Drammen 
svømmeklubb i mange år. 

Jeg angrer ikke!

og det er tydelig at hun trives i rollen der hun løper 
mellom Storting, departementer, Helsedirektorat og 
Unio og formidler hvor viktig fysioterapi er. Hun blir 
invitert til viktige møter og finner hun viktige møter 

– Når jeg ser tilbake, tenker 

jeg: at jeg turte. Jeg visste ikke 

hvor store utfordringer jeg sa 

ja til, bortsett fra det jeg hadde 

lest i Fysioterapeuten i forhold 

til at det var uro i faggruppen 

for manuellterapi. 

TEKST Heidi Johnsen, hj@fysio.no 

FOTO Håvard Sæbø
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hvor hun oppdager at hun ikke er blitt bedt, 
inviterer hun seg selv. Hun går heller ikke 
av veien for å invitere viktige personer til en 
uformell prat over en lunsj. 

De representantene i Stortinget som tok 
sete etter valget og som kan ha betydning 
for fysioterapi, de vet nå hvem NFFs for-
bundsleder er. Nå får hun telefoner fra stor-
tingspolitikere som gjerne vil vite mer om 
fysioterapi. Med andre ord: NFF begynner å 
høste fruktene av ett av Eilin Ekelands mål 
som forbundsleder, nemlig å synliggjøre fy-
sioterapi der beslutningene tas.  

Gjøre seg synlig
Men det betyr ikke at grasrota i forbundet 
er uteglemt. Hun reiser rundt, besøker av-
delinger og deltar på faggruppemøter så fort 
anledningen byr seg. Er hun ikke invitert og 
sakslisten er spennende nok, inviterer hun 
seg selv til møter.  

– Jeg tror det handler både om formelle 
– og uformelle møter. Mange ideer oppstår 
faktisk i pauser rundt kaffeautomaten. Vi må 
bruke alle møter og anledninger til å synlig-
gjøre hvem vi er. Det er ressurskrevende, 
men har gitt resultater. Når en stortingspo-
litiker som startet opp i oktober tar kontakt 
med meg for å få informasjon om fysiotera-
pi, da tenker jeg at vi har kommet et stykke 
på vei. Men jeg har brukt tid i forkant til å få 
fram budskapet både i møter med stortings-
politikerne og i komitémøter. Jeg ser også at 
våre innspill blir tatt på alvor. Blant annet ble 
en del av våre innspill til samhandlingsrefor-
men tatt med. Det gjaldt både rehabilitering, 
fallforebygging og behandling av kneartrose, 
hvor det er dokumentert at fysioterapi er å 
foretrekke framfor operasjon, påpeker hun.

Det hører også med til historien at NFF 
ikke var invitert til å delta i diskusjoner om 
samhandlingsreformen. Men Ekeland med 
nestleder Elin Engeseth og rådgivere, invi-
terte seg selv dit.

I begynnelsen 
Men veien fram til 2010 har ikke vært noen 
dans på roser. Vi går tilbake til begynnelsen, 
januar 2005. Det var ikke så mye glamour 
som møtte den nye forbundslederen. Øko-
nomien var ikke i tråd med det landsmøtet 
som valgte henne vedtok. Konflikten mel-
lom MT-gruppen og forbundet var langt 
mer alvorlig enn antatt.

– Jeg hadde fulgt med i Fysioterapeuten 
og visste at det var uro, men at det skulle bli 
så vanskelig og så alvorlig hadde jeg ingen 

tanker om. Det var et stort sjokk. På første 
møte med faggruppen fikk jeg forståelse av 
hva dette var, og på det tidspunktet var det 
greit å sortere hva som handlet om meg og 
hva som handlet om vi. Det som holdt meg 
våken om natta var hvordan vi skulle kom-
me videre. Men jeg så at det var mange flotte 
personer i MT-miljøet med masse ressurser. 
Det handlet om å tolke signalene, sier Eke-
land.

– Hva tenkte du da utfallet ble splittelse?
– Jeg tenkte nok at dette er det minste on-

det. Da handlet det nettopp om å spille på 
de gode ressursene som kunne ta et tak. Det 
var ikke ok å sitte som øverste leder da, men 
jeg tror ikke det var noen annen løsning. 

Noen vil kritisere meg for at jeg ikke greide 
å unngå at noen meldte seg ut og etablerte 
en annen organisasjon. Men nok en gang 
vil jeg fremheve de ressurspersonene i MT-
miljøet som har tatt belastningen i ettertid 
og som har vist at det har vært mulig å bygge 
videre på NFFs faggruppe. Dette er en gjeng 
det står respekt av og som virkelig har stått 
på, sier forbundslederen.

Utfordret
Noe av det første den nye forbundslederen 
gikk inn for var fysisk aktivitet og forebyg-
ging. Fysisk aktivitet var noe hun mente fy-
sioterapeuter måtte ta på alvor for å redusere 
både sykelighet og sykefravær i befolknin-

HEMMELIG Eilin Ekeland vil ikke avsløre om hun tar gjenvalg som forbundsleder til høsten.
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Helsetjenesten og helsepersonell, 
inkludert fysioterapeuter, må følge 
med i tiden og utvikle seg i forhold til 
de utfordringene som er i samfunnet.

gen. Kritikken uteble ikke. Fysioterapeuter 
er utdannet for å behandle syke. De er ek-
sperter på muskler og ledd. Det var gjenom-
gangsfrasene. 

– Den debatten hadde jeg bestemt meg 
for å ta. Jeg mener at helsetjenesten og hel-
sepersonell, inkludert fysioterapeuter, må 
følge med i tiden og utvikle seg i forhold til 
de utfordringene som er i samfunnet. Med 
den inaktiviteten vi har i dagens samfunn og 
det vi vet om betydningen av fysisk aktivitet 
på ulike diagnoser, er det naturlig at fysiote-
rapeuter engasjerer seg her. Vi bruker fysisk 
aktivitet i rehabilitering, men kan bruke den 
i annen behandling også. Det er dokumen-
tert at fysisk aktivitet har effekt ved flere 
diagnoser. Vi må derfor sørge for at fysiote-
rapiutdanningen matcher de nye utfordrin-
gene. Vi skal også bidra med veiledning i 
forhold til livsstilsendringer når det er viktig 
for pasienten, sier Ekeland og undrestreker 
at dette er en spennende diskusjon som føres 
både nasjonalt og internasjonalt i fysiotera-
piorganisasjonene. 

Hun får da også støtte for sitt syn av hel-
sedirektør Bjørn Inge Larsen som i intervju 
med Fysioterapeuten 12/09 sa at han ville ha 
fysioterapeutene på banen i arbeidet med å 
få folk i fysisk aktivitet. 

Enhetlig organisasjon
Det hender vi støter på påstanden om at 
NFF, altså NFF sentralt, ikke gjør nok, fra 
medlemmer og også tillitsvalgte i NFF. Eke-
land mener likevel det nå er større forståelse 
for at NFF er én organisasjon.

– Jeg opplever at det er blitt en mer hel-
hetlig tenking, og at NFF er noe mer enn 
den sentrale ledelsen. Noen oppgaver må lø-
ses lokalt, andre ting må vi håndtere sentralt 
og vi har dyktige tillitsvalgte der ute som 
gjør en fantastisk jobb, sier Ekeland.

– Hva med organisasjonens utfordring i 
forhold til offentlig og privat ansatte. Blir det 
ikke mye fokus på privat praksis?

– Privat praksis har dyktige tillitsvalgte, 
og det har vært en stor utfordring for dem 
i forhold til finansieringsordningen og spe-
sielt etter at Stortinget vedtok en omfattende 
omlegging som vil gi store utslag spesielt for 
dem med små driftstilskudd. Derfor har det 
vært mye trøkk i forhold til privatpraktise-
rende den siste tiden. NFF har brukt store 
ressurser på dette arbeidet for å nå fram 
hos politikere og i departementet. Vi klarte 
blant annet å utsette full gjennomføring av 
finansieringsordningen ved forhandlingene 

våren 2009, slik myndighetene opprinnelig 
hadde  bestemt. Men vi står overfor store 
utfordringer ved årets forhandlinger om 
driftstilskudd og omlegging av takster. Dette 
jobber vi med kontinuerlig, både sentralt og 
i Private Fysioterapeuters Gruppe (PFG), 
hvor det er et stort engasjement og hvor det 
legges ned et stort arbeid. 

– Vi har også brukt og skal framover bru-
ke ressurser på kontaktpersonordningen, på 
kursing og opplæring av tillitsvalgte og på 
arbeid med avtaleverket. Opplæring er svært 
viktig i forhold til å beholde både avdelings-
ledere, tillitsvalgte og kontaktpersoner over 
tid. De er utrolig viktige ressurser, og da må 
organisasjonen stelle pent med dem. 

Politisk påvirkningsarbeid har vært prio-
ritert både mot sentrale beslutningstakere 
og mot kommunepolitikere både i forhold 
til lønn og ansettelse, sier Ekeland. 

Styremedlem i Unio
NFF er medlem av Unio, landets nest største 
lønnstakerorganisasjon. NFF er ikke blant 
de største medlemsorganisasjonene, men 
har likevel klart å gjøre seg synlig der. Der 
trives også Ekeland som styremedlem.

– Å være med i landets nest største ho-
vedorganisasjon som har ansvar for de tje-
nestene som samfunnet er avhengig av, gir 
oss en posisjon som viktig samfunnsaktør. 
Anders Folkestad, Unios leder, er flink til å 
lytte til innspil fra både store og små orga-
nisasjoner. Her er det et klima for å lytte til 
hverandre. Jeg opplever at det er lett å kom-
me med innspill, og jeg lærer hele tiden av 
dem som har mer erfaring på dette området, 
sier Ekeland.

– Du var med og tok forbundet ut i streik 
for to år siden. Var det et riktig valg?

– Jeg var utrolig imponert over engasje-
mentet til de tillitsvalgte da de ble tatt ut i 
streik. Det er en utfordring for NFF å være 
med i en stor organisasjon i forhold til andre 
medlemsorganisasjoner i Unio, hvor tillits-
valgte er frikjøpte. Jeg angrer ikke på at vi 
tok utfordringen og fikk markert at utdan-

ningsgrupper i offentlig sektor må få uttel-
ling for sin kompetanse, slår hun fast.

Spesialistordning
Da NFFs faggruppe i manuellterapi ble split-
tet, førte det til at en offentlig spesialistord-
ning, som nesten var i havn, ble satt på vent, 
mens utbrytergruppen Norsk Manuelltera-
peut Forening skulle få utredet autorisasjon 
for manuellterapeuter. Det er fem år siden, 
og fortsatt er det verken autorisasjon eller 
spesialistordning i sikte. Hva skjer?

– Jeg hadde ikke sittet i denne jobben 
om jeg ikke hadde vært optimist i forhold 
til offentlig godkjent spesialistordning. Ut-
fordringen her er å få myndighetene til å 
prioritere oss. Men nå som en enstemmig 
helse- og omsorgskomité ber departementet 
om fortgang i arbeidet med spesialistord-
ning, er jeg optimistisk. Men det går ikke 
fort, medgir hun.

– I månedsskiftet november/desember skal 
Landsmøtet 2010 velge ny leder. Tar du tre 
nye år?

– Det svaret skal jeg gi til valgkomiteen, 
kommer det raskt fra forbundslederen.

På vidda
Forbundslederen er nesten alltid på nett og 
dessuten en kløpper på det meste på data-
maskinen. Ringer du og hun er opptatt i mø-
ter, forteler telefonsvareren at du kan legge 
igjen beskjed, og hun tar kontakt så fort hun 
kan. Forbundslederjobben er viktig, men 
fritiden er også viktig. Da lader hun batteri-
ene. 

Hun er en habil svømmer og dyrker ak-
tiviteten så fort hun har mulighet. Hun er 
også aktivt med i menighetsarbeid i heim-
kommunen Drammen. Men når hun virke-
lig kobler av, pakker hun og familien bilen 
og kjører opp til Hardangervidda. Her har 
familien hytte, som på vinteren bare kan nås 
med snøscoter. Der blir det lange skiturer og 
fotturer i et område med dårlig dekning for 
mobiltelefon. 



Det enkleste 
er pistol.
Et uslåelig våpen i hendene til 
personer med medisinsk 
faglig kompetanse.



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:

Trykkbølgebehandling er en effektiv metode for behandling av kroniske senelidelser. Musearm, akillessmerter,  
kalkskulder, jumpers knee eller plantar fasciitis behandles uten operasjon, kortison eller medisinbruk.

Nyhet!
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.

Sveitsisk kvalitetsteknologi står bak Swiss DolorClast®  
– et svært effektivt våpen mot kroniske senelidelser. 
Trykkbølgebehandling omtales internasjonalt med forkortelsen 
“ESWT” – og anses som et alternativ til kirurgi eller medisinering. 
 
Behandlingen genererer sjokkbølger inn i kroppen,  
og kan gis av personer med medisinsk faglig kompetanse. 
Behandlingen stimulerer og igangsetter en rekke virknings- 
mekanismer med både umiddelbar og langtidsvirkende effekt. 
   
En vanlig prosedyre er at en pasient med kronisk lidelse 
ferdigbehandles ved 2-5 behandlinger med en ukes intervaller. 
Kort behandlingstid og ingen bivirkninger har gjort metoden 
utbredt  både i profesjonelle idrettsmiljøer og for å få pasienter 
raskt tilbake i arbeid. 
Klinikker over hele Norge innen fysikalsk medisin og rehabiliter-
ing, tilbyr nå trykkbølgebehandling med vårt utstyr. Se oversikt 
over noen av klinikkene på ergomove.no

En rekke vitenskapelige undersøkelser viser at trykkbølge- 

behandling med Swiss DolorClast®-metoden har god klinisk 
effekt (1-4). For henvisning til ytterligere klinisk dokumentasjon, 
se enimed.no 

Nyheten Swiss DuoClast® består av modulene 
Swiss DolorClast® og Swiss PiezoClast®, utstyr og metoder 
som sammen utgjør en fullkommen “trykkbølgeduo”. 
Med en kombinasjon av klassisk (radial) og dyptvirkende 
(fokusert) trykkbølgebehandling, kan den allerede effektive 
behandlingsmetoden gjøres enda mer effektiv. 

Dette krever riktig dosering og optimal kombinasjon av fokusert 
og radial trykkbølgebehandling – og setter høye krav til at tera-
peutene har nødvendig faglig erfaring og bakgrunn.  Alle klinik-
ker i Norge som tilbyr trykkbølgebehandling med vårt utstyr er 
kvalifisert for dette og Enimed gir også utdanning i metode og 
bruk av utstyret.

Les mer om nyheten på enimed.no  
– eller kontakt enimed på post@enimed.no

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, Stoß 946;
wellentherapie (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 calcific tendinitis of the 
shoulder: single-blind, randomized clinical study. Phys Ther 2006; 86: 672-82. 4. Rompe JD, Furia J, Maffulli N. Eccentric loading compared with shockwave treatment for chronic insertional achilles 
tendinopathy: a randomized, controlled trial. J Bone Joint Surg Am 2008; 90: 52-61.
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Norges Skiforbund
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 Hensikten er å beskrive hvordan gruppetrening for hjemmeboende eldre kan arrangeres i 
praksis og samtidig belyse deltakere, gjennomførbarhet og resultater. 
Design: Studien er et kvalitetsutviklingsprosjekt i praksisfeltet, og beskriver utvikling av 
gruppetilbudet, karakteristika ved deltakerne og endring i funksjon fra før – til rett etter 
trening. 
Materiale: Femti deltakere rekruttert gjennom lokalaviser og oppslag i nærmiljøet ble 
testet før oppstart av gruppetrening, hvorav 28 også ble testet etter en treningsperiode 
på sju måneder.
Metode: Vi benyttet Falls Efficacy Scale-International (FES-I), Den fysiske funksjonsska-
laen fra Short Formular 36 (SF-36) og Senior Fitness Test som mål på funksjon. Trenings-
tilbudet var styrke, balanse- og bevegelighetsøvelser én time én gang per uke over sju 
måneder. 
Resultat: 80 prosent var kvinner og gjennomsnittsalderen var 78.2 år (SD 6.2). 38 pro-
sent hadde falt i løpet av det siste året. 90 prosent av deltakerne rapporterte god helse, 
mens 84 prosent var generelt bekymret for å falle. Treningsoppmøte var på 82.9 prosent. 
Det var ingen signifikant bedring i funksjon gjennom treningsperioden bortsett fra bekym-
ring for å falle som var redusert fra 23.3 til 21.6 på en skala fra 16 til 64 poeng (p=0.023). 
Konkusjon: Vi har beskrevet hvordan et lavterskeltilbud kan opprettes og gjennomføres 
som et tiltak for å vedlikeholde funksjon hos hjemmeboende eldre. Resultatene viser at 
gruppetrening 0.7 gang per uke alene er for lite til å bedre fysisk funksjon og bør derfor 
kombineres med hjemmetrening eller andre fysiske aktivitetstiltak. 
Nøkkelord: Fall, eldre, gruppetrening, funksjon, risiko, forebygging.

Funksjonsvedlikehold og gruppetrening 
for eldre – gjennomføring og evaluering 
av praksis

fag

Innledning
30 prosent av personer over 65 år og nesten 
halvparten av de over 80 år faller minst en 
gang hvert år. Selv om mindre enn ett av ti 
fall fører til brudd, krever hvert femte me-
disinsk tilsyn (1;2). En tredjedel av de som 

faller utvikler frykt for å falle, uavhengig 
av om fallet førte til skade eller ikke. Frykt 
for å falle kan hos noen gi utrygghet og økt 
fallrisiko under bevegelse, mens andre blir 
mindre aktive for å unngå fall. Selv om in-
aktivitet på kort sikt reduserer fallrisiko, kan 

langtidseffekten bli redusert funksjonsevne 
og ytterligere økt fallrisiko (3). Fallrisiko 
øker med økende funksjonstap (4), og fall-
forebyggende intervensjoner blant eldre bør 
også fokusere på forebygging av funksjons-
tap (5).  
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Lavterskel treningsgrupper kan rekruttere eldre 
som tidligere ikke har hatt noe treningstilbud.

Generelle retningslinjer anbefaler at tre-
ningsprogram som har som mål å påvirke 
funksjon med relevans for dagliglivet hos el-
dre, bør inneholde komponenter av muskel-
styrke, balanse/koordinasjon, utholdenhet 
og bevegelighet (6;7). For å påvirke kardio-
vaskulær funksjon og muskelstyrke bør in-
tensiteten være moderat til høy og aktivite-
ten foregå minst to dager per uke. Dosering 
i forhold til påvirkning av balanse er mer 
usikker. De generelle anbefalingene er der-
for at trening som skal bedre funksjon må 
ha en viss dose og intensitet (6), og aktivite-
ten må vedlikeholdes hvis effekten skal vare 
(8). I et forebyggende perspektiv er det en 
utfordring å legge til rette for treningstilbud 
som ikke har en tidsavgrenset varighet, som 
er billige å drive og kan benyttes av mange. 

Treningsprogram for å forebygge fall 
inneholder også viktige komponenter for å 
forebygge tap av fysisk funksjon hos eldre. 
For hjemmeboende eldre med lett funk-
sjonstap har trening med vekt på gange, 
muskelstyrke i underekstremitetene og ba-
lanse eller Tai Chi vist seg å være tilstrek-
kelig (2;9-18) til å forebygge fall og bedre 
funksjon.

«Otago»-programmet er et standardisert 
treningsprogram for hjemmeboende eldre 
som har vist seg å redusere antall fall og fall-
relaterte skader med 35 prosent hos eldre 
med lett funksjonstap. Programmet utføres 
hjemme tre ganger i uken i tillegg til spaser-
turer, og består av individuelle, progressive 
øvelser for muskelstyrke i underekstremi-
tetene, balanse og bevegelighet. Personer 
som er 80 år og eldre hadde best effekt av 
programmet, og personer med fallhistorie 
reduserte antallet fallskader mest (19). 

Et annet program, Falls Management 
Exercise (FaME), har hentet kjerneøvelser 
fra Otago-programmet. Tilbudet består 
av gruppetrening, totalt tre økter per uke, 
med individuelt doserte øvelser av opplærte 
instruktører (en time) og hjemmetrening 
(to ganger 30 minutter) hver uke. I en kli-
nisk randomisert studie for hjemmeboende 
kvinner over 65 år med hyppige fall, gav 
FaME i 36 uker 31 prosent færre fall enn an-
befalinger om hjemmetrening (20). 

Kommunefysioterapeutene i Trondheim 

har gjennom flere år hatt fokus på å anvende 
og oversette forskningsresultater fra fallfore-
bygging til klinisk fysioterapihverdag. Som 
et ledd i dette ble prosjektet «Forebygging 
av fall hos eldre – fokus på fysisk aktivitet» 
initiert (21). 

Målet var å utvikle og etablere lokale, 
forebyggende treningsgrupper uten begren-
set varighet, med innhold basert på oppda-
tert forskningskunnskap og som skulle dri-
ves med et minimum av utgifter og utstyr. 
Prosjektet var et toårig samarbeid mellom 
universitetet (NTNU), høgskolen (HiST), 
frivillige organisasjoner og Enhet for fy-
sioterapitjenester i Trondheim kommune. 
Det hadde også støtte fra forskningsmiljøet 
i England som stod bak FaME-studien og 
som allerede hadde etablert lignende tre-
ningstilbud (22). 

En gruppe av fysioterapeuter ansatt i 
Trondheim kommune fikk ansvar for å ut-
vikle innhold og organisering av gruppetre-
ningstilbudet i Trondheim (23). Tilbudet ble 
prøvd ut i et pilotprosjekt med to trenings-
grupper ledet av fysioterapeuter og fysiote-
rapistudenter under veiledning av fysiotera-
peuter. Trening i den ene pilotgruppen ble 
gjennomført to ganger per uke, men delta-
kerne evaluerte dette til å være for krevende. 
Derfor ble det bestemt å utvikle et tilbud 
som skulle gjennomføres en gang per uke.

Erfaringer fra pilotprosjektet sammen 
med eksisterende dokumentasjon om at tre-

ning kan forebygge funksjonssvikt og fall, 
var utgangspunktet. Høsten 2006 ble det 
igangsatt lavterskelgrupper med vedlike-
holdstrening for hjemmeboende eldre i flere 
av kommunens lokalmiljø.

Hensikt
Hensikten med artikkelen er å beskrive 
selve rekrutteringen, karakteristika ved del-
takerne, gjennomførbarheten av tilbudet og 
endringer i fysisk funksjon hos de hjemme-
boende eldre etter en periode med lavterskel 
gruppetrening i Trondheim kommune.

Materiale og metode
Design
Studien beskriver karakteristika ved delta-
kerne og gjennomførbarheten av en mo-
dell for et lavterskel-gruppetreningstilbud 
(tabell 1). I tillegg benytter vi et før – etter 
design for å undersøke endring i funksjon 
i løpet av en periode på nesten sju måneder 
med trening. 

Etikk
Data i prosjektet er innhentet gjennom ordi-
nær klinisk praksis og betegnes derfor som 
et kvalitetsutviklingsprosjekt. Norsk sam-
funnsvitenskapelig datatjeneste har vurdert 
prosjektet til ikke å omfattes av meldeplik-
ten, og Helseledelsen i Trondheim kommu-
ne har godkjent bruk av data til publisering.

Målgruppe Seniorer som er hjemmeboende, føler seg litt ustø, greier mindre i dag enn for ett år siden 
og har vanskeligheter med å gå utendørs om vinteren. 

Målsetting Vedlikeholde fysisk funksjon.

Størrelse Åpent tilbud, med mulighet for å starte nye grupper ved plassmangel eller hvis antall delta-
kere var ≥20.

Sted Lokalmiljø, lett framkommelig (bydelskafèer, kirker, helsehus o.l.).

Pris 25 kr ved oppmøte.

Design Gruppetrening én gang i uken.

Innhold Styrke, balanse og bevegelighetsøvelser med hovedvekt på underekstremitetene.

Instruktør Instruktørkurs og oppfølging fra fysioterapeuter i kommunen.

Varighet Kontinuerlig tilbud, med unntak av i jule-, påske og sommerferien.

Prosedyre Prosedyreperm er utviklet og kan bestilles via nettsidene: http://www.trondheim.kommune.
no/fysioterapitj/?language=0: Simonsen E, Vaskinn AH, Hansen AE, Granbo R, Helbostad 
JL. Forebygging av funksjonssvikt og fall hos eldre – Hvordan opprette, organisere og drive 
treningsgrupper? Prosedyrebok. Trondheim kommune. 2007.

TABELL 1 Modell for organisering av lavterskel gruppetrening for eldre personer.
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Deltakere
Treningstilbudet ble annonsert i en lokalavis 
tre ganger og gjennom 15 oppslag i nærmil-
jøet i bydelene i Trondheim (totalt 60 opp-
slag) gjennom det første halve året av pro-
sjektet. Målgruppen var seniorer som ønsket 
å komme i bedre form og bli sterkere, følte 
seg litt ustø og ønsket å få bedre balanse, 
greide mindre i dag enn for ett år siden, eller 
hadde vanskeligheter med å gå utendørs om 
vinteren. Informasjonssenteret for seniorer 
i Trondheim kommune (Infosenteret) (24) 
tok imot alle henvendelser om deltakelse. 
Senteret hadde registrert 89 deltakere fordelt 
på fem lokale treningsgrupper ved oppstart, 
og nye deltakere ble med underveis. Testing 
i forbindelse med prosjektet var frivillig. In-
struktørene spurte deltakerne som møtte til 
trening, og 50 takket ja til å delta på testing 
ved prosjektstart. Materialet i denne artikke-
len inkluderer derfor 56 prosent (50/89) av 
deltakerne som ble rekruttert til gruppene.  

Opplæring av instruktører 
Før oppstart annonserte prosjektet etter in-
struktører til gjennomføring av gruppene i 
lokalaviser. Sju personer meldte sin interes-
se og møtte på kommunens instruktørkurs 
som varte i to og en halv dag. Kurset ble 
ledet av tre fysioterapeuter (23), og skulle 
gi grunnleggende kunnskap om aldrings-
prosessen, risikofaktorer for funksjonstap 
og fall, treningsprinsipper, gruppeledelse, 
fysisk aktivitet og førstehjelp. Det vekslet 
mellom teoretisk undervisning og praktisk 
trening. Deltakerne fikk innføring i prinsip-
per for dosering og intensitet og progresjon 
av utvalgte øvelser.  

Tre av sju kursdeltakere ønsket å bli in-
struktører for de fem etablerte trenings-
gruppene. En fysioterapistudent og en ergo-
terapeut fikk tildelt to grupper hver, mens en 
NTNU-student fikk én gruppe. Fem fysiote-
rapeuter fra kommunen observerte og veile-
det instruktørene underveis, og alle møttes 
en dag etter cirka tre måneder for å utveksle 
erfaringer og få ytterligere fagundervisning. 

Organisering av tilbudet
Treningsgruppene skulle være et kontinuer-
lig tilbud med unntak av i ferier. Tilbudet 
skulle gjennomføres en gang i uken, og nye 
deltakere kunne starte underveis. Delta-
kerne betalte instruktøren 25 kroner for 
tjenesten hver gang de møtte opp. Deltakere 
som ikke hadde mulighet til å komme seg 
til og fra trening ved egen hjelp, fikk tilbud 

om drosjetransport under prosjektperioden. 
Tabell 1 viser modellen for organiseringen 
av tilbudet.

Undersøkelsesmetoder
For å beskrive karakteristika ved utvalget 
som ble rekruttert, ble de stilt noen spørsmål 
på telefon av de ansatte på Infosenteret ved 
påmelding til gruppetilbudet. Spørsmålene 
var: «Har du balanse- eller gangproblem/
ustøhet?» og «Er du i stand til å komme deg 
til og fra trening på egen hånd?». 

Pre- og posttest ble gjennomført av tre 
fysioterapeuter. Deltakerne møtte parvis og 
ble testet i forbindelse med trening. Testene 
varte i 30 minutter og ble gjort på samme 
sted og med samme testprosedyre både ved 
pre- og posttest. De bestod av spørreskjema, 
testing av fysisk form, høyde- og vektmåling. 
For å sikre at deltakerne forsto spørsmålene, 
var en av testerne til stede under utfylling av 
spørreskjemaene. 

Falls Efficacy Scale-International (FES-
I) ble benyttet for å undersøke deltakernes 
bekymring for å falle (25;26). FES-I er et 
standardisert spørreskjema som omhandler 
bekymring for å falle ved utføring av 16 akti-
viteter. Delspørsmålene summeres og gir en 
totalskåre fra 16 til 64 poeng, der høyere po-
engsum betegner mer bekymring. Skjemaet 
er oversatt til norsk og tilbakeoversatt til 
engelsk etter aksepterte retningslinjer og va-
lidert (27;28). Det er så langt ikke publisert 
data på hva som er en klinisk viktig endring.

Den fysiske funksjonsskalaen fra Short 
formular 36 (SF-36) ble benyttet som mål på 
selvrapportert fysisk funksjon (29). Skalaen 
innholder ti spørsmål om helsen begrenser i 
utførelsen av ulike aktiviteter. Spørsmålene 
ble skåret på en tredelt skala; «Ja, begrenser 
meg mye» (2 poeng), «Ja, begrenser meg 
litt» (1 poeng), «Nei, begrenser meg ikke i 
det hele tatt» (0 poeng), og presenteres som 
en samlet skåre fra null som best til 20 som 
verst. 

Deltakerne svarte i tillegg på spørsmål 
om hvordan de generelt opplevde sin egen 
helse («utmerket», «veldig god», «god», 
«ikke særlig god», «dårlig»), om de hadde 
falt i løpet av det foregående året («aldri», 
«en gang», «to eller flere ganger») og om 
de generelt var redd for å falle («ikke i det 
hele tatt», «litt redd», «ganske redd», «veldig 
redd») (26). Fall ble definert som «har du 
havnet på bakken eller gulvet uten at det var 
planlagt, uavhengig av årsaken til dette»(30).

Fysisk form ble undersøkt ved hjelp av 
Senior Fitness Test (SFT) (31). Følgende 
seks oppgaver ble benyttet: (1) Reise/sette 
seg; antall ganger personen greier å reise og 
sette seg fra/på en stol i løpet av 30 sekunder, 
(2) 2.45m Timed-up and go (TUG); tiden 
(s) det tar å reise seg fra stol, gå 2.45 meter, 
snu, gå tilbake og sette seg, (3) bevegelighet 
i skuldre og armer (cm), (4) bevegelighet i 
rygg og underekstremiteter (cm), (5) Arm-
styrke; antall albuefleksjoner med 2 kg vekt 
for kvinner og 3 kg for menn, i løpet av 30 
sekunder, og (6) Modifisert seks minutter 
gangtest (m); gjennomført over en strekning 
på ti meter gange fram og tilbake med ven-
dinger i begge retninger. Den danske ma-
nualen for SFT presenterer prosentilnormer 
for danske eldre personer for aldersgruppe 
og kjønn for de ulike testene (31). 

Innhold i treningene
En trening varte i 60 minutter og var inn-
delt i fem deler, som vist i tabell 2. Øvelsene 
var utformet med elementer fra Otago-
programmet (19) og FaMe-studien (20). De 
fleste øvelser foregikk i stående eller gående, 
med hovedfokus på muskelstyrke i underek-
stremitetene og balanse. Dosering av mus-
kelstyrke fulgte prinsippet ti repetisjoner og 
tre serier, og det ble vekslet mellom øvelser 
for ulike muskelgrupper. Utover dette ble 
ikke dosering og progresjon kontrollert, 
men instruktørene fikk tips og veiledning 
underveis fra fysioterapeutene som fulgte 
opp gruppene. 

Dataanalyse
Data ble analysert i Excel og SPSS (14.0) 
for Windows. Data fra de deltakere som 
ble testet før oppstart av gruppetreningen 
ble benyttet til å beskrive kjennetegn ved 
gruppedeltakerne, og data fra de som gjen-
nomførte både pre- og posttest til å se på 
endring i funksjon som følge av en periode 
med trening. Uavhengig utvalg t-tester (en-
veis ANOVA) ble benyttet for å sammenlig-
ne funksjon ved oppstart av treningen hos 
deltakere som kun utførte pretest versus de 
som utførte både pre- og posttest. Parede t-
tester ble benyttet for å undersøke endring 
fra pre- til posttest for Senior Fitness Test. 
Wilcoxons Signed Rank Test ble benyttet for 
å undersøke endring for FES-I og SF-36. Re-
sultatene ble også analysert separat for del-
takere under og over 78 år, som var median 
alder for utvalget. Vi definerte alfanivåer på 
over fem prosent til å forkaste hypotesen om 
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ikke-generaliserbar forskjell fra før til etter 
treningsperioden. 

Resultat
Testede gruppedeltakere
Femti gruppedeltakere gjennomgikk pre-

tester, og 28 av disse gjennomførte i tillegg 
posttester. Resultatene fra pretestene er pre-
sentert i tabell 3. Gjennomsnittsalderen for 
deltakerne var 78.2 år (SD 6.2), og 20 pro-
sent var menn. 22 prosent anga å ha falt en 
gang i løpet av det siste året, og 16 prosent å 

ha falt mer enn en gang. Når det gjaldt frykt 
for fall, oppga bare åtte deltakere (16 pro-
sent) at de ikke var redde for å falle, mens 
27 (54 prosent) var litt redd, sju (14 prosent) 
var ganske redd og åtte (16 prosent) var vel-
dig redd for å falle. Helsen generelt sett rap-
porterte 45 deltakere (90 prosent) til å være 
god eller bedre. Kun én person hadde behov 
for ganghjelpemiddel (stokk) under pretest, 
mens 35 (70 prosent) hadde oppgitt til Info-
senteret ved påmelding at de hadde balanse- 
eller gangproblemer (manglet = åtte). To av 
deltakerne hadde behov for, og fikk tilbud 
om transport til og fra trening under pro-
sjektperioden. 

Treningsmengde og oppmøte
Gjennomsnittlig lengde på treningsperio-
den mellom pre- og posttest var 213 dager 
(SD 24; spennvidde 169-233). I løpet av de 
nesten sju månedene treningen varte, ble 
det arrangert i gjennomsnitt 0.7 treninger 
per uke. Instruktørene i fire av fem grupper 
førte oppmøtelister, slik at treningsdelta-
kelse for 23 av 28 deltakere som ble pre- og 
posttestet er registrert. Disse hadde i gjen-
nomsnitt møtt på 83 prosent av treningene. 
Deltakeren med lavest oppmøte deltok på 53 
prosent av treningene (10 av 19 økter). Tre 
personer deltok på alle treninger som ble ar-
rangert. 

Frafall
22 deltakere ble kun testet før oppstart (44 
prosent av 50). Av disse hadde sju sluttet, to 
møtte ikke til avtalt testing, to ble rekrut-
tert så sent at det ikke var aktuelt med flere 
testtidspunkt og 11 ble ikke testet av ukjent 
årsak (tabell 3). Karakteristika ved de 28 
deltakerne som ble posttestet var ikke sta-
tistisk signifikant forskjellig fra de som ikke 
ble posttestet (alle p > 0.168). Dette med 
unntak av resultatene fra 2.45m TUG, som 
viste en tendens til at deltakerne som deltok 
både på pre- og posttest gjennomførte testen 
raskere enn de som kun deltok på pretest (p 
= 0.079). I tillegg hadde de som kun gjen-
nomførte pretest færre reise/sette seg sam-
menlignet med de som også gjennomførte 
posttest (p = 0.003). 

Endring i fysisk funksjon og fallrisiko 
Tabell 4 presenterer endring i funksjon gjen-
nom treningsperioden. Skårene på FES-I og 
armstyrke var statistisk signifikant forbedret 
etter treningsperioden (z-verdi=-2.29, p = 
0.022 og 95%CI = -2.78 – -1.01, p < 0.001), 

Tema (varighet): Innhold:

Bevisstgjøring 
(Cirka 5 min)

Utgangsstilling: sittende i en sirkel på stoler uten armlener og med god plass mellom 
stolene.
Rolige bevegelser av thorax, rygg, over- og underekstremitetene; i fleksjon/eksten-
sjon og rotasjoner. Bevisstgjøring av bekkenposisjon og holdning i sittende.

Oppvarming 
(Cirka 15 minut-
ter)

Utgangsstilling: Stående eller gående.
Øvelser for store muskelgrupper i over- og underekstremiteter; gå på stedet, sidesteg, 
kneløft og å gå i ring rundt stolene. Diagonal eller sidelik bruk av armer. Det er lagt 
opp til to eller tre pulsøkninger i løpet av oppvarmingen. Musikk er viktig for å fremme 
tempo/ understøtte tempovekslinger i denne delen av timen.

Styrkeøvelser
(Cirka 20 minut-
ter)

Utgangsstilling: Stående.
Øvelser for underekstremitetene; tåhev, knebøy, hofteabduksjon, -ekstensjon, og å 
reise seg/sette seg på stol. Deltakerne blir instruert i rask konsentrisk og langsom 
eksentrisk fase under øvelsene. Egen kroppsvekt og tyngdekraften brukes som 
motstand. Individuell progresjon innebærer endring av utgangsstilling og størrelse på 
bevegelsene.

Balanseøvelser
(Cirka 15 minut-
ter)

Utgangsstilling: Stående.
Øvelser med vektoverføring i frontal- og sagittalplan med endringer i understøttel-
sesflate og armbevegelser og fotstillinger. Det benyttes prinsipper kjent fra «Tai-chi». 
Det benyttes ikke musikk i denne delen av treningen for å forhindre tap av konsentra-
sjon/uhensiktsmessig rytme. 

Nedtrapping
(Cirka 5 minutter)

Utgangsstilling: Stående eller sittende på stol.
Lett uttøying av muskulatur i over- og underekstremiteter og trunkus. 

TABELL 2 Innhold i en treningstime.

TABELL 3 Karakteristika ved prosjektoppstart for (a) alle deltakerne samlet, (b) de som bare 
deltok med pretest og (c) de som deltok med både pre- og posttest.  

Alle Bare pretest Pre- og posttest
N % N % N %

Deltakere 50 (100) 22 (44.0) 28 (56.0)

Kvinner 40 (80) 18 (81.8) 22 (78.6)

Ingen fall siste år 31 (62) 13 (59.1) 18 (64.3)

Ett fall siste år 11 (22) 5 (22.7) 6 (21.4)

Flere enn ett fall siste år 8 (16) 4 (18.2) 4 (14.3)

Gj.snitt SD Gj.snitt SD Gj.snitt SD
Alder (år) 78.2 (6.2) 77.8 (7.3) 78.6 (5.2)

Høyde (cm) 164.4 (7.2) 163.8 (7.8) 164.9 (6.8)

Vekt (kg) 71.3 (14.1) 71.2 (16.5) 71.4 (12.1)

Reise/sette seg (antall) 11.2 (2.9) 10.0 (3.1) 12.2 (2.4)

Armfleksjon (antall) 12.9* (2.8) 12.7* (2.7) 13.1 (3.0)

Bev. u.ex (cm) -3.8 (9.7) -5.9 (7.6) -2.1 (10.9)

Bev. o.ex (cm) -8.4 (12.8) -7.7 (11.5) -9.0 (13.9)

TUG tid (sek) 8.2 (5.0) 9.6 (7.0) 7.1 (2.2)

Gangtest distanse (m) 381.8* (81.4) 368.9* (91.0) 391.0 (74.1)

Gj. snitt=gjennomsnitt; SD=standardavvik; Bev.=Bevegelighet: u.ex.= underekstremiteter; o.ex.= overek-
stremiteter. * Én person gjennomførte ikke armfleksjonstesten og to av 22 gjennomførte ikke 6-min-
gangtest.
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mens de andre resultatmålene ikke viste sig-
nifikante endringer (p > 0.424). 

Analyse av gruppene inndelt etter alder 
viste at bedringen i FES-I skåre og armstyrke 
var statistisk signifikant for de 13 som var 78 
år og yngre (p = 0.044, p < 0.001), men ikke 
for de 15 som var 79 år og eldre (p = 0.168, 
p = 0.081).

Diskusjon
Hovedfunn
Deltakerne som ble testet (n=50) i dette pro-
sjektet rapporterte tegn på lett funksjonstap 
og kan derfor hevdes å være riktig målgrup-
pe for gruppetilbudet. Etter cirka sju måne-
ders vedlikeholdende gruppetrening anga 
utvalget som ble testet før og etter trenings-
perioden mindre bekymring for å falle, men 
viste ingen statistisk signifikante endringer i 
generell helse eller fysisk form. 

Rekruttering av eldre med lett 
funksjonstap
De fleste som meldte seg til gruppetilbudet 
var kvinner med relativ høy alder. Størstede-
len opplevde egen helse som god, selv om de 
fleste oppga at de var fra litt til veldig redde 
for å falle, og en stor andel rapporterte å ha 
problemer med balansen. Ved å sammen-
ligne deltakernes fysiske funksjon målt med 
SFT med danske referanseverdier for alder 
og kjønn, fant vi at deltakerne var i normal-
området for kvinner mellom 75 og 79 år 
(31). Unntaket var for 2.45m TUG, hvor del-
takerne brukte lengre tid enn referansegrup-
pen. Siden gruppetilbudet var planlagt som 
et forebyggende tilbud for personer med ri-
siko for funksjonstap og fall, kan data tyde 
på at målgruppen ble nådd. 

I underkant av 80 prosent av deltaker-
ne var kvinner, noe som ikke gjenspeiler 
kjønnsfordelingen mellom kvinner og menn 
på 67 år og oppover i befolkningen (32). Det 
kan være grunn til å anta at et gruppetilbud 
som dette appellerer mer til kvinner enn 
menn, og at det derfor er viktig framover 
å tenke på tilbud som kan motivere menn 
til deltakelse. På den andre side har kvinner 
høyere forekomst av fall enn menn (33), og 
i så måte kan det likevel være riktig at kvin-
neandelen i gruppene er størst.

Annonser i dagspressen og oppslag i nær-
miljøene rekrutterte gruppedeltakere. De 
fem gruppene som ble etablert ved oppstart 
bekrefter at denne rekrutteringsmåten var 
effektiv for dette lavterskeltilbudet. Delta-
kerne meldte seg på selv, noe som kan bety at 

vi fanget opp personer som i utgangspunktet 
var motiverte. For å fange opp andre eldre 
som kunne hatt nytte av treningstilbudet vil 
det trolig kreve andre tilnærminger.

Annonsen for treningsgruppene fokuser-
te på positive gevinster av fysisk aktivitet og 
ikke forebygging av fall som mål for trenin-
gen. Dette ble gjort fordi få personer i en in-
tervjustudie av eldre henvist til fallforebyg-
gende treningsgrupper identifiserte seg med 
å ha risiko for å falle. Studien konkluderer 
med at det som motiverer for deltakelse er 
positive aspekter ved trening, som å få bedre 
balanse og styrke og funksjon i dagliglivet 
(34).

Gjennomføring og gjennomførbarhet
For å frigjøre fysioterapiressurser i kom-
munen, ble dette lavterskeltilbudet gitt av 
instruktører som ikke var fysioterapeuter, 
men som var under faglig ledelse av fysiote-
rapeuter. En fordel med en slik organisering 
er at fysioterapeutene kunne bruke sine res-
surser til andre oppgaver der spesifikk fag-
kompetanse er helt avgjørende. På den an-
dre siden vil en fysioterapeut sannsynligvis 
ha bedre forutsetninger for å tilrettelegge og 
justere øvelser for den enkelte deltaker for å 
oppnå beste mulig effekt av treningen enn 
ufaglærte instruktører. Fysioterapeuter vil 
også i større grad kunne bidra til å fange opp 
personer med helsebehov som kunne hatt 
bedre nytte av mer spesialiserte tiltak. 

Data fra pretest viser stor variasjon i 
funksjon mellom deltakerne. Dette gjør 
utforming av øvelser og gjennomføring av 
gruppetrening utfordrende og kan bidra til 

at ikke alle får samme treningsutbytte av å 
delta. Målet med å etablere et lavterskeltil-
bud som dette er å nå flest mulig uten at det 
koster for mye, noe som vil måtte gå utover 
den spesifikke nytteverdien for den enkelte.

Deltakerne møtte på de fleste treningene, 
noe som kan bety at tilbudet ble oppfattet 
som positivt og at trening en gang i uken er 
gjennomførbart for denne gruppen eldre. 
Selv om kun to personer oppga å være av-
hengige av transport til og fra trening, kan 
manglende transporttilbud være bestem-
mende for hvem som meldte seg for å delta 
på gruppetilbudet.

Ny kunnskap framkommet gjennom 
forskning kan være vanskelig å ta i bruk i 
praksis. Dette prosjektet har vist hvordan 
samarbeid mellom forskningsmiljø og fy-
sioterapeuter i kommunen kan utvikle og 
etablere et nytt tilbud, og gi erfaringer som 
kan bidra til å utvikle og forbedre tilbudet 
videre (35).

Endring i fysisk funksjon gjennom 
treningsperioden
Øvelsene som ble benyttet i dette prosjektet 
er brukt i andre fallforebyggende studier med 
god effekt både på falltendens og funksjon 
(19;20). Hjemmetrening etter Otago-øvel-
sene ble gjennomført tre ganger per uke og 
FaME gruppetrening en gang per uke i tillegg 
til hjemmetrening to ganger per uke. Vårt 
prosjekt var basert på kun én trening per uke. 
Manglene fremgang på funksjon i vår studie 
kan derfor med stor sannsynlighet skyldes for 
lav dose og intensitet til å oppnå resultat på 
muskelstyrke, utholdenhet og balanse (6). 

95 % CI= 95 % konfidensintervall; Signifikante p-verdier (p<0.05) er uthevet; Bev.=Bevegelighet; 2.45m 
TUG=2.45meter Timed-up and go; Fysisk funksjon=Den fysiske funksjonsskalaen fra Short formular 36; 
FES-I=«The Falls Efficacy Scale-International».

TABELL 4. Funksjon ved pre- og posttest, og endring gjennom perioden målt med parede t-tester 
og Wilcoxon Signed Rank Test for deltakerne som deltok på både pre- og posttest (n=28).

Pretest resultat Posttest resultat Endring etter trening

Gj.snitt (SD) Gj.snitt (SD)     95 % CI     p-verdi

Reise/sette seg (antall)  12.18 (2.39) 12.36 (3.13) -1.10 – 0.74 0.694

Armstyrke (antall)  13.14 (2.97) 15.04 (3.34) -2.78 – -1.01 <0.001

Bev. u.ex (cm) -1.85 (11.23) -1.98 (6.96) -3.29 – 3.56 0.936

Bev. o.ex (cm) -9.06 (14.14) -8.78 (13.57) -2.48 – 1.92 0.797

2.45m TUG tid (sek)  7.10 (2.16) 6.9 (2.13) -0.22 – 0.52 0.424

Gangtest distanse (m)  339.00 (74.07) 387.6 (95.10) -16.6 – 23.4 0.729

Z-verdi p-verdi

Fysisk funksjon (0-20)  4.82 (4.06) 4.75 (3.89) -0.35 0.972

FES-I (16-64) 23.3 (5.7) 21.6 (4.4) -2.29 0.022
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Intensitet på treningene var styrt av in-
struktørene i gruppene. Fysioterapeutene 
som fulgte opp gruppene ga tips og veiled-
ning underveis i et forsøk på å øke forståel-
sen hos instruktørene om hvordan øvelsene 
kunne tilpasses og gjøres tyngre, men utover 
dette var det ingen kontroll på den faktiske 
treningsintensiteten på treningene. 

Det er også rapportert at trening som 
har som mål å redusere fall må være så høyt 
dosert at styrke og balanse bedres (36). Tre-
ningsprogrammet i vår studie inneholdt de 
virksomme komponentene for å forebygge 
fall, men dosen var for lav til å endre balanse 

og styrke og dermed også sannsynligvis for 
lav til å forebygge fall. En enkel måte å øke 
dosen på hadde vært ved å øke treningshyp-
pigheten per uke, men dette hadde ikke vært 
aktuelt for vår målgruppe. En pilotgruppe 
i forkant av prosjektet hadde rapportert at 
gruppetrening to ganger i uken var for ofte 
til å bli akseptert for denne gruppen eldre, 
men andre tilnærminger som for eksempel 
oppfordring eller oppfølging av hjemmetre-
ning burde vært utprøvd. 

Den gjennomførte gruppetreningen fo-
kuserte på komponenter av fysisk form som 
er viktig både for forebygging av funksjons-

tap og fall og som mange eldre ikke stimu-
lerer i sin hverdag. Det var et ønske om å 
aktivere personer som ellers ikke ville ha 
deltatt i fysiske aktivitetstilbud. En annen 
begrunnelse for å opprette gruppene som et 
kontinuerlig treningstilbud, var å nå perso-
ner etter endt fysioterapibehandling, siden 
de ofte trenger et tilbud for å hindre tilbake-
fall i funksjon. Selv om vi ikke greide å bedre 
funksjonen til deltakerne gjennom tilbudet, 
vil en times aktivitet hver uke være et bidrag 
til å opprettholde funksjon. For at gruppe-
treningen skal fungere ut ifra et prinsipp om 
å redusere fallrisiko gjennom å bedre fysiske 
forutsetninger, bør dosen økes, for eksempel 
gjennom å legge inn hjemmetrening to gan-
ger per uke som en del av opplegget som i 
FaME-programmet. 

Vi fant en reduksjon i frykt for å falle i 
løpet av treningsperioden. Frykt for å falle 
er tidligere vist å være forbundet med økt 
fallrisiko (37). Den kliniske betydningen av 
denne endringen vet vi derimot lite om, si-
den ingen studier har undersøkt hva som er 
klinisk viktig endring i FES-I skåre. Noe av 
hensikten med øvelsene var å innøve utfø-
relse av daglige aktiviteter på en trygg måte. 
Øvelsesprogrammet i gruppetreningen kan 
ha bidratt til å gjøre deltakerne tryggere og 
dermed mindre redde for å falle, selv om 
funksjonen ikke ble bedre. 

Vi fant en statistisk signifikant økning i 
armstyrke etter treningsperioden. Det er lite 
trolig at bedringen skyldes treningen, siden 
det var styrketrening av muskler i underek-
stremitetene som var i fokus. Resultatet kan 
derfor forklares ut fra tilfeldigheter eller 
skyldes en læringseffekt av selve testen. 

Konklusjon
Rekrutteringsmåten til gruppetreningstil-
budet synes effektivt for å nå målgruppen 
eldre personer med risiko for funksjonstap 
og som samtidig er i fare for å falle. Gjen-
nomføringen viser at et gruppetilbud med 
en økt per uke når mange og lar seg gjen-
nomføre i praksis. Det utprøvde tilbudet ga 
økte muligheter for fysisk aktivitet for de 
som deltok ut over det de gjorde til daglig, 
og er i så måte positivt. Resultatene viser at 
gruppetrening 0.7 gang per uke alene er for 
lite til å bedre fysisk funksjon og bør derfor 
kombineres med hjemmetrening eller andre 
fysiske aktivitetstiltak. 

Videre er det viktig å finne ut hvordan til-
budet kan organiseres og gjennomføres for 
at deltakere som har behov for mer spesifikk 

GRUPPETRENING Med fokus på styrke- og balanseøvelser én gang per uke kan gruppetrening være 
med å vedlikeholde funksjon hos hjemmeboende eldre.
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og intensiv trening blir fanget opp og får til-
bud tilpasset sine individuelle behov.

Takk
Treningsgruppene ble opprettet som et ledd 
i satsingen på det fallforebyggende arbeidet 
blant hjemmeboende eldre i Trondheim. 
Fysioterapeutene i Trondheim kommune 
har utviklet innholdet i treningene, kursut-
vikling for instruktørene og har igangsatt og 
organisert gruppetilbudet. 

Prosjektet ble gjennomført med mid-
ler fra Helse og Rehabilitering via Norske 
Kvinners Sanitetsforening, og var et samar-
beid mellom Trondheim kommune, Nor-
ges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
(NTNU) og Høgskolen i Sør-Trøndelag. 

En spesiell takk til fysioterapeut Margit 
Hoff Galåen som har gjennomført testing av 
deltakerne i forbindelse med datainnsamlin-
gen til dette prosjektet. 
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Title: Group-training to sustain function for community-dwelling elderly people: 
implementation and evaluation. 
Abstract:

 Objective: This article describes participant characteristics in health promoting groups for 
community-dwelling older adults, the feasibility of the exercise model and the effect on 
physical functioning. 
Design: The study is a clinical quality assurance project. 
Material: Fifty older adults recruited from newspapers announcements and publicity 
in the community performed pre testing prior to participation. Of these, twenty-eight 
completed post-testing after seven months of group exercise. 
Methods: Physical functioning was assessed by the Senior Fitness Test (SFT), the Falls 
Efficacy Scale-International (FES-I), and the Physical Functioning scale from Short For-
mular 36 (SF-36). Group exercise lasted for one hour once a week, and included strength, 
balance and flexibility exercises. 
Results: Participants’ mean age was 78.2 years (SD 6.2) and 80 percent were women. 38 
percent had suffered a fall within the past year. 90 percent reported good health and 84 
percent reported fear of falling. The compliance with the group exercise was 82.9 percent. 
There were no improvements in SF-36, or SFT, but a reduction in fear of falling from 23.3 
to 21.6, on a scale ranging from 16 to 64 (p=0.023). 
Conclusion: The paper describes a low cost group exercise model and how it can be car-
ried out as an initiative to maintain physical function in community-dwelling older adults. 
In order to improve physical function the group exercise of 0.7 x per week should be 
combined with home exercise programs or other physical activity programs.
Key Words: falls, older people, group exercise, physical function, risk, prevention.
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Proprioceptive training reduces the risk of ankle sprain  
recurrence in athletes
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Synopsis
Summary of: Hupperets MD, Verhagen EA, 
Van Mechelen W (2009) Effect of unsuper-
vised home based proprioceptive training 
on recurrences of ankle sprain: randomised 
controlled trial. BMJ 339: b2684. [Prepared 
by Julia Hush, CAP Editor.] 

Question: Does a home-based proprio-
ceptive exercise program reduce the one-
year incidence of recurrent lateral ankle 
sprain in athletes? 

Design: Randomised controlled trial. 
Setting: Participants were recruited 

through primary care clinics as well as 
through advertisements in magazines, on 
the internet and at sports tournaments in 
The Netherlands. 

Participants: 522 athletes aged 12–70 
years with a lateral ankle sprain in the pre-
ceding two months were allocated to one of 
two groups, using concealed allocation. The 
groups were comparable at baseline with re-
spect to age, sex, hours of sports exposure 
and history of ankle sprains. 

Interventions: Athletes in both groups 
were free to seek and use any treatment they 
chose for their original ankle sprain. When 
any such interventions were complete and 
the athlete had returned to sport, only the 
intervention group additionally received an 
8-week, unsupervised home-based proprio-
ceptive training program, designed by phys-
iotherapists. The program consisted of 3 ses-
sions per week of up to 30 minutes each. An 
instructional DVD, exercise sheets, balance 
board, and web-based resources were pro-
vided to the intervention group. Exercises 
were gradually increased in difficulty and 
training load during the 8-week program. 

Outcomes: The primary outcome was 
incidence of ankle sprain in the 1-year fol-
low-up period, reported monthly on a web-
based questionnaire. Reported ankle injury 
data were rated by a blinded assessor as 
acute ankle sprains or other ankle injuries. 
Participants who reported an ankle injury 
also completed a cost diary to record costs 
of healthcare and lost productivity until re-
covery. 

Results: 86 percent of participants were 

followed up at 12 months. 33 percent of ath-
letes in the control group reported an ankle 
sprain during follow-up, compared with 22 
percent in the intervention group, which is 
an absolute risk reduction of 12 percent (95 
percent CI 4 to 19) and number needed to 
treat of nine (95 percent CI 26 to five). Ankle 
sprains were further classified as those lead-
ing to loss of sports time, and those leading 
to costs of healthcare or lost productivity. 
Regardless of the classification used, signifi-
cant reductions in the risk of ankle sprain 
were still evident after adjustment for age, 
type of sport, and level of sport. 

Conclusion: A home-based propriocep-
tive training program for athletes reduces 
the risk of ankle re-sprain in the following 
year, particularly for those who do not seek 
other treatment. 

[ARR, NNT, and 95 percent CIs calculated 
by the CAP Editor.]

Commentary
The risk of having an ankle sprain is in-
creased in people with a previous history of 
ankle sprain (Hiller et al 2008, Verhagen et 
al 2004). Hence, in addition to treating the 
acute symptoms of an ankle sprain, phys-
iotherapists need to implement strategies 
that reduce the risk of recurrent sprains. 
Hupperets et al showed that adding a home-
based proprioceptive training program 
to usual care reduced the risk of recurrent 
ankle sprains. 

The program used in the trial was simple, 
required minimal equipment and time com-
mitment from the patient, allowed progres-
sion through different levels of difficulties, 
and can be easily implemented by physio-
therapists in clinical practice. Although the 
trial recruited «active sports participants» 
(the criterion to assess this was unclear), it 
is possible that the positive effects associ-
ated with the program may also apply to the 
general population. The program requires 
minimal therapist-to-patient contact and 
therefore can be implemented in both urban 
and rural settings. 

Compliance with the program was rela-
tively low (52 percent), despite providing 
exercise sheets, a DVD, and web-based in-
formation. Additional strategies may boost 
compliance in clinical practice, eg, face-to-
face or telephone follow-ups or email re-
minders. This needs to be balanced as too 
many follow-ups will increase patient bur-
den and healthcare costs unnecessarily. 

A few issues need to be taken into con-
sideration when interpreting the results of 
this trial. The trial had an acceptable drop-
out rate of 14 percent, but there was a slight 
difference (n = 7) between the number of 
participants randomised in the trial report 
(Hupperets et al 2009) and its published 
protocol (Hupperets et al 2008). The pro-
tocol also reported that the trial collected 
secondary outcomes and conducted a cost-
effectiveness analysis. These outcomes have 
not been included in the present publication. 
However, these issues should not detract 
physiotherapists from the overall findings 
of the study – that a proprioceptive training 
program is beneficial in reducing recurrent 
ankle sprains and should be implemented in 
addition to usual care hen treating people 
with acute ankle sprain. 

Christine Lin
The George Institute for International Health,
The University of Sydney, Australia
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I etterkant av artikkelen om behandling av 
svimmelhet i Fysioterapeuten nr. 10/2009, 
har det kommet mange forespørsler til Ba-
lanselaboratoriet ved Haukeland Universi-
tetssykehus (HUS). HUS er kompetanse-
senter for vestibulære sykdommer i Norge. 
Interessen tolkes som et ønske om kunnskap 
om undersøkelse og behandling av svim-
melhet. For oss ved kompetansesenteret er 
dette gode nyheter, da vi får pasienten fra 
hele landet og det er vanskelig å vite hvem 
vi kan henvise til for videre oppfølging. Vi 
vil gjerne komme med noen kommentarer 
og tilleggsopplysninger til nevnte reportasje. 
Det handler om forekomst, behandling, fag-
utvikling og nettverksbygging.

Forekomst
I artikkelen hevdes det at Nasjonalt kom-
petansesenter for vestibulære sykdommer 
mener at «rundt 10 prosent av befolkningen 
lider av svimmelhet og kan ha behov for be-
handling». Det har ikke blitt foretatt en slik 
undersøkelse her ved kompetansesenteret. 
Vi har imidlertid undersøkt en stor gruppe 
pasienter med langvarige svimmelhetspla-
ger [1] der årsaken med stor sannsynlighet 
kan tilbakeføres til vestibulær problematikk. 
Det er antydet [2] at cirka 30 prosent med 
svimmelhet som skyldes vestibulære eller 
lignende årsaker, blir langvarig plaget. Det 
er kanskje denne gruppen en først og fremst 
trenger å få fatt i med tanke på vestibulær 
rehabilitering [3]. 

Statistisk sentralbyrå (SSB) har imidler-
tid rapportert at rundt 10 prosent av befolk-
ningen beskriver svimmelhet og ubalanse 
som helseplage (SSB, 2009), mens tall fra 
HUBRO (Helseundersøkelsen i Oslo) tyder 
på at i underkant av 30 prosent er plaget av 
svimmelhet [4]. I Norge er det rundt to pro-
sent av de som oppsøker lege som har svim-
melhet som sitt hovedproblem [5]. Tallene 
som fremkommer sier ingenting om type 
svimmelhet eller behovet for opptrening. 
Generelt sett er svimmelhet et symptom/en 
plage som ofte blir undervurdert i samfun-
net. Dersom man ser på sykefravær forårsa-
ket av svimmelhet av ulik opprinnelse, viser 
det 296  000 tapte dagsverk i fjor, noe som 
medførte sykepengeutbetalinger fra NAV på 

omtrent 294 millioner kroner. Vi vet også at 
mer enn 70 prosent av de med svimmelhets-
problemer befinner seg i yrkesaktiv alder 
(SSB, 2005). Vi vet videre at det er en øket 
risiko for uføretrygd blant langtidssyke-
meldte der vestibulær svimmelhet er årsak 
til sykemelding [6]. Det er derfor viktig med 
et tilbud som kan hjelpe en del av disse men-
neskene.  

Fysioterapitilnærming
I undersøkelse og behandling av pasient-
gruppen er det enkle ofte det beste. Selv om 

Bjørneseth og vi her ved balanselaboratoriet 
benytter teknisk utstyr i forbindelse med 
undersøkelse og behandling, klarer man seg 
som regel fint med utstyr man allerede har i 
klinikken. Det er viktig med en god anam-
nese og ulike funksjonsundersøkelser for å 
avdekke pasientens problemer med svim-
melhet, øye-hode koordinasjon, og balanse. 
Spesifikke tester kan avdekke eventuell krys-
tallsyke (BPPV). Prinsippene ved vestibulær 
rehabilitering omfatter adaptasjon, habitu-
ering og substitusjon, som er kjente begre-
per innenfor nevrologisk rehabilitering. For 

Fysioterapi og pasienter med svimmelhet 
Kommentar til artikler i nr. 10 og 11

ØYESJEKK Fysioterapeut Narve Bjørneseth og Balanselaboratoriet ved Haukeland Universitetssykehus 
benytter teknisk utstyr i forbindelse med undersøkelse og behandling. Foto: Egil Wettre-Johnsen
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vår pasientgruppe er det først og fremst fo-
kuseringsøvelser, basert på øvelser utviklet 
av Cawthorne og Cooksey, kombinert med 
balansetrening som står i fokus [3]. Trenin-
gen har størst effekt dersom pasienten blir 
lett svimmel og kvalm, og det brukes derfor 
mye tid på veiledning med henblikk på op-
timal gjennomføring og tilpasset progresjon 
i øvelsene. Krystallsyke (BPPV) behandles 
primært med reposisjoneringsmanøvrer [6] 
i tillegg til balanseøvelser ved behov.

Fysioterapeut med balanse-
kompetanse
Vi stusser litt over begrepet «balansetera-
peut» som er benyttet i artikkelen. Man 
trenger ikke være balanseterapeut for å 
behandle denne pasientgruppen, og stadig 
flere fysioterapeuter har tilegnet seg kunn-
skap og erfaring innen dette feltet. 

Det har vært gjennomført fagmøter, se-
minar, og kurs for leger og fysioterapeuter 
ved sykehus og kommunehelsetjenesten 
i Norge. Ansatte ved Balanselaboratoriet 
underviser ved MT-studiet på Universi-
tetet i Bergen (UiB), temaet er tatt opp på 
Bachelor-programmet i fysioterapi ved 
Høgskolen i Bergen (HiB). Teoretisk og 
praktisk undervisning i undersøkelse og 
behandling av mennesker med svimmel-
het gjennomføres på Bachelorutdannelsen 
i fysioterapi, og i Videreutdanningene fy-
sioterapi for eldre, og i psykomotorisk fy-
sioterapi ved Høgskolen i Oslo (HiO). HiOs 
poliklinikk som er tilknyttet bachelorut-
danningen i fysioterapi, tilbyr undersøkelse, 
behandling og veiledning til pasienter med 
svimmelhet av ulik opprinnelse, også gjen-
nom et samarbeidsprosjekt med Oslo Uni-
versitetssykehus (Ullevål sykehus). Slik får 
Bachelor-studentene klinisk erfaring med 
disse pasientgruppene. Gruppetrening le-
det av fysioterapeuter har vært gjennomført 
både i Bergen og Oslo. 

I tillegg forskes det på balanse- og svim-
melhetsproblemer i Norge. Høgskolelek-
torene Kjersti Wilhelmsen og Anne-Lise 
Tamber har som stipendiater ved henholds-
vis UiB og UiO gjennomført forsknings-
prosjekter på mennesker med svimmelhet: 
epidemiologiske, metodiske og kliniske stu-
dier. Resultater fra disse undersøkelsene er 
publisert eller er under publisering og kan 
forhåpentligvis bidra til økt kunnskap om 
mennesker med svimmelhet. 

Klokavskade: balanseøvelser for ankel

 Googler du tittelen over får du, via Idrettshøgskolens nettside klokavskade.no, et fikst ferdig 
effektivt øvelsesprogram for forebygging av nye ankelovertråkk (1). Programmet, utarbeidet av 
blant andre professor Roald Bahr, utføres 10 minutter fem ganger per dag i 10 uker. 

Referanse
1. Verhagen E, van der Beek A, Twisk J, Bouter L, Bahr R, van Mechelen W. The effect of a proprioceptive balance board  
training program for the prevention of ankle sprains: a prospective controlled trial. Am J Sports Med 2004; 32(6).

Man trenger ikke være balanseterapeut 
for å behandle denne pasientgruppen.

Læremidler
I Fysioterapeuten nr. 11/2009 ble det lagt 
ut informasjon om aktuelle læremidler og 
oppslagsverk. Vi på Balanselaboratoriet er 
selv stolte av boken presentert av Dr Go-
plen, men denne er først og fremst laget for 
å få en oversikt over undersøkelser og diag-
noser. Til fysioterapeuter anbefaler vi boken 
Vestibular Rehabilitation – Contemporary 
Perspectives in Rehabilitation (2007), redi-
gert av Susan Herdman. Herdman er selv 
fysioterapeut, og boka omhandler alle as-
pekter av klinisk undersøkelse og behand-
ling for disse pasientgruppene. En annen 
bok som kan være interessant i forhold 
til øvelsesutvalg er Vestibular Rehabilita-
tion Therapy for the Patient with Dizziness 
and Balanse Disorders: Exercise Protocol 
(2005), av Marian Girardi. 

Ta del i nettverk av fysioterapeuter 
med balansekompetanse?
Vi synes det er positivt med økt interesse 
og pressedekning rundt dette feltet. Mange 
leger er ikke oppmerksomme på at pasien-
ter med svimmelhet kan ha nytte av fysiote-
rapi. Fysioterapeuter som har vært i kontakt 
med kompetansesenteret, ønsker å komme i 
kontakt med andre med interesse for feltet, 
og det er behov for mer kunnskap og erfa-
ringsutveksling. Ved Balanselaboratoriet 
har vi omtrent 500 konsultasjoner i året i en 
60 prosent klinisk stilling. Pasientene kom-
mer fra hele landet, og det er ofte behov for 
videre henvisning. Vi ønsker oss en oversikt 
over fysioterapeuter som kan tenke seg å 
arbeide med denne pasientgruppen, og vi 
oppmuntrer herved alle som ønsker å få 

henvist pasienter med vestibulær problema-
tikk, om å ta kontakt med Lene Kristiansen 
ved balanselaboratoriet. På sikt ønsker vi 
også å få etablert en interessegruppe for fy-
sioterapeuter som jobber innen dette feltet.

Lene Kristiansen, spesialfysioterapeut, 
Nasjonalt Kompetansesenter for Vestibulære 
sykdommer, HUS, Bergen, e-post: lene.kristi-
ansen@helse-bergen.no

Anne-Lise Tamber, fysioterapeut og 
høgskolelektor, Fysioterapeututdanningen, 
Avdeling for helsefag, Høgskolen i Oslo, og 
stipendiat ved Institutt for allmenn- og sam-
funnsmedisin, Medisinsk fakultet, Universite-
tet i Oslo,e-post: annelise.tamber@hf.hio.no

Kjersti Wilhelmsen, fysioterapeut og høg-
skolelektor, Institutt for Fysioterapi, Avdeling 
for Helse og Sosialfag,  HiB, Nasjonalt Kompe-
tansesenter for Vestibulære sykdommer, HUS, 
Bergen, Seksjon for fysioterapivitenskap, 
Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB, 
e-post: kjersti.wilhelmsen@hib.no
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På Idrettsmedisinsk høst-

kongress presenterte Monica 

Unsgaard Tøndel en randomi-

sert kontrollert studie (1) som 

viser ingen klar forskjell, men 

angir en tendens til fordel for 

spesifikke øvelser. 

TEKST Kjartan Vårbakken
fagredaktor@fysio.no 

Monica Unsgaard Tøndel er fysioterapeut og 
stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin 
ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk 
naturvitenskapelige universitet i Trond-
heim. Med på studien var også fysioterapeut 
Anne Fladmark og fysioterapeut, førsteama-
nuensis og veileder Ottar Vasseljen. 

Bakgrunn 
Konteksten for studien var forskning som 
viste at trening er effektivt mot uspesifikke, 
langvarige korsryggssmerter, men at hvil-
ken type øvelser som virker best er usikkert. 
Hensikten var derfor å sammenligne end-
ring i smerte og funksjon av spesifikk versus 
generelle øvelser i trening av kroniske kors-
ryggssmerter. 

Utvalg
Forskerne rekrutterte 109 pasienter med 
kroniske uspesifikke korsryggssmerter fra 
primærhelsetjenesten i Trondheim. I tillegg 
rekrutterte de frivillige ved hjelp av annon-
ser. 

Design og intervensjoner
Deltakerne ble randomisert, det vil si fordelt 
etter tilfeldighetsprinsipper, til 6-8 ukentlige 
behandlinger i følgende grupper: 
–  Spesifikke, individuelt instruerte, ultra-

lydveiledete øvelser med lav belastning. 
–  Spesifikke, individuelt instruerte øvelser i 

slynger med høy belastning.
–  Generelle øvelser i gruppe. 

Utkomme- eller effektmål
Det primære effektmålet var smerte rappor-
tert på Numeric Pain Rating Scale, hvor 0 er 
ingen smerte og 10 er verst tenkelige smerte. 
Sekundære effektmål var tre forskjellige: 
–  funksjon vurdert ved selvrapportering på 

Oswestry Disability Index.
–  evne til å bøye seg framover vurdert med 

Fingertip-floor-test.
–  frykt for bevegelser i fritid og i arbeid 

målt med Fear-Avoidance Belief Questi-
onnaire. 

Dataanalyser
Dataene ble analysert med ANCOVA i data-
programmene SPSS og NCSS. 

Resultat
I alt 87 av de 109 eller 80 prosent av de in-
kluderte pasientene fullførte behandling og 
testing. 

Smerte og funksjon bedret seg statistisk 
signifikant innad i hver av de to spesifikke 
treningsgruppene. Innad i den generelle tre-
ningsgruppen, derimot, var det ingen end-
ring av disse utfallsmålene. 

Spesifisert for smerte var den gjennom-
snittlige reduksjonen for ultralydveiledet 
trening på 1,7 poeng, med et 95 prosent 
konfidensintervall (KI) fra 1,0 til 2,3. For 

slyngetrening var tilsvarende resultat 1,2 (95 
% KI 0,5 til 1,9) og for generell trening 0,7 
(95 % KI -0,1 til 1,4). 

Det var ingen statistisk signifikante for-
skjeller mellom de tre gruppene. Hverken 
for endring i smerte, funksjon eller bevegel-
sesfrykt. Interessant nok var det heller ingen 
endring i frykten for å bevege seg (Fear-av-
oidance beliefs) innad i noen av gruppene. 

Konklusjon
Studien gir ifølge forskerne ingen bevis for 
at spesifikke øvelser er bedre enn generelle 
øvelser. 

Men de mener den indikerer at individu-
elt instruerte spesifikke øvelser kan gi en ef-
fekt utover det som generelle gruppeøvelser 
gir for personer med uspesifikke korsrygg-
smerter. 

Videre fremsetter de en hypotese om at 
påviste effekter innad i de spesifikke grup-
pene kan bety at spesifikke øvelser er mer 
effektive enn generelle med en lengre inter-
vensjonsperiode enn her. 

På vei
Studien er ifølge forskerne første del av flere 
arbeider som undersøker sammenhengen 
mellom «neuromuskulær kontroll vurdert 
ved ultralyd og elektromyografi» og kliniske 
utfallsmål ved opptrening av korsryggsmer-
ter. Rapporten sendes om kort tid til et in-
ternasjonalt tidsskrift.

Litteratur
1. Unsgaard Tøndel M, Fladmark A, Vasseljen O. Spesifikk 
eller generell trening ved korsryggsmerter? En randomisert 
kontrollert studie som sammenligner tre aktive intervensjo-
ner. Abstrakt, publisert på Idrettsmedisinsk Høstkongress, 
Trondheim, 2009. 

Spesifikke eller generelle øvelser for 
uspesifikke korsryggsmerter?

Follo Stabilis - Hjelpemidler for rehabilitering 
og økt livskvalitet

www.follo-futura.no
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Fysioterapeuter har kun-

net søke Fondet om stipend 

til fagutviklingsprosjekt to 

ganger i året. I tilknytning til 

søknadsfristen høsten 2009 

mottok Fondet i alt 11 søkna-

der. 

De 11 søknadene som ble behandlet søkte 
om vel 3,8 millioner kroner. Fondsstyret 
innvilget tre av søknadene og bevilget i alt 
kr 1 155 000 til disse. I 2009 ble totalt fem 
søknader tildelt 1 417 625 kroner.

Til sammenligning ble totalt 18 søknader 
tildelt nærmere 5,6 millioner kroner i 2008, 
mens det i 2007 totalt ble tildelt nærmere 6,4 
millioner til 17 søknader. Prosjektene som 
ble tildelt midler våren 2009 ble presentert i 
Fysioterapeuten nr 9/2009. 

Fondet ønsker gjennom stipendene å 
inspirere til fagutvikling, gjerne i nye mil-
jøer, men legger vekt på å sikre kvaliteten i 
prosjektene gjennom en vurdering av gjen-
nomførbarhet og god veiledning. Prosjek-
tenes kvalitet med hensyn til  innhold og 
gjennomføring, problemområde og pro-
blemstilling, design og metodevalg er vur-
dert av kompetent hold. Denne vurderingen 
er grunnlaget for Fondsstyrets prioritering. 
I grenseoppgangen mellom fagutviklings-
prosjekt og forskningsprosjekt blir det bl.a. 
lagt vekt på tidsaspektet. Stipendene gis 
derfor primært til kortere, avgrensede fag-
utviklingsprosjekt, med arbeidsvolum til-
svarende inntil ett årsverk, eventuelt fordelt 
over noe tid. Denne stipendkategorien om-
fatter ikke stipendiatstillinger eller prosjekt 
av tilsvarende omfang, da dette vurderes 
under tildeling til miljøene for forskning og 
kunnskapsutvikling i fysioterapi ved de fire 
universitetene.

Som tidligere varslet, var dette siste ut-
lysing av stipend til fagutviklingsprosjekt. 

Fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Fondsstyret har bevilget 1 155.000 kroner 
til nye fagutviklingsprosjekt

Når ny stipendkategori er fastsatt, vil det bli 
informert i Fysioterapeuten og på Fondets 
nettside.  

Her presenterer vi mottakernes egne 
opplysninger og sammendrag fra prosjekte-
ne som har fått tildelt midler denne høsten.   

Kontakttelefon er oppgitt for eventuelle 
nærmere opplysninger om prosjektene.

 Betydningen av kvalitet av spon-
tanbevegelser ved tre måneders alder 
for senere motorisk og kognitiv funk-
sjon hos barn med fødselsvekt under 
1000 gram
Stipendmottaker: Toril Fjørtoft 
Arbeidssted: St.Olavs Hospital, klinikk for 
kliniske servicefunksjoner
Kontakttelefon: 72 57 45 60
Veiledere: Kari Anne Evensen, PhD og Siv 
Mørkved, professor, NTNU. 

SAMMENDRAG: I denne studien ønsker man 
å avklare om det er sammenheng mellom 
bevegelseskvaliteter til barn med fødselsvekt 
under 1000 gram ved tre mnd. korrigert al-
der og motorisk og kognitiv funksjon ved 
fem og ti år. Barna er filmet for «general mo-
vement assessment» (GMA) ved tre mnd., 
og det er rutinemssig gjort Movement ABC 
og nevropsykologisk testing ved fem år. Det 
planlegges å kalle inn de samme barna til 
ny testing ved hjelp av Movement ABC og 
nevropsykologisk testing ved ti år (2010). 
Det vil også benyttes et standardisert spør-
reskjema ved ti år for å kartlegge den nevro-
psykologiske funksjonen. Studien vil kunne 
gjennomføres uten nevropsykologisk testing 
ved ti år i tilfelle dette viser seg vanskelig å 
gjennomføre.  

I studien vil man kunne være med på å 
utvikle kunnskap om motorisk og kogni-
tiv utvikling hos barn under 1000 gram fra 
fødsel og barn med asfyksi og opp til ti år. 
Studien vil gi svar på om barnets eventu-
elle motoriske og kognitive vansker ved ti 

år kunne vært forutsett på et tidligere tids-
punkt. Dette kan bidra til å gjøre den rutine-
messige oppfølgingen og de tiltak som settes 
i verk som følge av denne mer systematisk.  
For de aktuelle barna i studien, vil man få 
kartlagt barnets motoriske og nevropsyko-
logiske funksjon, som ofte foreldre er svært 
bekymret for, og henvise til riktig instans 
for hjelp og oppfølging ved behov og også 
kunne være med på å si noe om barnets nev-
rofysiologiske funksjon. 
Tildelt: Inntil kr 255 000.

Opptrening hos fysioterapeut for 
overvektige kvinner. Intervjuunder-
søkelse om opplevelsesaspektet
Stipendmottaker: Eli Charlotte Moeng
Arbeidssted: Hjelp 24 NIMI, avd Ekeberg
Kontakttelefon: 23 26 53 00
Veiledere: Siri Moe, dr.philos, førsteamansu-
ensis, Universitetet i Tromsø

SAMMENDRAG: Fokuset i prosjektet er over-
vektige kvinner med påvist artrose i fysisk 
trening. Målgruppen har vært overvektig i 
en rekke år og er nå under opptrening hos 
fysioterapeut som ledd i en behandling mot 
smerter og svekkelser i kneledd. Den be-
handlende fysioterapeut står sentralt i møtet 
med de rekrutterte som støttespiller og vei-
leder. Gjennom et kroppsfenomenologisk 
perspektiv, vil hensikten med studien være 
å få innsikt og forståelse for om overvektige 
kvinner med kneartrose opplever om tre-
ningen har styrket dem også utover et mer 
velfungerende kne. Hva innebærer denne 
eventuelle styrkningen, hvordan kan den 
forklares og videre, hvordan kan den evt. 
berøre deres forhold til seg selv og omgi-
velsene? Kan en for eksempel tenke seg at 
opptreningen har bidratt til økt mestring, 
selvinnsikt og kontroll i forhold til egne pla-
ger? Og hva betyr dette for den enkelte? Økt 
forståelse for og innsikt i opplevelsesaspek-
tet i fysisk aktivitet, vil være å gå utover det 



32     FYSIOTERAPEUTEN  1/10

FAG FONDSTILDELINGER

som har en biologisk forklaring, og vil kan-
skje være et godt supplement i søken etter å 
øke folks grad av fysisk aktivitet. Prosjektet 
har i utgangspunktet et individperspektiv, 
men belyser også våre holdninger i samfun-
net omkring det å være tykk. Studiens for-
mål krever nærhet til de rekrutterte, og av 
den grunn er intervju som metodeform blitt 
valgt.
Tildelt: Inntil kr 390 000.

Bekkenleddsplager og bekkenbunn 
– noen sammenheng?
Stipendmottaker: Kaja Sætre
Arbeidssted: Hjelp 24 NiMI
Kontakttelefon: 23 26 53 00
Veiledere: Britt Stuge, Fysioterapeut PhD, 
OUS-Ullevål 

SAMMENDRAG: Bakgrunn: Årsakene til 
bekkenleddsplager er uklar og det finnes 
ingen objektiv klinisk test for å avdekke til-
standen. I de senere år har det vært et øken-

de fokus på mangelfull motorisk kontroll og 
manglende stabilitet som årsak. En hypotese 
er at dysfunksjon i bekkenbunnen fører til 
svikt i «force closure»-mekanismen, som 
kan resultere i svikt i overføring av krefter 
med påfølgende smerter i bekken og rygg. 
Flere studier har sett på bekkenbunnens 
funksjon i forhold til inkontinens, men få 
studier har undersøkt bekkenbunnens funk-
sjon hos pasienter med bekkenleddsplager.
Formål: Hovedmålet med studien er å un-
dersøke om det er forskjell i bekkenbun-
nens funksjon (målt med ultralyd, vaginal 
trykkmåling og palpasjon) hos kvinner med 
og uten bekkenleddsplager ved a) volun-
tær kontraksjon b) ved aktiv strakt benløft 
(funksjonstest). Delmålet er å undersøke 
om perineal fire-dimensjonal ultralyd er 
en reliabel metode for å undersøke bekken-
bunnsmusklenes funksjon ved aktivt strakt 
benløft. 
Metode: 50 kvinner med bekkenleddsplager 
og 50 friske kvinner vil undersøkes med ul-
tralyd når de gjennomfører en maksimal vil-

jestyrt kontraksjon av bekkenbunnen, samt 
et aktivt strakt benløft. En test-retest vil i 
tillegg bli utført på 17 kvinner under aktivt 
strakt benløft.
Videre besvarer kvinnene et spørreskjema 
som kartlegger relevante bakgrunnsvaria-
bler og smerte.
Tildelt: Inntil kr 510 000.

Inkl. kurset 

Neurac 2 Stimula  

Redcord Stimula  
- oppsiktsvekkende gode resultater!
Neurac behandling er blitt enda mer effektiv!

Redcord Stimula tilfører kontrollert vibrasjon i kroppsvektbærende øvelser i 
Redcord slynger. Behandlere som benytter Redcord Stimula rapporterer om 
nye muligheter og meget gode resultater. 

“Stimula gjør Neurac behandlingen enda mer 
effektiv. Vi får behandlingsresultater vi ikke 
har vært i nærheten av tidligere. 
I mange tilfeller oppleves raskere 
resultat enn man skulle tro var mulig, 
spesielt i forhold til umiddebar
funksjonsforbedring og smertelindring”

Gitle Kirkesola, Manuellterapeut,  
Redcord Clinic Lysaker

* Behandlingsresultatene bygger på 
kliniske erfaringer og data. 
Vitenskaplig dokumentasjon 
av effekt og virknings-mekanismer 
foreligger ikke. Forsknings-prosjekter 
er i gang for å fremskaffe slik
dokumentasjon.

For mer informasjon: 
www.redcord.no/stimula
Tlf: 37 05 97 70
e-post: redcord@redcord.com 

Kr. 29.000,- eks. mva  

Har du lyst til å bli 
bokanmelder?

 Ta kontakt med fagredaktør på e-post: 
fagredaktor@fysio.no

Alle bokanmeldelsene som står på 
trykk i tidsskriftet publiseres også på 
www.fysioterapeuten.no
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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.

debatt
«Sykemeldende behandler» er 
ifølge NFFs hjemmeside den 
foretrukne tittel.

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.

Samtlige pasientorganisasjoner og et overvel-
dende flertall av manuellterapeutene ønsker 
autorisasjon slik at pasienter og samarbeidende 
helsepersonell skal være i stand til å skille mellom 
fysioterapeuter og manuellterapeuter. På vanlig 
demokratisk måte har Norsk Manuellterapeutfore-
ning tatt saken opp med folkevalgte organer.

Harald Nyquist omtaler dette som en «krig» 
for å «løsrive manuellterapi fra fysioterapi». Det 
er naturligvis galt! Norsk Manuellterapeutforening 
(NMF) er et resultat av at NFF ikke har tillatt ma-
nuellterapeuter å arbeide for manuellterapeuters 
sak og manuellterapi som fag!

Da NFFs ledelse aggressivt ville stoppe den 
daværende faggruppens arbeid for autorisasjon i 
forbindelse med ny yrkesrolle fra 1.1.2006, nedla 
den blant annet forbud mot at faggruppen skulle 
ha kontakt med politikere, presse og forvaltning. 
Det var dette autoritære arbeids- og uttrykksfor-
budet som førte til at flertallet av manuelltera-
peutene brøt med NFF, og det var nok enda flere 
som var sjokkert over NFF-leder Eilin Eikelands 
opptreden i denne sammenhengen. Nyquist var 
informasjonsleder da NFF utarbeidet den såkalte 
«kommunikasjonsstrategien» som skulle bringe 
manuellterapeutene til taushet.

NMF må fortsette det gode arbeidet
Svar til Harald Nyquist, Fysioterapeuten 12/2009

Da NFF-ledelsen på denne måten falt sine 
egne medlemmer i ryggen, bidro den til å lage en 
helt unødvendig kløft mellom manuellterapeuter 
og fysioterapeuter. Senere har manuellterapeute-
ne fått erfare at NFF har vært villige til å gå svært 
langt og bruke betydelige deler av medlemmenes 
ressurser  for å trenere eller hindre de mål som 
manuellterapimiljøet sto samlet om.

Sonja Mandt (AP), medlem av Helse- og om-
sorgskomiteen på Stortinget, uttaler 4. desember 
2009 at «Autorisasjon av manuellterapeuter er 
en viktig sak som jeg fortsatt vil holde fokus på 
og arbeide for». En samlet opposisjon i komiteen 
støtter samtidig at autorisasjonssaken nå må leg-
ges fram. Dermed forstår enhver som kan telle at 
autorisasjonssaken er både levende og aktuell.

Selv om autorisasjon av manuellterapeuter 
er en viktig sak, handler Norsk Manuellterape-
utforening om mye mer enn denne enkeltsaken. 
NMFs fundament er helt grunnleggende retten 
til å arbeide for manuellterapeuters saker – noe 
den opprinnelige faggruppen ikke fikk lov til – og 
dagens faggruppe ikke kan. NMF handler om 
med integritet å kunne fremme medlemmenes 
interesser og å arbeide for fagets utvikling. NMF 
arbeider med mange saker, både av politisk, 
økonomisk og faglig karakter. NMF samarbei-

der  med en rekke myndighetsinstanser – på 
manuellterapeutenes premisser, og foreningen 
arrangerer kurs og faglige aktiviteter som styrker 
manuellterapeuters rolle som primærkontakter i 
kommunehelsetjenesten.

Det spørsmålet Nyquist, og kanskje NFF-
medlemmer generelt burde stille seg, er om det 
er rimelig og fornuftig at NFF fortsetter å bruke 
store ressurser på å motarbeide autorisasjon. 
Dette er en løsning som nesten alle manuelltera-
peuter og samtlige pasientorganisasjoner fore-
trekker. NFF har nylig i forhandlinger medvirket til 
at trygderefusjonene reduseres dramatisk. Dette 
innebærer en kraftig reduksjon av den aktivitets-
baserte inntekten. Manuellterapeuter rammes 
særlig hardt fordi våre inntekter i større grad enn 
fysioterapeutenes er avhengig av refusjonsinn-
tektene. Skal de 300 medlemmene av NMF vende 
tilbake til denne organisasjonen?

Nei! Norsk Manuellterapeutforening har på 
en veldig overbevisende måte dokumentert sin 
berettigelse, og jeg håper organisasjonen kommer 
til å fortsette arbeidet med autorisasjon og andre 
saker av betydning for oss manuellterapeuter. 

Til de i NFF som i høst har tatt til orde for at 
manuellterapeutene på nytt må samles i NFF, vil 
jeg bare si: Min manuellterapi-praksis er fullt og 
helt viet til primærkontaktfunksjon. Den baserer 
seg på at pasientene kommer uten henvisning 
fra lege. Det har jeg og mange andre lyktes med 
fordi vi har markedsført manuellterapeut-tilbudet 
i nærmiljøet på en slik måte at befolkningen 
vet hva vi står for. I stor kontrast til NFF – en 
organisasjon som ikke vedkjenner seg begrepet 
manuellterapeut. «Sykemeldende behandler» 
er ifølge NFFs hjemmeside www.fysio.no den 
foretrukne tittel, forstå det den som kan. For den 
som ennå måtte være i tvil: Det er ikke aktuelt å 
melde seg inn i NFF!

Sven Erik Fredriksen
manuellterapeut
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HVEM ER JEG? Hva gjør jeg her? Og hvorfor henvises alle disse pasientene 
til meg? Ser du det for deg nå? Jeg sitter på en grå mobiliseringsbenk på et 
sykehus og dingler med beina. Skolen har nylig takket for seg. Instituttleder 
Haugland gav meg et vennlig smil, et håndtrykk og et pent trykket skussmål 
som gjorde meg til hennes kollega og klar for arbeidslivet. Utdanningen har 
utrustet meg til å gripe fatt i nye oppgaver. Oppgaver som ikke lenger dreier 
seg om mitt eget velbefinnende, men om andre menneskers. Tittelen er meg 
gitt, jeg er turnusfysioterapeut, men rollen er visst noe jeg må utforme selv. 

Gjennom utdannelsen ved Høgskolen i Bergen har jeg møtt mange 
interessante mennesker som har bidratt til å forme mitt syn på faget i sin 
helhet. Studiets fagplaner legger stor vekt på å utvikle refleksjonsevne hos 
studentene slik at vi skal bli bedre rustet til å integrere kunnskap og ferdig-
heter i profesjonell samhandling med andre mennesker, for ikke å snakke om 
å kunne begrunne våre handlinger faglig og etisk. Men så har det seg slik at 
flinke mennesker alltid har fascinert meg, og mang en gang har jeg falt for 
fristelsen til å sluke alt jeg blir fortalt. «Du skal ikke bli som meg», sa veilede-
ren min allerede den første uka, «men du har det privilegiet at du kan plukke 
det beste av alle oss som jobber her får så å skape fysioterapeuten Stine». 
Tanken begeistret meg. Men hvordan i alle dager skal jeg håndtere denne 
plastalin-aktige autonomien? 

Jeg er omgitt av dyktige fagfolk og inkluderende kolleger som inspirerer 
meg i rollekonstruksjonen. Jeg er heldig, jeg vet det. En veileder har mange 
funksjoner, som stimulator og inspirator, men også som evaluator og kritiker. 
Som nyutdannede fysioterapeuter kan vi prise oss lykkelig over mulighetene 
turnustjenesten gir oss. Å bli kastet ut i yrkeslivets kabelnett kan være bein-
tøft, men å vite at veilederen står der som en dynamisk tilbakeslagsventil er 
både betryggende og fruktbart, i form av at det kontinuerlig åpner opp for å 
prøve seg på nye utfordringer. Dessuten er vi avhengige av anerkjennelse fra 
andre for selv å kunne ta til oss denne gitte autonomien, for det er gjennom 
bekreftelse man utvikler selvstendighet. Man skal heller ikke stikke under en 
stol at utover kostnadseffektiviteten kan turnuskandidatene også fungere 
som faglig og personlig inspirasjon for veilederne med det faktum at det 
stiller krav om å holde seg faglig oppdatert i praksis.

Jeg vil med dette takke veilederne mine og for øvrig alle veilederne der 
ute som tar imot oss som turnusfysioterapeuter, med det budskapet om at 
dere er av svært stor betydning i vår rollebygging. Vær åpen. Våg å se oss 
og hør oss. Vi vil så gjerne mestre så mye som mulig på en gang, men må til 
stadighet påminnes om at erfaringen ikke er hva som hender oss, men hva vi 
gjør med det som hender oss.  

Stine Kvammen Bjørlykhaug

Sosialiseringsprosessen  
– nesten fysioterapeut

Utdrag fra en randomisert, kontrollert studie: 

Changes in gait and EMG when walking with the Masai 
Barefoot Technique.

”In conclusion, this study showed a change in gait pat-
tern when walking with MBT compared to walking with 
regular shoes. It has been shown that with kinematic 
changes at the ankle-joint-complex, muscle activity of 
the Gastrocnemius and Tibialis muscles increased and 
the co-contraction of these muscles could provide for 
stability. MBT could therefore be used as a training 
method to strengthen the leg muscles”. 

Jaqueline Romkes, Christian Rudmann, Reinald Brunner. Journal of Clinical 
Biomechanics 21: 2006: 75-81. 

MBT
med fotfeste 

i studier

www.mbt.no

Ved spørsmål eller tilsending av studier, kontakt 
fysioterapeutene våre: post@masainorge.no.   

Siden MBT kom på markedet i 1998, har vi 
tilegnet oss mye klinisk erfaring. Det er brukt 
betydelige ressurser på utvikling av produktet. 
En rekke studier har blitt gjennomført ved 
anerkjente universiteter verden over. 
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Elin Engeseth
nestleder

VED STARTEN av det nye året åpner vi nye kalendere.  I Norsk Fysioterapeutforbund 
ser vi at 2010-kalenderen allerede er fylt opp med viktige møter og arbeidsopp-
gaver. Utfordringene står i kø for å møte endringer på fysioterapiområdet og for 
å sikre og forbedre fysioterapeuters inntekts- og arbeidsforhold. Pasientene skal 
sikres nødvendig fysioterapi samtidig som fysioterapi innen forebyggende helse-
arbeid skal styrkes.

Ved inngangen til 2010 er konsekvensene av endringer i finansiering av fysiote-
rapitjenesten i kommunehelsetjenesten fremdeles ikke vurdert. Når det gjelder 
polikliniske fysioterapitjenester i spesialisthelsetjenesten, er den vesentlige forut-
setningen for endringsvedtaket etter NFFs mening oversett. Det synes som myn-
dighetene er mer opptatte av å få endringer på plass enn å ivareta hensynet til at 
nødvendige behandlingstilbud videreføres. 

Helsetjenester i Norge forvaltes på to nivåer. Staten ved folketrygden har stått som 
garanti for at de leverte tjenestene finansieres, mens det lokale leddet har hatt an-
svaret for dimensjonering og administrasjon av tjenestene. Fysioterapitjenesten 
blir nå i større grad avhengig av ressurser på lokalt nivå, kommune eller helsefore-
tak. Forskjeller i tjenestetilbud kan bli store. NFF skal bidra til konsekvensutred-
ning og synliggjøre mangler ved det som til nå er vedtatt. Stortingsmeldingen om 
samhandling i helsetjenesten blir sentral når NFF skal informere om behovet for 
fysioterapikompetansen i en helhetlig helsetjeneste. 

På NFFs arbeidsliste for 2010 er samarbeidet mellom lokale og sentrale ledd svært 
viktig. Behov for tjeneste, effekt av fysioterapi, dokumentasjon av fysioterapi er 
stikkord til lokale beslutningstakere. NFF sentralt skal møte i arbeidsgrupper i 
departementet vedrørende takstsystemet for fysioterapitjenester i kommunene, vi 
skal forhandle om takster og driftstilskudd og om hovedtariffavtaler. Samhand-
lingsreformen skal følges tett opp. Arbeidet sentralt får konsekvenser lokalt.

NFFs viktigste verktøy i arbeidet for å sikre og forbedre betingelsene for fysio-
terapitjenesten er likevel medlemmene, 9300 i tallet. Tjenestene som leveres og 
dokumenteres skal tåle helsetjenestereformer og budsjettbehandlingene på alle ni-
våer. Sentrale og lokale tillitsvalgte ber medlemmene bidra til at beslutningstakere 
lokalt får tilstrekkelig kunnskap om fysioterapitjenesten. Mål for årets arbeid er at 
organisasjonen samlet bidrar til at befolkningens behov for fysioterapi ivaretas på 
alle tjenestenivåer. 
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Retningslinjer for kombinasjonspraksis
ET HOVEDMÅL for NFF i 2010 er å sikre inntek-
tene for fysioterapeuter med driftstilskudd. Etter 
at Stortinget i 2008 vedtok de omfattende end-
ringene i finansieringen av avtalefysioterapi, har 
NFF måttet drive flere typer skadebegrensning. I 
dette arbeidet inngår vurderinger av alternative 
inntektsmuligheter, med konkrete råd til medlem-
mene (for eksempel i nettartikkel av 27.1.2009). 
Som en videreføring av dette inneholder NFFs 
plan for arbeidet i 2010 med finansiering av 
privat praksis et delmål om å «synliggjøre hvilke 
andre inntektskilder fysioterapeuter med drifts-
tilskudd har muligheter for». Mot dette bakteppet 
godkjente Sentralstyret i november 2009 NFFs 
retningslinjer for kombinasjonspraksis driftstil-
skudd/helprivat. Retningslinjene er gjengitt i sin 
helhet nedenfor. 

«Retningslinjer for å kunne arbeide helprivat ved 
siden av et driftstilskudd:
 
1. Innledning
På grunn av endret finansiering på privatpraksis-
området, vil spørsmålet om det er mulig å arbeide 
helprivat ved siden av et deltids driftstilskudd 
være mer aktuelt enn tidligere. Med helprivat 
menes her at man ikke sender regning til HELFO, 
men innkrever hele betalingen fra pasienten og 
at denne betalingen ikke er regulert av takstfor-
skriften. 

NFFs sekretariat har sett på de juridiske 
mulighetene for å innrette sin praksis slik som 
beskrevet ovenfor. Det konkluderes her med at 
det ikke er noen absolutte juridiske hinder for en 
slik løsning innenfor dagens lover, forskrifter og 
ASA 4313. Det finnes imidlertid noen skranker. 
Helsepersonelloven setter for eksempel skranker 
for hvordan den helprivate praksisen innrettes. 
Dette omtales nærmere nedenfor. 

2. Forholdet til individuell driftsavtale
Det er mange som har individuelle driftsavtaler 
med kommunen hvor de har forpliktet seg til 
å ha åpningstid som om de har et fullt drifts-
tilskudd, selv om realiteten er at de innehar 
et deltidsdrifsttilskudd. Dersom det skal være 
aktuelt å arbeide helprivat ved siden at et deltids 
driftstilskudd, så må den individuelle driftsavtalen 
med kommunen revideres til å samsvare med 
realitetene. 

3. Helsepersonelloven
Helsepersonelloven § 4 krever at fysioterapeuten 
skal utføre sitt arbeid i samsvar med kravet om 
faglig forsvarlighet, og lovens § 16 sier videre at 
fysioterapeuten skal ha en slik organisering av sin 
private virksomhet at fysioterapeuten blir i stand 
til å overholde sine lovpålagte plikter. Dersom 
en fysioterapeut med deltidsdriftstilskudd skal 
arbeide helprivat ved siden av et tilskudd, vil det 
kreves mye av fysioterapeuten for å overholde 
helsepersonellovens krav. Man må blant annet 
innrette seg slik at det er åpenbart for pasien-
tene når fysioterapeuten arbeider med og uten 
driftstilskudd og hvilke konsekvenser dette vil ha 
for pasienten i forhold til for eksempel egenan-
delstak 2. 

Den fysioterapeut som velger å arbeide helpri-
vat ved siden av et driftstilskudd, må sørge for at 
helsepersonellovens krav om faglig forsvarlighet 
er oppfylt. Om lovens krav på dette punkt er opp-
fylt, er noe som må avklares i hvert enkelt tilfelle. 
NFF har imidlertid noen anbefalinger til hvordan 
en slik virksomhetsinnretning bør innrettes. Disse 
kravene vil bli omtalt nærmere i det følgende.

4. Krav til helprivat praksis ved siden av 
driftstilskuddspraksis

Det må være tydelig for pasienten når en 
fysioterapeut arbeider med og uten drifts-
tilskudd. For eksempel bør det fortrinnsvis 
være atskilte lokaler/egne fasiliteter som 
tydelig skiller praksisene. Egen inngangsdør 
er ett av flere tiltak som bør forefinnes hvor 
praksisene drives i samme bygg. 
Virksomhetene bør ha adskilt selskapsform 
og økonomi.

Det er viktig at fysioterapeuten ikke henvi-
ser pasienter fra sin driftstilskuddspraksis til 
sin helprivate praksis.
Krav til klar virksomhetsbeskrivelse/spesiali-
sering for den helprivate delen. Dersom det 
skal utføres den samme type fysioterapi 
i driftstilskuddstiden som i den helprivate 
virksomheten, skjerpes kravene til faglig for-
svarlighet. Det anbefales at den helprivate 
virksomheten spesialiseres til en begrenset 
type fysioterapi som for eksempel idrettsfy-
sioterapi eller barnefysioterapi. 
Forsikring: Når det gjelder den helprivate 
praksisen, så er det viktig at fysioterapeuten 
selv melder fra til NPE om dette.

Spesielt når driftstilskudd og helprivat 
virksomhet utføres i samme lokale:
 

. 
Dersom en fysioterapeut vil arbeide både 
med driftstilskudd og helprivat i samme lo-
kale, skjerpes kravene til at dette skjer faglig 
forsvarlig i henhold til helsepersonelloven. 
Det vil i tillegg til ovennevnte derfor måtte 
stilles ytterligere krav ved slik organisering. 
Det må være et tydelig oppslag i praksisen 
som viser hva pasientene eventuelt skal 
betale, både når det gjelder den helprivate 
delen og i drifttilskuddstiden.
Når det gjelder drifttilskuddstiden, forven-
tes det at takstplakaten som medlemmene 
har mottatt fra NFF eller tilsvarende henger 
oppe. Videre bør det henges opp informa-
sjon om hvilke dager fysioterapeuten 
arbeider på drifttilskudd og hvilke dager 
han/hun ikke gjør det. På et oppslag kan det 
for eksempel stå at på mandag og onsdag 
driver fysioterapeuten med drifttilskudd og 
utgifter kan settes på frikort, mens de andre 
dagene koster behandlingen x kr per time 
uten at dette er beløp som kan settes på et 
frikort.
For at pasienten skal forstå skillet mellom 
den helprivate delen og drifttilskuddsdelen 
av virksomheten, må det også være et 
tydelig organisatorisk skille mellom den 
helprivate delen og drifttilskuddsdelen. 
Dersom dette skillet ikke kan gjøres fysisk, 
mener NFF at det er et minstekrav at fysio-
terapeuten etablerer to ulike organisasjons-
nummer for sine to virksomheter og et eget 
firmanavn for den helprivate delen. I tillegg 
må virksomhetene ha adskilt økonomi. » 
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Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
Sekretariatsleder: Birthe C. Hansson
Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)

FAGLIG AJOURFØRING er viktig 
for helsepersonellovens krav om en 
faglig forsvarlig helsetjeneste. Ved å 
registrere læringsaktivitetene straks 
de er gjennomført, beholder du 
oversikten, og det blir lettere for deg 
å synliggjøre at du oppdaterer deg 
faglig og bygger opp kompetansen.

Slik går du frem:
Logg deg inn på www.fysio.no 

med brukernavn (dvs. medlemsnum-
mer) og passord. 

Medlemsnummeret finner du i adressefeltet 
på baksiden av tidsskriftet Fysioterapeuten 
og på innbetalingsblanketter for medlemskon-
tingent. Trenger du et nytt passord, gå inn på 
Glemt passord?/Ny bruker i innloggingsvinduet 
og følg anvisningene der. Kontakt NFFs med-
lemskontor (tlf. 22 93 30 50 eller informasjon@
fysio.no) om du trenger hjelp.  

Under lenken FAG i toppmenyen finner du 
Faglig ajourføring i venstremenyen. Her finnes 
mye informasjon om faglig ajourføring og ulike 
læringsaktiviteter.

Under lenken Min side på toppen finner du 
informasjon som bare gjelder deg.

 I venstremenyen under Medlemssider finner 
du 

Registrer læringsaktiviteter: Her kan du 
legge inn læringsaktiviteten du har gjennom-
ført. Husk Send til registrering til slutt! I løpet av 
24 timer vil registreringen komme på oversikten 
Mine læringsaktiviteter. 

Mine læringsaktiviteter: Her er 
oversikten over alle læringsaktivitetene du har 
registrert med fagpoeng og timer. NFF-kurs 
blir automatisk registrert. NFF-verv som det er 
meldt fra om til NFFs medlemskontor, kommer 
også med på oversikten.

Min CV: Du kan redigere din egen CV ut fra 
egne behov. Trykk på Rediger utdanning, ar-
beidserfaring og læringsaktiviteter (blå knapp). 
Da kan du legge inn utdanning og arbeidser-
faring og velge ut de registrerte læringsaktivi-
tetene du vil ha til den aktuelle CV-en. Det kan 
variere med hva du skal bruke den til.

Agenda-rapporten fra februar 2009 om 
fysioterapi i kommunehelsetjenesten dokumen-
terte at fysioterapeuter er faglig engasjerte 
og holder seg godt faglig oppdatert. Med NFFs 
verktøy for faglig ajourføring kan du på en enkel 
måte synliggjøre disse kvalitetene i ditt eget 
yrkesløp. 

Hold deg faglig ajourført på 
www.fysio.no

Undersøkelse om lønns- og arbeidsforhold
I MIDTEN AV DESEMBER sendte NFF ut en 
spørreundersøkelse til alle ansatte i staten, 
kommunene (KS), sykehusene (Spekter og 
HSH Spesialist) og ansatte i virksomheter 
under HSH Helse og sosiale tjenester. Under-
søkelsen ble sendt til dem som har registrert 
e-postadresse hos NFF.

NFF trenger ny og oppdatert informasjon 
om lønns- og arbeidsforhold, og vi oppfordrer 
derfor alle som har mottatt undersøkelsen 
til å svare. Resultatene fra undersøkelsen er 
viktige i forberedelsene til hovedtariffoppgjø-
ret i 2010 og danner grunnlag for forbundets 

lønnsstatistikk for fysioterapeuter.
Dersom du ikke har mottatt under-

søkelsen, kan det være fordi NFF ikke 
har korrekte opplysninger om deg i vårt 
medlemssystem. Årsaken til dette kan for 
eksempel være at det ikke er meldt endring 
i arbeidsforhold, eller at andre personlige 
data er registrert feil. Du kan enkelt sjekke 
dette på www.fysio.no ved å logge deg 
inn med medlemsnummer og passord til 
«Min side» og «Mine arbeidsforhold» på 
medlemssidene. . 
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NFFs KURS OG MØTER

NFF arrangerer ca. 50 kurs per år. Kursene varierer fra 2 til 5 dagers varighet. I 
tillegg arrangerer NFF noen kortere temakurs. NFFs kurs er overveiende kliniske 
behandlingskurs, og målgruppen er den praktiserende fysioterapeut. Kursene er pri-
mært tilrettelagt slik at kunnskapen kan føres direkte inn i den praktiske hverdagen.
Etterutdanningsvirksomheten i NFF får hvert år betydelige midler fra Fond til etter- 
og videreutdanning av fysioterapeuter. Rammebevilgningen omfatter tilskudd til 
alt arbeidet i NFFs fagseksjon: Utvikling og gjennomføring av etterutdanningskurs, 
faglig oppdatering av kursledere, kurslederseminar, spesialistordningen, NFFs kol-
legaveiledning, utviklingsprosjekter og drift av fagseksjonen.
For deltakere på NFFs kurs gir dette en vesentlig reduksjon av kursavgiften. Til 
virksomheten 2009 er det tildelt 5,9 millioner kroner som også omfatter ekstra 
midler for å holde kursavgiften på 2007-nivå. For nærmere informasjon om Fondet, 
se www.fysio.no/fondet

Kursoversikt
Oversikt over kurs vil til enhver tid være oppdatert på internett, www.fysio.no/kurs. I 
tillegg annonseres kursene i Fysioterapeuten. NFF tar forbehold om at kursene kan 
være fulltegnet når Fysioterapeuten kommer ut.

Bestemmelser angående påmelding

arbeidsgiveren angis tydelig i påmeldingsskjemaet. 

etter påmeldingsfristens utløp. 

påmeldingsfristen. 

ta kontakt med medlemskontoret før påmelding. Oppgjør må foretas for å kunne 
delta på kurs. 

-
avgiften som gjelder for NFFs medlemmer. Det må foreligge dokumentasjon på 
medlemskap i respektive forbund. Dokumentasjon må sendes straks etter påmel-
ding og senest innen påmeldingsfristen.

medlemmer. 

Opptakskriterier

3. Oppfyller eventuelle spesielle opptakskrav. I slike tilfeller må dokumentasjon på 
oppfylte krav sendes i posten til Fagseksjonen.

5. NFFs avdeling som arrangerer et kurs disponerer opptil 50 prosent av 
kursplassene til egne medlemmer 

kursplassene 
7. Ikke medlemmer i NFF 
Når ovennevnte kriterier er tatt hensyn til, tildeles plassene på kurs i den rekkeføl-

utløp, taes påmeldinger imot helt frem til kursstart.

Venteliste
Ved avbestilling av kursplass, vil søkere på ventelisten bli kontaktet. 

Avbestilling av kursplass
En fysioterapeut som er tildelt plass på kurs er ansvarlig for selv å avbestille plas-
sen dersom vedkommende ikke har anledning til å delta. Den ledige plassen vil bli 
tilbudt til søkere på ventelisten.

betale et avbestillingsgebyr: kr 750. 
-

start. 
 

kr 750 helt frem til kursstart. Legeattest må sendes til NFF. 

Avlysning/utsettelse
NFF tar forbehold om at kurs kan bli avlyst eventuelt utsatt ved for lav 

tilfeller refunderer ikke NFF deltakernes reiseutgifter – kun kursavgiften. Deltakerne 
oppfordres til å tegne en avbestillingsforsikring når de bestiller sine reiser til kurs.

FYSISK AKTIVITET

31036101
Fysisk aktivitet & rehabilitering 
(tidligere Fysioterapi og tilpasset fysisk aktivitet)
Kurset er tettpakket med tips til aktiviteter, teknikker, utstyr og organiserings-
former som kan benyttes til aktiv rehabilitering/habilitering, eller i forebyggende 

vil pasienter herfra demonstrere forskjellige aktiviteter og utstyr. Et fyldig kurskom-
pendium gjør det enkelt å ta aktiviteter og tips i bruk etter kurset.

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for å benytte fysisk aktivitet som 
en del av behandlingen. Kurset egner seg også for fysioterapeuter som jobber 
med forebyggende behandling/friskvern. Kursets innhold/aktiviteter kan tilpasses 
pasienter i de fleste aldersgrupper både barn og voksne.
Opptakskrav: -
kerne må være villige til å delta i aktivitetene gjennom hele kurset.

Kursets innhold:

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/fagseksjonen
Kursledere: Mette Lein og Jon Martin Rødby

Sted: 
Deltakerantall: 
Kursavgift: kr 3.700 for medlemmer, kr 7.400 for ikke medlemmer.

BARN

31010501 
Fysioterapi i skolehelsetjenesten

Kurset ”Fysioterapi i skolehelsetjeneste” inneholder forebyggende og helsefrem-
mende arbeid spesielt rettet mot skolebarn. 
Formål med kurset er å utdype forståelse av skolehelsetjenesten og fysioterapeu-
tens plass i den, og gjøre fysioterapeuter tryggere på å sin rolle i tjenesten.
 
Målgruppe: Fysioterapeuter
Opptaksvilkår: 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha kunnskaper, ferdigheter  
og holdninger slik at de har:

Praktiske opplysninger:
Arr.: 
Kursledere: 
Tid
Sted: Drammen
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 4.500 for medlemmer, kr. 9.000 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 

Fullt!
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Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding: NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 

GLEMT Å MELDE DEG PÅ?

31036001
Bevegelser i gruppe (tidligere Bevegelse, avspenning 
og mestring) Revidert kurs!

 

Målgruppe: Fysioterapeuter
Opptakskrav: 

Kort om kursets innhold:

underveis i kurset

 - hva preger et anspent bevegelsesmønster?
 - hvordan kan man arbeide seg ut av et slikt mønster?

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFFs fagseksjon
Kursledere: 
Tid: 
Sted: Lillehammer
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 2 600 for medlemmer, kr 5 200 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 15. februar 2010
Skriftlig påmelding: NFFs hjemmesider www.fysio.no

31036601
Aktiv lungerehabilitering
Kurset i aktiv lungerehabilitering tar sikte på å gi fysioterapeuter med interesse for 
rehabilitering av pasienter med lungesykdom økt kunnskap og trygghet i behand-
ling/veiledning av denne pasientgruppen.

Målgruppe: Fysioterapeuter på sykehus, i kommunehelsetjenesten, spesielt 
privatpraktiserende.
Opptakskrav: 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:

kols og andre kroniske lungesykdommer.

denne pasientgruppen.

Praktiske opplysninger:
Arr.: Fagseksjonen i samarbeid med fysikalsk avdeling Glittreklinikken
Kursledere: 
Tid: 
Sted: Glittreklinikken
Deltakerantall:26
Kursavgift: kr 3.700 for medlemmer, kr 7.400 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 
Skriftlig påmelding: NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31085601
Fysioterapi  i palliasjon

31070401
Fysioterapi ved dysfunksjon i bekkenbunnen og inkontinens

kommer ut. HELSE OG MILJØ

31020301
Helsefremmende og forebyggende arbeid – et folke-
helseperspektiv

Formålsparagrafen i kommunehelsetjenesteloven om å fremme folkehelse og 

arbeid. Kurset gir en innføring i helsefremmende og forebyggende arbeid med vekt 
på fysioterapeutens rolle innen fagfeltet. 

-
-

-

eksamensoppgave.

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for og/eller yrkeserfaring fra helse-
fremmende og forebyggende arbeid, både i bedrift og i kommunen. 
Opptakskrav: 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:

og helsepolitiske prioriteringer 

arbeid

Praktiske opplysninger:
Arr: Fagseksjonen
Kursledere: 
Tid: 
Sted: Oslo
Deltagerantall: 24
Kursavgift: medlemmer kr. 4.500,-, ikke-medlemmer kr. 9.000,-.
Påmeldingsfrist: 
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 

31020402
Helse- og miljøarbeid – et arbeidsmiljøperspektiv del I
Kurset gir innføring i helsefremmende og forebyggende arbeid i arbeidslivet, med 
særlig fokus på ergonomi og forebygging av muskel-skjelettplager. Deltakere 

deltakerne gjennomføre en praktisk kartlegging av arbeidsmiljøet i en virksomhet, 
og skrive en rapport fra denne kartleggingen. Kurset er en forutsetning for å bli 

forebyggende fysioterapi /ergonomi, for eksempel bedriftshelsetjeneste.
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ONKOLOGI
31085601
Fysioterapi i palliasjon
Kurset vil gi innsikt i fysioterapeutens rolle i det palliative fagfeltet, og vil være 

3. linjetjenesten. Kurset arrangeres i samarbeid med Kompetansesenter i lindrende 

Målgruppe: 
Opptakskrav: 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha kunnskap om:

dette.

31085101
Onkologi for fysioterapeuter – teoretisk grunnkurs
Dette kurset er ett av 5 kurs i kursrekken «Onkologi for fysioterapeuter». Det anbe-
fales å ta kurset «Teoretisk grunnkurs» først mens de andre kursene kan tas i den 
rekkefølgen man ønsker. Disse kursene vil samlet gi fysioterapeuter god kunnskap 
om kreftsykdommer, kreftbehandling, smertebehandling og rehabilitering. Dette 
ses i forhold til aktuelle fysioterapeutiske tiltak ved kreft, både i tidlig og sen fase 
av sykdommen.

Målgruppe: 
Opptakskrav: 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha fått generell og teoretisk 
kunnskap om kreft: 

Praktiske opplysninger:
Arr.: 
Kursledere: 
Tid: 
Sted: Trondheim
Deltakerantall: 30
Kursavgift: kr 4.500 for medlemmer, kr 9.000 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 
Skriftlig påmelding: NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

REHABILITERING

31040501
Fysioterapi i geriatrien – Alderspsykiatri. Nytt kurs!
NFF har utviklet kursrekken – Fysioterapi i geriatrien – for å tilby fysioterapispesi-

geriatrien innen alle virksomhetsområder. Kursene skal også bidra til økt tverrfaglig 
samarbeid og bedre samhandling mellom ulike virksomhetsområder i geriatrien. 

Ortogeriatri og forebygging av fall og funksjonssvikt. Det anbefales å ta grunnkurs 
før temakursene. 

Målgruppe: Fysioterapeuter som jobber med eldre og har behov og ønske om 
fordypning i alderspsykiatri.
Opptakskrav: -
tes at deltakere har basiskunnskap innen geriatri.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:

 ging, diagnostikk og behandling

møte med eldre med psykiske lidelser og kognitiv svikt

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oslo
Kursledere: 
Tid

MANUELLTERAPI

-

-
oppgave.

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for og/eller noe yrkeserfaring fra 
helsefremmende og forebyggende arbeid i bedrift. Fysioterapeuter som jobber i 
bedrifshelsetjenesten eller tar oppdrag i virksomheter.
Opptakskrav: -
ring som fysioterapeut.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd Oslo
Kursledere: 
Tid
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 4.500,- for medlemmer, kr. 9.000,- for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: 
Skriftlig påmelding til på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 

31030202
Basiskurs i Manuell Terapi. Undersøkelse og behandling 
av lumbalcolumna, bekken og hofte

Målgruppe: Fysioterapeuter som ønsker å fordype seg i manuelle teknikker knyt-
tet til undersøkelse og behandling av muskelskjelettlidelser.
Opptakskrav: 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha utvidet kompetanse i 
forhold til:

problemstillinger

terapi. 

funksjonsforstyrrelse.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Nord-Trøndelag
Kursledere: 
Tid: 
Sted: Levanger
Deltakerantall: 24 
Kursavgift: 
Påmeldingsfrist: 
Skriftlig påmelding til på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 

Praktiske opplysninger:
Arr.: 
Kursledere: 
Tid: NY DATO
Sted: 
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 3.700 for medlemmer, kr 7.400 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding: NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 
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Sted: Oslo
Deltakerantall: 30
Kursavgift: kr 2.600 for medlemmer, kr 5.200 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 
Skriftlig påmelding: NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

Fysisk aktivitet
og bevegelse i fysioterapi

TEMADAGER
Tid: 17.– 18. juni 2010

Sted: Domus Athletica, Oslo

Påmelding: fra 15. februar

www.fysio.no/fysiskaktivitet

Hovedsamarbeidspartner: 

31070401
Fysioterapi ved dysfunksjon i bekkenbunnen 
og inkontinens
Dysfunksjon i bekkenbunnen og inkontinens er et stort befolkningsproblem. Fysio-
terapi ved dysfunksjon i bekkenbunnen og inkontinens er et område i fysioterapi-

spesialkompetanse på dysfunksjon i bekkenbunnen og derfor er det et økende 
behov for spesialutdannede fysioterapeuter. 

Målgruppe: Fysioterapeuter på gynekologiske og urologiske avdelinger, ved 
sykehjem og institusjon. Fysioterapeuter i primærhelsetjenesten.
Opptakskrav: 

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
 

inkontinens

Praktiske opplysninger:
Arr.: 
Kursledere: 
Tid
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 4.500 for medlemmer, kr. 9.000 for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding: NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31060201
Kurs i elektiv ortopedi – ved kroniske lidelser og  
belastningsskader i skjelett og bløtdeler
Formålet med kurset er å gi deltakerne redskaper til å heve kvaliteten på 
egen yrkesutøvelse. Kurset legger til rette for at deltakerne kan oppdatere 
sin kunnskap om ortopediske lidelser. Kurset tilstreber å fokusere på nyere 
trender innen trening og postoperative behandlingsprosesser av betydning 
for fagområdet.

Målgruppe: Fysioterapeuter med praksis fra ortopedi i sykehus, kommunehel-
setjeneste, privat praksis, rehabiliteringsinstitusjoner og andre som har behov for 
oppdatering av kunnskap innen ortopedi.
Opptakskrav: 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:

inngrep.

Praktiske opplysninger:
Arr.: Fagseksjonen 
Kursledere: Kirsti Krosby og Marit Kahrs
Tid
Sted: Rikshospitalet
Deltakerantall: 24

Kursavgift: kr 4.500 for medlemmer, kr 9.000 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 
Skriftlig påmelding: NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

Fullt!
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31050501
Advanced Course based on the Bobath Concept/Vi-
deregående kurs basert på Bobath-konseptet – IBITA 
godkjent kurs
Kurset legger til rette for at deltakerne skal fordype seg i teori, praksis og behand-
ling av pasienter med skader i sentralnervesystemet. Kurset skal vise progresjonen i 
behandlingen. Undertema blir bestemt før kursstart.

Opptakskrav

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF, Fagseksjonen
Kursledere: 
Tid: 
Sted: Tromsø
Deltakerantall: 20
Kursavgift: kr. 4.500.- for medlemmer, kr. 9.000,- for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: 
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

310505601
For første gang i Norge: Balanse, testing og trening

Fay B. Horak og Laurie A. King er begge internasjonalt anerkjente fysiotera-

om balanse og NEVROLOGI.

Bakgrunn: 
forskjellige måter.

-

differensiere balanseproblemene hos den nevrologiske pasienten. Det opereres 
med 6 underliggende system: biomekanikk, stabilitet, kroppsholdning, sensorisk 
integrasjon, dynamisk balanse under gang og kognitive aspekter. Testen både 
samler og videreutvikler tester som allerede er kjent.

Dette evalueringsverktøy kan brukes for alle aldersgrupper hos pasienter med 

Det vil bli arbeidet konkret med måleredskap og klinisk resonnering med ut-
gangspunktet i pasienter med balanseproblemer av forskjellig grad av kompleksitet.

Klinisk resonnering fører til riktig valg av behandlings- og treningsbelastning. 
Dokumentert effekt av balansetrening i forhold til hvilken form for balansetrening 
har effekt blir lagt frem.

Innhold:

BESTest: For å lese om testen, se:
www.bestest.us

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for behandling av pasienter med 
balanseproblemer. Kurset egner seg også for fysioterapeuter innen utdanning og 
forskning.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFFs Fagseksjon
Kursledere: 

 
Tid
Sted: 

Deltakerantall: 
Kursavgift: kr. 2.600 for medlemmer; kr. 5.200 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 

31080101
Fysioterapi til intensivpasienter 
Fysioterapi til intensivpasienter er et fagområde som i liten grad utdypes i 

er imidlertid en selvfølgelig del av fysioterapeutens arbeid ved de fleste sykehus. 
Dette kurset gir en komprimert og omfattende innføring i de vanligste medisinske 
problemstillinger samt fysioterapeutens behandlingsmuligheter til pasienter på 
intensiv og postoperative avdelinger. Kurset er relevant for alle sykehusfysiotera-
peuter.

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider eller har planer om å arbeide med 
intensiv- eller postoperative pasienter, enten fast eller som en del av vakt turnus.
Opptakskrav: 

Det er ønskelig at deltakerne har anledning til å ha noe praksis ved en intensiv 
avdeling eller eventuelt post-operativ avdeling/overvåkningsavdeling mellom bolk 

bolk 2. Disse besvarelsene gir uttelling i ekstra kurstimer.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:

-
midler

respiratorpasienter og selvpustende pasienter

-
ter med lungekomplikasjoner

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFFs Fagseksjon
Kursledere: 
Tid: Kurset varer i 7 dager:
første 
andre 
Sted: Oslo, Ullevål universitetssykehus
Deltakerantall: maksimum 24.
Kursavgift 
Påmeldingsfrist: 
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

Fagseksjonen oppfordrer kursdeltakerne til å tegne avbestill-
ingsforsikring når de bestiller sine reiser for å delta på kurs. 

refunderes – kun kursavgiften.

AVLYSNING/UTSETTELSE
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NFFs FAGGRUPPE FOR GERIATRI 
ÅRSMØTESEMINAR
TID: 18. OG 19. mars 2010
STED: RICA ISHAVSHOTELL, TROMSØ
TEMA: NEVROLOGI INNENFOR GERIATRIEN 

Torsdag 18. mars: 
09.30-10.00:  Registrering
10.00-10.15:  Velkommen  
10.15-11.00:  Helge Hæstad: Hvordan arbeider lillehjernen når vi beveger  
 oss? Bør viten om lillehjernens rolle i motorisk læring få  
 kliniske konsekvenser?
11.00-11.15:  Pause.
11.15-12.00:  Helge Hæstad: - fortsettelse
12.00-13.00:  ÅRSMØTE 
13.00-14.00:  Lunsj
14.00-14.30:  Utstillerne presenterer seg.
14.30-15.00:  Britt Normann: Presentasjon av masterstudiet i nevrologi i  
 Tromsø
15.00-15.15:  Pause
15.15-16.00:  Anne-Lise Tamber: Svimmelhet som fenomen. Funksjons-
 vurdering og tiltak. 
16.00-16.15:  Pause.
16.15-17.00:  Anne-Lise Tamber: - fortsettelse
17.00-17.15:  Pause
17.15-17.45:  Fra praksis til praksis  

Fredag 19. mars:
08.30-09.15:  Helge Hæstad: Opptrening av gangfunksjon etter hjerne-
 slag – evidensbasert og klinisk praksis.
09.15-09.30:  Pause
09.30-10.15:  Helge Hæstad: - fortsettelse
10.15-10.30:  Pause
10.30-11.30:  Katy Sørheim presenterer sin masteroppgave: Brukermed-
 virkning i rehabilitering av eldre slagpasienter.
11.30-12.30:  Lunsj
12.30-13.00:  Utstillerne presenterer seg
13.00-13.15:  Fra praksis til praksis
13.15-13.30: Pause
13.30-14.45:  Torgeir Engstad: Utfordringer hos den gamle slagpasienten,  
 utdyping av kognitiv svikt og sorgreaksjon. 
14.45-15.00:  Pause
15.00-16.00:  Birgitta Langhammer: Senfaserehabilitering etter 
 hjerneslag
16.00-16.15:  Oppsummering og takk for denne gang. 

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 ”hjertebarn” til oss andre fysiotera-
peuter som jobber med eldre. Et innlegg 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.
Påmelding til: Bindende påmelding til Kari Karlsrud, Edv. Griegsvei 28, 
1410 Kolbotn, kari.karlsrud@hotmail.com eller tlf. 97 00 72 70 
innen 18.02.10. 
Påmeldingen skal inneholde følgende opplysninger: navn, adresse, arbeids-
plass, 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/Trine Raknes, Stokkedalslien 91, 
5155 Bønes. Kontonr.: 1602 5925606. Ved betaling må det opplyses om 
navn på deltager. NB! Betalingsblankett sendes på mail – eventuelt pr. post   
Husk også at det er mulig å søke Fondet i NFF om tilskudd til reise og 
overnatting.  

Faggruppen for mensendieckfysioterapi
inviterer til

Årsmøteseminar
Tema: «Benlengdeforskjell og feilstillinger i føtter. 
Behandling og tilpassning av såler og sko.”»
Når: Søndag 14. mars 2010.
Tid: 10-16, inkludert årsmøte.
Hvor: Høgskolen i Oslo, Pilestredet 50.
Pris: Gratis for medlemmer av faggruppen. Ikke-medlemmer kr. 300,-.
Påmelding: På mail til olstadpb@online.no eller telefon 92 61 76 04.

SETT AV DAGEN NÅ!
Utfyllende om program for dagen kommer i neste Fysioterapeuten. 
Se våre nettsider for mer informasjon:
www.fysio.no/ORGANISASJON/Faggrupper/Mensendieck

NFF avdeling Oslo – årsmøte 2010!

Tid: Torsdag 4. mars 2009 kl.17.00 – 19.00
Sted: Stensberggt. 27, 1. etg. Møterom Erasmus.
Saker til årsmøte må være styret i hende senest 1. februar 2010. 
Sendes på mail: nff.oslo@fysio.no
Årsmøtepapirene vil bli lagt ut på NFF Oslo sine nettsider 3 uker før 
årsmøtet.

Sett av tiden – vi trenger medlemmene for å få til det vi vil i Oslo!
En oppfordring fra valgkomitèen er sendt på mail til medlemmene. Dersom du 
ikke har mottatt denne, kontakt NFFs medlemskontor så din mailadresse kan 
rettes opp. Vi fikk ganske mange i retur, og slik kan medlemmer miste viktig 
informasjon.

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

Faggruppen for Terapiridning ønsker alle medlem-
mer og interesserte fysioterapeuter velkommen til

Årsmøte og seminar
Fredag 19. mars – søndag 21. mars 2010
Sted: Helgaker Gård, Gran, Hadeland.
Fullstendig program kommer i neste Fysioterapeuten, 
i tillegg til nettsidene til faggruppen.

Foredragsholder er Dr. Dorothee Debuse. Senior Lècturer in Physiothe-
rapy, Northumbria University, England.  Dr. Dorothee Debuse har siden hun 
var ferdig med sin dr. grad vært foredragsholder ved flere nasjonale og in-
ternasjonale kongresser. Hun er forsker og har publisert flere artikler relatert 
til terapirirdning. Hun var en av foredragsholderne ved 13th International 
Kongress in Therapeutic Riding in Münster, Tyskland, i august 2009. For mer 
informasjon se: www.horsepowerforability.com

Seminaravgift: Kr. 600,- for medlemmer, kr. 900,- for ikke-medlemmer. 
Studenter halv pris. 
Innkvartering: Faggruppen har reservert rom på Helgaker Gård hvis det 
er behov for overnatting (www.helgaker-gard.no). Dette må bestilles direkte 
ved Helgaker Gård, på tlf. 908 92 144.  Prisen for opphold for hele helgen 
er kr. 2500.-. Prisen inkluderer  alle måltider og innkvartering på enkeltrom 
med bad. 
Påmelding: Bindende påmelding ved betaling av seminaravgift til Liisa 
Pakkanen på kontonr. 9852.05.18940 merket med seminardeltakers navn. 
Frist for påmelding 26.februar 2010.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være innsendt leder Eileen 
Strand, Vassbonvn. 7, 1410 Kolbotn, e-post: eileenaa@online.no 
senest  26.02.10. 
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Preliminært faglig program

Fredag 12. februar

09.00-10.30  
BPPV og vestibulær rehabilitering

11.00-12.30
BPPV og cervicalt  betinget svimmelhet

13.30-15.00
Balanse og vestibulær rehabilitering

15.30-17.00: Workshops

Lørdag 13.februar

09.00-10.30:
Behandling av cervicogen hodepine

Cervicogen hodepine – klinisk bilde og diagnostikk

11.00-12.15:
Cervicogen hodepine / Sensomotorisk funksjon og svimmelhet 
ved cervicogene smerter

‘Svimmelhet & Hodepine’
Faggruppen for Manuellterapi inviterer til årlig seminar påHafjell

11-13. februar 2010, Hafjell Quality Hotel

13.15-14.30:
Cervicogen hodepine 

15.00-16.30: Workshops

-

Torsdag 11. februar: Kollegabasert veiledning

Tema: ’Hvordan ivareta oss selv og pasienten i behandling av 
kronikere?’

av kronisitet?

Faggruppens årsmøte holdes torsdag 11. februar 
etter kollegabasert veiledning, ca. kl 17.

Sosialt:
Mulighet for tur i akebakken etter årsmøte. Felles middag med dans fredag 
kveld! Flere detaljer kommer etterhvert!

Priser seminar før 31/12/09:      
3200   medlem av faggruppen
3500   medlem av NFF
4000   ikke medlem
2500   student
Inkluderer lunsj begge dager på hotellet + kaffe/te etc. 

Pris 
Pris 

påmelding.

NÅR KURSAVGIFTEN SKAL BETALES AV ANDRE

-
giver, må korrekt navn og adresse til betaleren angis i påmeldings-
skjemaet. Vennligst undersøk også om betaleren krever at du 
oppgir et referansenummer.

betale, blir fakturaen for kursavgiften sendt til kursdeltakerens 
private adresse.
www.fysio.no/kurs
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For å samle og styrke faggruppen ønsker styret å arrangere opptakten til 

-

. Det vil bli et seminar med deltakerfokus. En av metodikkene som vil bli brukt 
-

nes egne innspill til temaer, og samtaler om disse temaene organiseres i 
forskjellige gruppediskusjoner. Metoden har en klar struktur og tydelige 

       

oppbygging er det avgjørende at de som ønsker å delta er med fra første 
dag. Diskusjonene og faglige utfordringer vil foregå kontinuerlig gjennom 

inviteres en ekstern foreleser.

Vårt mål for konferansen på Hamar:

samlet og begeistret gruppe med faglig trygghet.

årlig læringsarena som drivkraft for kontinuerlig utvikling og formidling av 
fag- og arbeidsmetodikk.

Vi kan friste med:

bespisning.

Vi håper at dette virker passelig uvanlig, og at det inspirer deg til å komme 

Velkommen til spennende dager på Hamar!  
Vi gleder oss til å stake ut kursen sammen med dere!

Faggruppen for psykiatrisk og 
psykosomatisk fysioterapi inviterer til 

Årsmøteseminar på Hamar 
Scandic Hotel 11.-13. mars 2010

Torsdag 04.03.10

Tid Foredrag Foredrags-
holder

Opplevelsen av å være tykk Gro Rugseth

pasienter – Resultater fra Master og 
Kari Nytrøen

Lunsj

Carlsen

Frie foredrag

Kreativ optimisme – Glede i beve-
gelse

Felles middag på Olympiatoppen 
med underholdning, husk påmelding!

Fredag 05.03.10

Tid Foredrag Foredrags-
holder

Eilin Eikeland

09.30 – 09.45

Fysioterapi til intensivpasienter  
– Effekt på funksjon av skjelettmus-
kulatur og vitale organer

-
stad Nilsson

-
faler vi våre pasienter?

-
sen

Lunsj

Klinisk fysiologi Elisabeth 
Edvardsen

Oppsummering /diskusjon / 
avslutning

Praktiske opplysninger:
Påmelding: 

Frist: 
Frist for frie foredrag

Kursavgift 

frukt og lunsj. Felles middag: Kr 300.
Kontaktperson i faggruppen

Overnatting på hotellet på Toppidrettssenteret:
Kr 745,- per pers i enkeltrom. Kr 525,- per pers i dobbeltrom.

NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi 
ønsker velkommen til 
Seminar og Årsmøte 
torsdag 4. og fredag 5. mars 2010 
ved Norges Idrettshøgskole, Oslo
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Torsdag 11. mars:

 med utgangspunkt i Europeiske retningslinjer. Britt Stuge,  

                       klinisk forskning, Ullevål.

                        Britt Stuge.
Pause m/kaffe, frukt og besøke utstillere                  

 korsryggplager? Fysioterapeut Marit H. Eggen, Triangelen  
 fysioterapi og treningssenter, Elverum.

Lunsj         

                        3.  Mensendiecktrening i svangerskap og barseltid.

Fredag 12. mars:

 Hege Hølmo Johannessen

 kliniske funn og funksjon under og etter svangerskap.
                       Hilde Stendal Robinson, manuell terapeut/stipendiat v/seksjon  
 for helsefag UIO.

Pause m/kaffe, frukt og besøke utstillere

                        Innledning v/ NFFs leder Eilin Eikeland
Lunsj

Deltakerne velger 2 av 3 workshops. Med forbehold om endringer.

Praktiske opplysninger:
Priser:
Medlemmer i faggruppen:
- kr. 3000, som inkluderer seminar, overnatting i dobbeltrom m/frokost, lunsj 
2 dager, 3-retters middag, kaffe/frukt og adgang til spaavdeling. 
Enkeltromstillegg kr 500.
- kr. 2250, dersom du ikke skal bo på hotellet. Middag, kr 365, kommer event.  
i tillegg.

Ved samtidig innmelding i faggruppen:
- kr. 3350, inkluderer seminar, overnatting i dobbeltrom m/frokost, lunsj 2 dager, 
3-retters middag, kaffe/frukt, adgang til spaavdeling + innmeldingsavgift.
Enkeltromstillegg kr. 500.
- kr. 2600, dersom du ikke skal bo på hotellet. Middag, kr. 365, kommer event.  
i tillegg.
  
Ikke-medlemmer i faggruppen:
- kr. 3500, inkluderer seminar, overnatting i dobbeltrom m/frokost, lunsj 2 dager, 
3-retters middag, kaffe/frukt og adgang til spaavdeling.  
Enkeltromstillegg kr 500.
- kr. 2750, dersom du ikke skal bo på hotellet. Middag, kr. 365, kommer event.  
i tillegg.

Ved avbestilling følges NFFs regler for avbestilling ved kurs.

Påmelding med navn, adresse, e-post og mob.tlf. sendes pr e-post til: kvinne-

Påmeldingsfrist: 
mølla”.

OBS! Les om seminarhotellet på www.farrisbad.no

Hjertelig velkommen til et spennende seminar!

NFFs Faggruppe for kvinnehelse ønsker velkommen til:
                                                                                         
Sprudlende kvinnehelseseminar ved Farris Bad, 

Hotell og Spa, Larvik, 11.-12.mars 2010

Velkommen innom!
På Fysioterapeutens hjemmeside finner du blant annet fagartikler, nyheter, nyttige 

lenker, stillingsannonser og annonser for møter og kurs. 

Hold deg orientert på www.fysioterapeuten.no
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Sted: 
Dato: 

Dag 1
Forelesere

University

 Clinical Decision Making

Dag 2
Forelesere
09.00  Early Intervention

 
 Optimize Outcomes for Children and Young Receiving Therapy 

NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi ønsker velkommen til årsmøte og fagseminaret;

«Så gjør vi så når vi ...» handler – behandler

Dag 3
09.00 Utredning av asymmetri; nakke og hode hos spedbarn og småbarn.  

 Cand.san.

 forsker, NTNU

Påmelding: 

faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi, hvilke dager du skal delta på 
-

på hvem som skal betale. 
Påmeldingsfrist: 

Priser: 

Påmelding etter
Betaling: Giro sendes ut sammen med bekreftelse på plass etter skriftlig 
påmelding.
Overnatting: Må deltakerne ordne selv. Vi viser til NFFs hotellavtaler for 

ANDRE KURS OG MØTER
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen

Introduksjonskurs i Basal Kroppskjennskap
Internatkurs på Gavelstad Hotell, Svarstad 
21.-23 april 2010

Innhold:    
Kursleder:  
Kursavgift: 2500.-
For mer informasjon se www.nibk.org 
Bindende påmelding

Skandinavisk Forum for Lymfologi inviterer til  
oppfølgingsseminar i Oslo 22. - 23.04.2010.
For påmelding og informasjon, se vår webside: www.lymfologi.no  

Seminar i BARS-Bevegelsesharmoni  
undersøkelsesmetoden i Basal Kroppskjennskap

Tid: 
Sted: Trondheim
Arrangør: 
Kursleder:  
Pris:  kr. 2200,- inkludert enkel lunsj begge dager, kaffe/te

-
harmoni, gruppearbeid, plenumssamlinger med spørsmål og diskusjon.

Påmelding innen 19. mars 2010
Vennligst oppgi arbeidssted og fakturaadresse ved påmelding.

NYTTIGE KURS PÅ HALVORSBØLE  
15.-17. mars 2010

 

fysioterapeuten@fysio.no
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MTT – Kurs og seminarer 2010
OSLO (Januar – mai)
Tre dagers grunnkurs i MTT for fysioterapistudenter og turnus
Fredag 29.-.søndag 31. januar, kurspris 3.400, påmeldingsfrist: 22. januar
Kursmateriale består av Explain Pain, Painful Yarns og en fyldig MTT- 
teorimanual

MTT for pasienter med thorakale og lumbale ryggsmerter – isjias
Fredag og lørdag 12.-13. februar, kurspris 2.900, påmeldingsfrist 5. februar

MTT for nakke- og skulderbuesmerter – hodepine
Fredag og lørdag 9.-10. april, kurspris 2.900, påmeldingsfrist 26 mars

MTT for pasienter med hofte-, kne- og ankelsmerter – dysfunksjon i nedre 
ekstremitet
Fredag og lørdag 30. april-1. mai, kurspris 2.900, påmeldingsfrist 23. april
Sted: Alle Oslo-kurs, MediNors lokaler, Nils Hansens vei 4, 0611 Oslo,  
(www.gulesider.no) 

ALTA (September)
Kommunikasjon og fysisk aktivitet som smertebehandling
Evaluering av smerte, psykologiske faktorer og funksjon
Fredag 3. september 09.00-16.00, kurspris 1.400, påmeldingsfrist 27. august
MTT for nakke- og skulderbuesmerter – hodepine
Lørdag og søndag 4.-5. september, kurspris 2.900, påmeldingsfrist 27. august
Sted: Opptreningssentret i Alta, Follumsvei 1, Alta (www.oif.no)

ITALIA (Mai – Villa a Tolli, Multalcino, Toscana)
Kommunkasjon og fysisk aktivitet som smertebehandling
Fredag til søndag 14.-16. mai, kurspris 3.900, påmeldingsfrist 26. mars 

SPANIA (November – Gran Canaria) 
mandag til fredag 22.-26. november, 5 dagers kurs, 
MTT for nakke- og skulderbuesmerter – hodepine
Sted: Svenska RE, San Agustin, kurspris 5.600, påmeldingfrist 24. september 

Påmelding: Bindende påmelding senest én uke før kursstart ved innbetaling av kursavgift i NOK til: 
Holten Institutt for MTT – kunnskapsformidling, Box 6038, 181 06 Lidingö, Sverige. Innbetaling til 
Handelsbanken i Norge; konto nr 9049.10.04036. Oppgi på innbetalingen kurssted og tidspunkt. 
Da Bankenes Betalingssentral BBS) bruker lang tid på håndtering av innbetalinger, vil vi at du også 
melder deg på til info@holteninstitute.com eller tlf. 0046 70 734 4102. 
Detaljert kursplan og informasjon om kursmaterialet finner du på www.holteninstitute.com

I regi av Kompetansesenter for inkontinens og bekkenbunnsykdom  (KIB) arrangeres The Arctic pelvic Floor Meeting:

om årsaker til analinkontinens, obstipasjon, urininkontinens og kronisk bekkenbunnsmerter i tillegg til typer utredninger og behandlinger.  
En egen sesjon om tverrfaglig tilnærming og pasientforløp blir det også. 
Kurset teller med 12 timer som fysioterapispesifikk etterutdanning i NFFs spesialistordning. 
Kurset vil også telle til fornyet godkjenning for spesialister.
 

For mer informasjon om programmet, stedet,  forelesere eller påmelding, gå inn på www.apfm2010.no
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ANNONSEFRIST
Innleveringsfrist for stillingsannonser til februar-utgaven: 22. januar

Barn og unge 
– har vi kunnskapen?

Tverrfaglig seminar for manuellterapeuter, 
fysioterapeuter, leger og kiropraktorer

Oslo 5.-7. mars 2010

Program og påmelding

www.manuellterapi.no
klikk Seminar 2010

Manuellterapeutenes
Servicekontor 

Kurs i Kinetic Control 
ved Optima Helse 2010

12. – 13. mars 2010 
Understanding Movement and Function, Assessment and Retrain-
ing of Uncontrolled Movement - Theory and Concept

14. – 15. mars 2010 
Diagnosis, Subgroup Classification & Motor Control Retraining of 
the Neck

10. – 12. september 2010 
Diagnosis of Uncontrolled Movement, Subgroup Classification and 
Motor Control Retraining of the Lumbar Spin

Kurslærer
Arr
Sted
Kursavgift per kurs

Påmelding: post@optimahelse.no   

helse

studio

NORDISK INSITITUTT FOR FYSIO-PILATES

KURS I FYSIO-PILATES
Kursserie i tre deler som leder til sertifisering som instruktør i Fysio-Pilates

Pilatestrening er en treningsform hvor stabilitetstrening vektlegges. Man lærer å
aktivisere de dype stabiliseringsmusklene i rygg, bekken, nakke og rundt skulderblad. 
Videre utfordrer man evnen til å stabilisere ved å jobbe med ulik lengde på vektarm, 
og ved å variere graden av stabilitet i utgangsstillingen. Det jobbes også med
holdning, pust, styrke, fleksibilitet, muskelbalanse og kroppsbevissthet.

Fysio-Pilates
Mange av de tradisjonelle Pilates-øvelsene bærer preg av at Joseph Pilates jobbet mye
med dansere, og krever mer fleksibilitet, styrke og kroppsbeherskelse enn det
gjennomsnittet i befolkningen har. I Fysio-Pilates har metoden blitt fornyet og
oppgradert i tråd med nyere forskning og viten innen fysioterapifaget. De fleste
øvelsene har blitt brutt ned for å gi en mer trinnvis oppbygning, og nye øvelser har
kommet til. Dette gjør metoden til et egnet redskap for rehabilitering.

Praktiske Opplysninger
Arr.: Studio Pilates, Nordisk Institutt for Fysio-Pilates A/S
Kursledere: Åse Torunn B. Odland, fysioterapeut og sertifisert 
Pilates-instruktør fra Australian Physiotherapy and Pilates Institute (APPI, London), 
sammen med en erfaren instruktør fra instituttet.
Tid: Kursserie I:  16.-18.april 2010
  10.-12.september 2010
  21.-23.januar 2011

Målgruppe: Fysioterapeuter
Opptakskrav: Grunnutdanning/Studenter på 6. semester eller turnuskandidater

Sted: Studio Pilates, Møllendalsveien 61 a, 5009 Bergen
Deltakerantall: 18
Kursavgift: kr. 5.600,- per kurshelg. I tillegg kommer en eksamensavgift på kr. 500,-
den siste helgen.
Påmeldingsfrist: Først til mølla!

Skriftlig påmelding til: post@studiopilates.no ,
Studio Pilates NIFP A/S, Møllendalsveien 61a, 5009 Bergen.
Tlf.: 55 20 33 60      Nettside: www.studiopilates.no

Kursbeskrivelse
Etter gjennomført kurs skal deltakerne:

Mellom 1 og 2 kurshelg må kursdeltakere ha loggført minst 25 timer egentrening.
Mellom 2 og 3 kurshelg må kursdeltakere ha loggført minst 15 timer egentrening og
10 timer instruksjon for enkelt personer eller grupper.
Den siste helgen vil avsluttes med en praktisk og en skriftlig eksamen. Ved bestått
eksamen vil man få en sertifisering som instruktør i Fysio-Pilates.

Fysioterapeuten 2010

Få Fysioterapeutens medieplan tilsendt ved å sende 

fra vår hjemmeside www.fysioterapeuten.no
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Invitasjon til seminar:
Torticollis - KISS

Perinatale risikofaktorer som kan føre til funksjonsforstyrrelser i 
øvre cervikal columna. Kliniske konsekvenser i spedbarnsperioden. 

Fredag 19. mars 2010, Oslo kl. 9.00 – 16.00.

symptomer: asymmetrisk hodestilling, spise/ammeproblemer, søvnproblemer, 
urolig/irritable barn som skriker utrøstelig, kolliklignende symptomer, regula-
sjonsforstyrrelser, forsinket motorisk utvikling og lignende. 

Forelesere:

Tine Greve, jordmor, Rikshospitalet, ammesenter, Oslo
Ute Imhof, spesialist i barnefysioterapi, Oslo

Målgruppe: Jordmødre, helsesøstre, helsestasjonsleger, fysioterapeuter, 
barnepleiere, ammehjelpere og andre som jobber med spedbarn

Pris

Sted

Påmelding: 

Påmeldingsfrist: 
Arrangør: 

Forbehold om endringer.

Manual Concepts

Postgraduate educational programmes
designed to improve patient management

Integrated Spinal Manual Therapy

Price
Course organizer

For further information and registration

www.uio.no 

Universitetet i Oslo (UiO) er Norges største kunnskapsinstitusjon 
med 6000 ansatte og 26500 studenter. UiO er Norges fremste 
allmennvitenskapelige universitet, med nasjonalt ledende og 
internasjonalt vel anerkjente fagmiljøer- og en viktig samfunnsaktør. 

Det medisinske fakultet
Institutt for helse og samfunn
Seksjon for helsefag

Studentopptak høst - 2010
Master i helsefagvitenskap
Master i helsefagvitenskap er et studietilbud rettet mot 
studenter med 3-årige helseprofesjonsutdanninger. 
Masterstudiet er i første rekke rettet mot sykepleiere, verne-
pleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.  Søkere med annen  
helsefaglig grunnutdanning og som forøvrig fyller opptaks-
kriteriene, kan også søke. Det tas opp inntil 30 studenter 
under forutsetning av at det melder seg 30 søkere som er 

Opptakskrav er bachelorgrad eller cand.mag.grad med minst 
180 studiepoeng/60 vekttall  innenfor  helse- og samfunnsfag, 
eller annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang 
som er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller 
utdanningsløp. Studiet forutsetter grunnutdanning i et av 
følgende helsefag: ergoterapi, fysioterapi, sykepleie eller 
vernepleie. Studenter med annen helsefaglig bakgrunn kan 
søke opptak etter særskilte regler. I spesielle tilfeller kan det 

delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

Ved fullført master oppnås graden Master i Helsefagvitenskap.  
Normert studietid er 2 år på full tid. Studiet kan gjennomføres 
som deltidsstudium på 3 år. 

Søknadsfrist: 1. mars 2010

Søkere som ikke er immatrikulert ved et norsk universitet, 
må immatrikulere seg ved Universitetet i Oslo - Skjema for 
studiekompetanse kan tas ut fra nettadresse:  
http://www.uio.no/studier/opptak/immbestilling.html

Informasjon om studiet: http.//www.med.uio.no/ish eller  
ved henvendelse til  seksjonen.   Søknadsskjema er lagt ut på: 
http://www.uio.no/studier/program/helsevit-master eller fås 
ved henvendelse til:

Institutt for helse og samfunn 
Seksjon for helsefag 
Universitetet i Oslo    
Postboks 1153 – Blindern    
0318 Oslo    

Telefon:  22 85 84 10  
Faks:  22 85 84 11 

Besøksadresse: 
Gydas vei 8, 4 etg 
Majorstuen, Oslo
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ActivCore Kurs

Er det noe du lurer på angående våre kurs,
kontakt oss på:
 
Tlf:    37 05 97 70 
E-post:    kurs@redcord.com

Web:   www.redcord.no/kurs

Kursplan vinter/vår  2010

Neurac Kurs

Kursene er i all hovedsak praktiske, og etter endt Neurac kurs vil du kunne praktisere 
Neuracmetoden som klinisk viser seg å ha oppsiktsvekkende resultater.  

Neurac 1     Oslo   24.-26. februar
Neurac 1     Oslo   24.-26. mars
Neurac 1    Oslo   5.-7. mai
Neurac 1    Oslo   9.-11. juni

Neurac 2 Rygg/Bekken   Oslo   28. januar
Neurac 2 Rygg/Bekken   Oslo   27. mai

Neurac 2 Nakke/Skulder  Oslo   29. januar
Neurac 2 Nakke/Skulder  Oslo   28. mai

Neurac 2 Stimula   Oslo   12. februar
Neurac 2 Stimula   Oslo   30. april
Neurac 2 Stimula   Oslo     4. juni

ActivCore    Oslo     6. februar
ActivCore    Oslo   16. april
ActivCore    Arendal   23. april
ActivCore    Oslo     5. juni

For mer informasjon og påmelding: www.redcord.no/kurs
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LESERTILBUD – Fysioterapeuten gjør det mulig!

6 herlige sommerdager – halv pris!

Gode barnerabatter – se www.dtf-travel.no. Kan bestilles t.o.m. 8 dager før ankomst. Besparelsen er i forhold til hotellets ordinære pris – med forbehold om spesialtilbud. Kun sluttrengjøring inngår. Reise inngår ikke. 
Ekpedisjonsavgift maks 89,-, kjøp online og spar 20,-! Barnerabatter ved to fullt betalende voksne. Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. Medlem av Danmarks Rejsegarantifond nr. 1061.

Sommer i Hamlets 
Danmark

Toscana - sommer med kurbad

6 dager på  Comwell Borupgaard 
i Snekkersten, Danmark

Hotellet er et fantastisk herregårdshotell som tilbyr noen 
av landets største og mest luksuriøse SPA-fasiliteter, så 
du kan glede deg til et minneverdig opphold! Ta en tur 
opp på hotellets fl otte takterrasse for å nyte utsikten 
mot Sverige, og avlegg Kronborg Slott et besøk. 

Valgfri ankomst 28.06. - 11.08.2010.

8 dagers sommerferie på  Hotel 
Maestoso i Montecatini Terme, Italia

Her kan du slappe av i et utendørs basseng og boble-
bad. Byen er populær, livlig og frodig, og kjent for sine 
mange kurbad hvor du kan nyte forskjellige former for 
naturterapi. Byen ligger nært både Firenze og Pisa, så 
dette er et godt utgangspunkt for utfl ukter. 

Valgfri ankomst 12.06. - 24.07.2010.

 og biljard

  
 i foreldrenes seng 

 og boblebad

  i foreldrenes seng 

 i foreldrenes rom. 
 Maks. 2 barn pr. rom.

SPAR

6 dager KUN

1 699,-

8 dager KUN

2 699,-

Opplys annonsekoden Fysioterapeuten

Kjør selv
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Kronborg Slot. Foto: Ole Malling
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ARBEIDSMARKEDET

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

arbeidsmarkedet

Solli DPS er en privat psykiatrisk institusjon med of-
fentlig driftsbudsjett.  Sykehuset har døgnavdeling, 
dagavdeling og poliklinikk med til sammen 
ca. 125 ansatte. 

100 % FYSIOTERAPEUT – FAST  STILLING
Stillingen er ledig ved Dagavdelingen, som er bemannet med psykomoto-
risk fysioterapeut, psykologer, psykiater, ergoterapeut og spesialsykepleier.    
Tverrfaglig teamarbeid er sentralt i virksomheten.

Den som ansettes må kunne jobbe med pasienter i gruppe og individuelt. 
Det er ønskelig at søker har relevant erfaring,. Interesse for tilpasset fysisk 
aktivitet og personlig egnethet vil bli vektlagt. Avdelingen er tilknyttet et 
forskingsmiljø, og forskning på egen virksomhet er en del av vår virksom-
het.

Lønn etter overenskomst med HSH. Pensjonsording i KLP. 
Kontaktperson: Avd. sjef Trond Sjøbø eller fysioterapeut spes. 
Bente Gjestad, tlf. 55 61 82 37.

Søknad sendes til: Solli DPS, Personalkontoret, 
Osveien 15, 5227 Nesttun. 
Søknadsfrist: 08.02.10.

 

Medisinsk klinikk
Medisinsk poliklinikk/Geriatrisk Team 

Fysioterapeut     
100% st. fast fra 22.03.10 - ID nr. 295/09.

Med. klinikk har ledig en stilling for fysioterapeut som har interesse innen  
geriatri. Stillingen inngår som en del av et tverrfaglig team som består av  
geriater, ass.lege, geriatriske sykepleiere, fysioterapeut og ergoterapeut.

Arbeidet består i utredning av eldre mennesker med fysisk og/eller mental  
funksjonssvikt.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder  
Bente v. Eriksen, tlf. 74 21 57 81, Bente.vibeke.eriksen@hnt.no eller   
Kari Bromseth, tlf. 74 21 56 96, Kari.bromset@hnt.no.

Hjemmesideadresse for Helse Nord-Trøndelag HF: www.hnt.no

Foretaket har innført elektronisk søknadsbehandling og det oppfordres  
å fremme søknaden via www.jobbnorge.no. 

Søknadsfrist: 5. februar 2010.

Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger, DMS Stjørdal, 
DPS Kolvereid og DPS Stjørdal og er organisert i ti klinikker. DMS Inn-Trøndelag er under plan-
legging.  Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehus-
funksjoner blant de fremste i landet. Helseforetaket har ca 2.500 medarbeidere og foretakets 
forretningsadresse er 7600 Levanger. Helse Nord-Trøndelag kan tilby et røykfritt arbeidsmiljø.

Jo
bb

no
rg

e.
no

Se fullstendig utlysing på  
internett: www.jobbnorge.no

Rådgiver i NFFs fagseksjon
NFFs fagseksjon har ledig fast stilling fra 1. mars 2010. 
Stillingen er i 80 %, men det er ønskelig at den som tilsettes kan 
arbeide i full stilling frem til 1. januar 2011.

Fagseksjonen består av i alt syv tilsatte. Vi arbeider med kurs og kursut-
vikling, faglig ajourføring av fysioterapeuter, administrasjon og utvikling av 
NFFs veiledningsordning, administrasjon og utvikling av NFFs spesialist-
ordning, fysioterapeutens rolle i helsefremmende og forebyggende arbeid 
og andre fagutviklingsprosjekter. Stillingen rapporterer til fagseksjonsleder.

Norsk Fysioterapeutforbund er et fagforbund som organiserer ca. 9 300 
fysioterapeuter i offentlig og privat virksomhet. Forbundet ivaretar med-
lemmenes faglige og økonomiske interesser. Forbundet har et sekretariat 
med 31 medarbeidere.

Ansvar og oppgaver for den utlyste stillingen omfatter:
Administrasjon og utvikling av NFFs veiledningsordning,
bidrag til utviklingen av et system for veiledet praksis i NFFs spesia-
listordning, og
koordinering av NFFs arbeid med fysioterapeutens rolle i helsefrem-
mende og forebyggende arbeid.

Ønskede kvalifikasjoner:
Fysioterapeut med videreutdanning/masterkompetanse
Erfaring med administrativt arbeid og utredninger
Gode skriftlige fremstillingsevner
Gode datakunnskaper 
Kunne arbeide selvstendig og i team 

NFF holder til i moderne kontorlokaler i Stensbergsgt. 27, Oslo. Vi tilbyr 
fleksibel arbeidstid, pensjons- og forsikringsordning, fri mellom jul og 
nyttår og i påskeuken. Lønn etter avtale.

Send en kortfattet søknad med CV til Norsk Fysioterapeutforbund, 
postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo, eventuelt nff@fysio.no. 
For nærmere opplysninger kontakt seksjonsleder Malene Haneborg, 
tlf. 22 93 30 72.
Søknadsfrist: 1. februar 2010.

Fysioterapeut søker arbeid
Utenlandsk fysioterapeut med norsk godkjenning og mastergrad i orto-
pedi søker arbeid. Hele landet, vikar eller fast, kort- eller langvarig. 
Er i gang med norskopplæring. 
Kontakt: tlf. 62 83 56 97 eller 90 67 33 27. 
E-post: pankjapt2005@hotmail.com

www.fysioterapeuten.no
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Helgelandssykehuset HF er et helseforetak som består av sykehusenheter i Mo i Rana, Mosjøen 
og Sandnessjøen med hovedkontor i Mo i Rana. Gjennom pasientfokus og samhandling skal  
helseforetaket sikre et trygt og framtidsrettet tjenestetilbud basert på verdier som kvalitet,   
omsorg og respekt.
 

Raskere Tilbake, avdeling for fysikalsk medisin og rehabiliterin

Fysioterapeut 

Søknadsfrist: 10.02.2010

Vi ber om at du søker elektronisk via www.jobbnorge.no   
eller www.helgelandssykehuset.no,     

Helgelandssykehuset Sandnessjøen 
søker medarbeider til flg. stilling:

www.oslo.kommune.no  

Oslo kommune
Bydel Alna

Ledig fysioterapeutstilling ved
Lindeberg Fysioterapi A/S
100% stilling som fysioterapeut tilknyttet Lindeberg Fysioterapi
A/S i Bydel Alna utlyses med tiltredelse snarest.

For å tilfredsstille behandlingsbehovet for lokalbefolkningens
innvandrerkvinner søker vi etter en kvinnelig fysioterapeut.
Søkere med videreutdannelse i manuellterapi vil bli prioritert.
Det må påregnes noe ettermiddags-/kveldsarbeid. Søker må
beherske norsk muntlig og skriftlig.

Det er ønskelig at søker :

arbeide selvstendig.

Søknadsfrist: 05.02.2010

Søknad sendes elektronisk. 

Kontaktperson i Bydel Alna: Anne Langaard Jensen annelang-

Bydel Alna

Ledig driftsavtale Hof kommune

Hof kommune har ledig 50% driftstilskudd for kurativ fysioterapi fra 
01.04.2010 pga at hjemmelshaver har sagt opp sitt driftstilskudd. Den 
ledige hjemmelen er knyttet til Hof Fysioterapi.

Søker må ha allmenn fagkunnskap, erfaring med privat praksis, generell 
kurativ fysioterapi, rehabilitering og trening av grupper. Gode samarbeids-
evner vektlegges, og søker må være positiv og kunne jobbe selvstendig.
Kommunale fysioterapioppgaver kan bli pålagt. Tildeling av driftstilskudd 
skjer i  henhold  til ASA 4313.  Evt. oppgjør for praksisoverdragelse er kom-
munen uvedkommende.

Evt. spørsmål kan rettes til helsesjef Dag Helge Fjellestad tlf. 33 05 96 25 
eller fysioterapeut Marte Rønneberg  Furuheim tlf. 33 05 87 77.

Søknadsfrist er 3 uker fra utlysning. 
Søknad med CV og kopi av vitnemål/attester sendes Hof Helsekontor,  
Hof kommune, Hofslundveien 6, 3090 Hof.

Ringerike kommune
75 % driftstilskudd ved Hønefoss Fysioterapi

Det lyses ut 75 % driftstilskudd for fysioterapeut f.o.m. 1.5.2010. 
Arbeidssted: Hønefoss Fysioterapi, Telegrafalleen 2, 3510 Hønefoss.
Tildeling, overtagelse av institutt og inngåelse av driftsavtale i henhold til 
ASA 4313- avtalen.

For full utlysning se www.ringerike.kommune.no
Kontaktperson i Ringerike kommune: friskvernleder Rune Faksvåg, 
tlf. 970 21 669. Søknadsfrist: 15.2.2010. 

Driftstilskudd for fysioterapeut 

Eidsvoll kommune har ledig fast driftstilskudd på 32 timer pr uke fra 
01.03.10. Driftstilskuddet er knyttet til Råholt Fysioterapi. Ved en eventu-
ell tildeling av tilskuddet til intern søker, kan et tilskudd på færre timer bli 
ledig. 

Fysioterapeuten skal drive sin virksomhet i hht. Lov om helsetjeneste 
i kommunen, gjeldende planer i helse- og sosialetaten samt gjeldende 
avtaleverk (ASA 4313). 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Eidsvoll kommune v/leder 
av avdeling for rehabilitering Helle Aasgaard på tlf. 66 10 70 85, eller til 
instituttet på tlf 63 95 15 19. 

Elektronisk søknadsskjema finnes på www.eidsvoll.kommune.no, evt. sen-
des søknad med CV og kopi av vitnemål og attester (som ikke returneres) 
til Eidsvoll kommune, Helse- og sosialetaten, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll 
innen 12.02.2010.    

Lørenskog fysioterapi
Ledig vikariat u/driftstilskudd f.o.m. 1. februar 2010 – medio september 
2010 med mulighet for forlengelse. Godt opparbeidet praksis med doku-
mentert god pasienttilgang. Søknadsfrist snarest. 
Kontaktperson Lena Aune: 971 26 570. 
Søknad sendes Lørenskog fysioterapi, P.b. 109, 1471 Lørenskog.
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Sykehuset Østfold er områdesykehus for Østfold og gir spesialisthelsetjenester innenfor  
somatikk, psykisk helsevern og rus. Sykehuset Østfold har 4.700 medarbeidere og   
er lokalisert i Fredrikstad, Moss, Halden, Askim, Eidsberg og Sarpsborg.

Sammen med Helse Sør-Øst planlegger Sykehuset Østfold en ny struktur   
med samling av somatikk og psykisk helsevern. Nytt sykehus på Kalnes   
ved Sarpsborg og opprustning av Moss skal gi gode tjenester i framtiden.   
Sykehuset på Kalnes er planlagt ferdig i 2015.

Divisjon for medisinsk service 
Fysioterapiavdelingen 

Avdelingssjef 
100 % fast stilling ledig fra sommeren 2010. 

Oppl v/: HR-rådgiver Sissel Haddeland tlf 69 86 16 54 / 951 24 296 
eller divisjonsdirektør Tore Krogstad, tlf. 69 86 00 44 / 918 51 626.

Fullstendig utlysingstekst finnes på www.sykehuset-ostfold.no,   
på www.nav.no  eller www.jobbnorge. no
Søknaden sendes elektronisk via link på www.jobbnorge.no
Har du spørsmål, ta kontakt med Jobbnorges kundeservice, tlf. 75 54 22 29.
Søknadsfrist: 04.02.2010.

Vikar søkes til godt opparbeidet privatpraksis  
i Ringerike kommune  
Ring tlf. 915 89 433, Randi Angell-Petersen for ytterligere informasjon.

Vinje kommune

Kommunefysioterapeut – svangerskaps- 
vikariat 100 % stilling, ID 689

 
Det er ledig 100 % svangerskapsvikariat i Vinje kommune frå 06.04.10  
i eit  år framover.
 
Arbeidsoppgåver:

Førebyggjande arbeid ved helsestasjon, i barnehage og skole
Førebyggjande arbeid mot heimebaserte tenester, deriblant vurdering 
av hjelpemiddel, uttak og oppfølgjing
Habilitering/rehabilitering i kommunen
Friskvernarbeid på dag-og kveldstid som gruppetrening
Anna førebyggjande og helsefremjande arbeid i samarbeid med andre 
yrkesgrupper

Kvalifikasjonar :
Offentleg godkjend fysioterapeut
Helst erfaring med barn og unge 
God evne til systematisk og sjølvstendig arbeid
Gode evner til samarbeid

For stillinga  gjeld :
Løn etter utdanning og kvalifikasjonar
Tilsetjing etter vanlege kommunale vilkår
Søkjar må kunne disponere eigen bil

 
Nærare opplysningar om vikariatet får du ved å kontakte sjeffysioterapeut 
Sigrun Midtbø, tlf. 35 06 25 80 eller fysioterapeut Marit Vestgård,  
tlf.  91 35 07 26.
 
Send søknad på elektronisk skjema, som du finn på www.vinje.kommune.no 
eller send søknad med CV og merk med ID 689 til Vinje kommune,  
3890 Vinje. Søknadsfrist 12.02.10.

Halden kommune

Halden kommune ligger 1 ½ times kjøring fra Oslo – 20 min. 
fra Strømstad og 2 timer fra Göteborg. Kommunen ligger ved 
sjøen og har et ypperlig turterreng. Det er et aktivt kultur- og 
organisasjonsliv i kommunen som har ca. 28.000 innbyggere. 

Byen har høgskoler for bl.a. lærerutdanning, økonomi, informasjonstekno-
logi og samfunnsfag.

Fysioterapeut/Manuellterapeut

I Halden kommune er det ledig fast 100 % driftsavtale  
ved Halden fysikalske institutt.

Søker må ha norsk autorisasjon og beherske norsk språk muntlig og skrift-
lig, og må være resultatorientert med interesse og erfaring med kroniske 
lidelser. Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil også bli vektlagt. 

For øvrig skjer tildelingen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og 
avtaleverk. 

Nærmere opplysninger om hjemmelen fås ved henvendelse til Stein Petter 
Eidal eller Sun Lim Gundersen ved Halden fysikalske institutt på telefon 
nummer 69 18 11 04, eller kommuneoverlege Halvard Bø på telefon num-
mer 69 17 46 49 / 932 44 052.

Søknad sendes elektronisk på skjema som ligger på Halden kommunes 
hjemmeside under ledige stillinger www.halden.kommune.no. Det søkes på 
stilling ID 269. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.  Ta 
kontakt med kommunens Servicesenter ved behov for bistand i forbindelse 
med elektronisk søknad.

Søknadsfrist 7. februar 2010.

Fagseksjonen i NFF søker kursledere til kurset 
Fysioterapi til intensivpasienter

Fagseksjonen i NFF søker etter kursledere til kurset Fysioterapi til intensiv-
pasienter. 
Kurset inngår i NFFs etterutdanningsprogram og ledes av to kursledere som 
sammen har ansvaret for å planlegge og å gjennomføre kurset.

Til kurslederfunksjonen søker vi fysioterapeuter som 
har solide teoretiske kunnskaper 
har praksiserfaring og evne til å knytte praksis til teori kunnskap 
har undervisnings- og/eller veiledningserfaring 

Motivasjon og gode samarbeidsevner vil bli tillagt vekt. Kursledere i NFF 
honoreres etter kompetansenivå. 

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med Fagseksjonen i NFF.
Søknad og CV sendes til as@fysio.no eller mv@fysio.no.
Søknadsfrist: 20. februar 2010.

www.fysioterapeuten.no
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bransjeregisteret
FYSIOTERAPIUTSTYR GENERELT

Elastisk bekkenbelte
Stort utvalg i treningsutstyr

Mail: info@rhstolen.no
Web: www.rhstolen.no

Ergonomiske stoler til:
- Kontor
- Industri
- Rehab
- Helse

Medical Intelligent Diode Laser

TUSENVIS AV FORNØYDE BRUKERE OVER HELE LANDET

www.dorcas.no

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

Førsteklasses produkter innen:
Varme- og kuldebehandling · Ultralydgel

Behandlingsbenker og -stoler
Massasjeoljer · Kremer · Hygieneprodukter

DIN TOTALLEVERANDØR

Norsk produsent av medisinsk 
forbruksmateriell

Tlf. 67 17 74 40   Fax 67 17 74 74
www.medictinedic.no – post@medictinedic.no

Tlf. 69 16 97 11 / 99 69 97 80

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

o r g a n i z e r

Din totalleverandør av 
benker, MTT, forbruk 
og treningsutstyr

Medinor AS - Nils Hansens vei 4 - 0667 Oslo
NB! Nytt tlf nr: 24 05 66 00

www.medinor.no

Ledig plass! Ring Ronny 
Grenberg, tlf. 62 94 10 37 

Ergonomiske produkter 
på arbeidsplassen

www.ergo-line.com
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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.

Komplett system for fysioterapeuters 
administrative oppgaver. Mer enn 2200 brukere.

Programvareforlaget AS 
Tlf: 22 62 72 40/Fax 22 62 73 66

E-post: promed@pvf.no  Internett: www.pvf.no

ProMed® for Windows
Pasient-oppfølging og regnskap

MASOLETLTD –  Benkespesialisten
Behandlingsbenker – stoler – pøller – benkeservice 

vibrasjonsmaskiner – oppgradering – spesial-
benker – kursbenker – brukte benker etc.

MASOLET LTD., Chr. IVs gt. 35, 3616 Kongsberg.
Tlf. 90 50 03 50/91 57 20 35. Faks 32 72 02 95.

Epost: olsdrei@online.no

Pauseprogram på jobben!

Strekk og bevegelse gir mer arbeidsglede 
og mindre plager!

post@fysiopartner.no – www.fysiopartner.no

Tlf. 23 05 11 60. Fax 23 05 11 70.

post@fysiopartner.no – www.fysiopartner.no
Tlf. 23 05 11 60. Fax 23 05 11 70.

post@fysiopartner.no – www.fysiopartner.no

Tlf. 23 05 11 60. Fax 23 05 11 70.

post@fysiopartner.no – www.fysiopartner.no

Tlf. 23 05 11 60. Fax 23 05 11 70.

Alle benker fra Earthlite er produsert av 
miljøvennlige materialer og har livsvarig 
garanti. Bestill brosjyren vår og les mer!

Visse du at...

www.bodymindcompany.no · 22194025

Norges største leverandør av treningsutstyr

www.norskfitness.no

NORSK FITNESS HANDEL AS, Tlf: 22 96 10 50 

Ledig plass!
Ring 62 94 10 37, Ronny Grenberg

BENKER, KRAKKER, MATTER OSV.

DATAPRODUKTER

TEST-, TRENINGSUTSTYR/HJELPEMIDLER

VARME/KULDE, KREMER/GEL

medieplan 2010
 Tidsskriftet er landets største og beste  

annonseorgan for fysioterapeuter både når 
det gjelder produktannonser, stillingsan-
nonser og annonser for møter og kurs. Det 
er økende interesse for nettannonsering, 
og våre nye nettsider gir nå større mulig-
heter og mer fleksibilitet for deg som vil nå 
målgruppen fysioterapeuter.
For medieplan 2010, send en e-post til fy-
sioterapeuten@fysio.no eller gå inn på våre 
hjemmesider www.fysioterapeuten.no 

bransjeregisteret
Liten modul, 57x20
6 utgaver: kr. 3.750  
12 utgaver: kr. 5.350

Medium modul, 57x30
6 utgaver: kr. 4.200 
12 utgaver: kr. 6.950

Stor modul, 57x40
6 utgaver: kr. 6.600 
12 utgaver: kr. 9.000
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kalender
Årsabonnement 2010:
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 – 2010
For bestilling av stillings- og 
kursannonser, kontakt fysioterapeuten@fysio.no

Stillingsannonser: 
Per sp. mm. Sort: Kr. 36. Farge: Kr. 41.
Medl. NFF: Sort: Kr. 25. Farge: Kr. 30.
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. 23. Farge: Kr. 25.  
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 2010

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  
 debattinnlegg stilling ledig dato
2 18/1 22/1 12/2
3 15/2 19/2 12/3
 
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
27.-28. Oslo 
Helse i Utvikling 10. Konferan-
se om kvalitet og prioritering 
– Ny dato!
Arr.: Nasjonalt råd for kvalitet 
og prioritering i helsetjenesten 
Info: www.kvalitetogpriorite-
ring.no

FEBRUAR
4.-7. Beitostølen 
PFGs 30-årsjubileum og 
Vinterseminaret 2010
Info: www.vinterseminar.no

11.-13. Hafjell Quality 
Hotel 
Årsmøteseminar: Cervicogen 
betinget svimmelhet og hode-
pine - differensiering
Arr.: Faggruppen for manu-
ellterapi
Info: mtkurs@fysio.no

MARS
4. Oslo 
Årsmøte 2010  
Arr.: NFF avdeling Oslo
Info: www.fysio.no/ORGANI-
SASJON/Avdelinger/Oslo

5.-7. Oslo 
Tverrfaglig seminar: Barn og 
unge – har vi kunnskapen?
Arr.: Manuellterapeutenes 
Servicekontor
Info: www.manuellterapi.no

9.-11. Lillestrøm 
Landskonferansen for 
bedriftshelsetjenesten
Info: www.landskonferansen.
no

12.-13. Kristiansand 
3. Tverrfaglige livsstilskon-
gress: Testing, hva, hvordan, 
hvorfor?
Info: www.livsstilskongres-
sen.no

18.-19. Oslo 
Årsmøteseminar
Arr.: Faggruppen for onkolo-
gisk fysioterapi og lymfødem-
behandling
Info: www.fysio.no/ORGANI-
SASJON/Faggrupper/Onkologi-
ogLymfologi/Aarsmoeter

18.-19. Tromsø 
Årsmøteseminar: Nevrologi 
innenfor geriatrien
Arr.: NFFs faggruppe for 
geriatri
Info: www.fysio.no/ORGANI-
SASJON/Faggrupper/Geriatri

APRIL
15.-17. Bergen 
12. nordiske brannskademøte
Info: www.nbm2010.com

16.-17. Oslo 
Fagkongress: Pain and move-
ment – aspects of learning 
movement patterns
Arr.: IACMTTE
Info: http://fysio.no/ORGA-
NISASJON/Faggrupper/Men-
sendieck

28. Oslo 
Kulturforståelse – smerteopp-
levelse og kroppsperspektivet 
i behandling av traumatiserte 
Arr.: RVTS-øst, Regionalt res-
surssenter om vold, trauma-
tisk stress og selvmordsfore-
bygging, www.rvts.no
Info: elsbeth.jacobs@akersyke-
hus.no eller mob. 991 15 366

MAI
28.-29. Drammen 
Treningstrender
Info: www.treningstrender.no

Årsabonnement 2010:
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 – 2010
For bestilling av stillings- og 
kursannonser, kontakt fysioterapeuten@fysio.no

Stillingsannonser: 
Per sp. mm. Sort: Kr. 36. Farge: Kr. 41.
Medl. NFF: Sort: Kr. 25. Farge: Kr. 30.
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. 23. Farge: Kr. 25.  
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 2010

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  
 debattinnlegg stilling ledig dato
2 18/1 22/1 12/2
3 15/2 19/2 12/3
 
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.

TRYKK 
Stens trykkeri as

OPPLAG 
8.600
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