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KORTVOKSTE Av voksne kortvokste registrert ved TRV kompetansesenter, hadde en tredel sluttet i 
arbeidslivet. Blant de med høy utdanning var de fleste i jobb. Foto: Annette Holt Skogan

PRADER-WILLIS Barn med Prader-Willis syndrom 
bør følges systematisk helt fra starten og gjennom 
førskolealder. Foto: Frambu/Kristin Fagerlid

PARKINSON Fysioterapi og store mengder trening 
er grunnlaget i Eirik Næss lange kamp for å leve 
normalt med Parkinson. Foto: AKK Hanssen
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PRIMÆRKONTAKT – Det ser ut til 
at mange manuellterapeuter vegrer 
seg for å ta det ansvar og de plikter 
som følger med primærkontaktrollen, 
skriver Jostein Ellingsen og Alf Sigurd 
Solberg i en kronikk om temaet.  
Foto: Colourbox.com
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UTTRYKKET «DET MULIGES KUNST» er en sterk underdrivelse når det gjelder Eirik Næss 
fra Frekhaug nord for Bergen. En 20 år lang kamp for å kunne leve et normalt liv med diag-
nosen Parkinson er i senere år toppet med lange pilegrimsturer til fots. Den lengste på 1050 
kilometer – fra Sevilla til Santiago nord i Spania. 

Sivilingeniøren trener nesten som en toppidrettsutøver, om lag tre timer hver dag. To dager 
i uka er han hos fysioterapeut Dagne Iselin Meling ved Frekhaug fysioterapisenter. Hva er 
det som driver han til å sette seg så høye mål? Selv sier han det dreier seg om å utforske hva 
det er mulig å få til. Sammen med fysioterapeuten forsøker han å finne stadig nye mål og 
utfordringer å strekke seg etter.

En del av våre lesere vil sikkert spørre hvorfor i all verden vi skal framheve merittene til en 
slik supermann – en superpasient – som Eirik Næss? Dette er tross alt resultater en gjennom-
snittlig Parkinson-pasient ikke vil kunne forestille seg. Vi mener uansett at denne fantastiske 
historien illustrerer hva du kan oppnå med god fysioterapeutisk veiledning og trening. 

En rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, bestilt av NFF, konkluderer 
med at fysioterapi og trening trolig har positiv effekt på balanse og en liten positiv innvirk-
ning på livskvalitet for Parkinson-pasienter. Videre at trening muligens også har en positiv 
effekt på holdning og stillingskontroll, fysisk funksjon, benstyrke og ganghastighet. Rap-
porten kan ikke slå fast om fysioterapi og trening reduserer antall fall. Den baserer seg på 
resultater fra to systematiske oversikter med til sammen 22 studier og 819 pasienter med 
Parkinson. Eirik Næss mener at dette er altfor forsiktig formulert. 

– For min del er det ingen tvil om at trening og fysioterapi 
har en positiv effekt på alle disse områdene, og at det redu-
serer antall fall, sier han. Næss håper at hans historie kan 
være til nytte for andre.  Uten en fast fysioterapeut er han 
overbevist om at han ikke ville ha kommet videre.

Men selv om de systematiske oversiktene var gode, var kva-
liteten på flere av enkeltstudiene dessverre lav. Prosjektleder 
og fysioterapeut Kristin Thuve Dahm i Kunnskapssenteret 
sier at det er stor variasjon i måten å trene på for Parkinson-
pasienter. Og hvorvidt man i det hele tatt får et treningstil-
bud.

– Trening og fysioterapi er så mangeartet. Det eneste tilta-
ket vi ser går igjen, er bruk av tredemølle. Det som gjøres er 
lite enhetlig, og ofte er det ikke så tydelig beskrevet hva tre-
ningen faktisk har bestått i. På denne måten er det vanskelig 
å lære av det, sier hun. 

Det er derfor ingen tvil om hva som trengs for å dokumen-
tere hva fysioterapeuter kan bidra med: Mer forskning og 
flere enkeltstudier av god kvalitet! 
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aktuelt Sitataktuelt Fysioterapeuter i sykehus kan 
spre mer smitte enn annet 
personell. Side 9

PFG-leder Regin Dahl har mange 

medlemmer fra privat praksis som er 

engstelige for de store endringene 

av fysioterapeutenes finansierings-

ordninger.  

TEKST OG FOTO Heidi Johnsen, hj@fysio.no

FLERE AV deltakerne på seminaret som Privatprak-
tiserende Fysioterapeuters Gruppe (PFG) arrangerte 
i februar etterlyste mer konkret informasjon om det 
som skal skje med finanisering og takster. Det kunne 
ikke PFG-lederen gi dem.

– Vi vet for lite om det som skal skje og hva mot-
parten tenker, sier Regin Dahl til Fysioterapeuten. 

Når det gjelder den fagpolitiske debatten, var må-
let å få tilbakemelding fra medlemmene om hva de 
mener og tenker om endringene som er på trappene. 

– Det mener jeg at vi fikk, sier Dahl. Han bekrefter 
at mange av deltakerne mente det burde vært satt av 
mer tid til dette temaet i løpet det fire dager lange se-
minaret på Beitostølen. 

– Temperaturen steg utover i debatten. Det viser at 
engasjementet er like stort på grasrota som i PFGs le-
delse. Nå skal vi fronte medlemmenes meninger i det 
forestående arbeidet med nytt takstsystem, sier Dahl.

Lite konkret?
– PFG fikk en del kritikk for at dere ikke hadde noe 
konkret å legge fram, blant annet når det gjelder å prio-
ritere enkelte takster framfor andre?

– At vi ikke har laget en prioriteringsliste, skyldes 
at vi vet veldig lite om det som skal skje. Vi vet ikke hva 
motparten, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), 
KS og Finansdepartementet tenker. Bakgrunnen for 
det er at arbeidsgruppen som departementet har tatt 
initiativ til ennå ikke har kommet i gang. Vi venter 
også på den annonserte konsekvensutredningen fra 
HOD. Det vi vet er at staten har omfordelt 25 prosent 
av midlene til fysioterapi fra takstsystemet til drifts-
tilskuddet fra 1. juli 2009. Resten skal overføres fra 
1. juli 2010.– Hva har PFG gjort etter at omleggingen 
ble kjent?

– Årsrapporten viser at styret i PFG blant annet 

Mange engstelige medlemmer
brukte tre dager til 
påvirkningsarbeid 
mot departementene 
i løpet av takstfor-
handlingene, gjen-
nom Privat råd og 
inn i Sentralstyret.  
Høstmøtet brukte 
vi sammen med le-
delsen i NFF, og vi 
har i fellesskap job-
bet opp mot HOD.  
Vi har kommet til 
orde i Fysioterapeu-
ten og riksmedia, og 
har også hatt påvir-
kningsaksjoner for å 
øke driftstilskuddene 
lokalt.

– Et viktig arbeid har vært å få kommunene til å 
oppjustere små driftstilskudd til et nivå der de av-
speiler praksisomfanget. Men mange kommuner har 
dårlig økonomi. Dessuten stenger lovverket for en 
slik oppjustering. Konkurranseloven og kommune-
helsetjenesteloven stopper en intern oppgradering av 
hjemler fordi ledige hjemler skal utlyses. Her mener 
jeg PFG har vist at det er nødvendig med en sentral 
løsning, sier Dahl.

Etterspørsel
– Hvis det skal velges noen få takster, hva vil PFG legge 
vekt på?

– Da vil vi prioritere de behandlinger som samfun-
net etterspør. I tillegg må det lønne seg å ha kompe-
tanse.

– Hva vil PFG gjøre med synspunktene som kom 
fram på Beitostølen?

– Vi må ta med oss bekymringene medlemmene 
ga uttrykk for, og så må vi foreta en helhetlig vurde-
ring. Jeg ser det ikke som negativt at fysioterapeuter i 
privat praksis ikke har fokus på de store linjene. Det 
er helt naturlig å være bekymret for egen praksis.  Jeg 
må også si at det aldri har vært så stor deltakelse og et 
så stort engasjement på årsmøtet som i år. Vi tror også 
at våre utfordringer blir tatt på alvor, og at vi blir hørt 
av NFFs ledelse, sier Regin Dahl. 

Regin Dahl (41)
 Leder i PFG, Privatprak-

tiserende Fysioterapeu-
ters Gruppe.

Privatpraktiserende 
i Oslo med 88 prosent 
driftstilskudd.

Privatprakti-
serende Fysio-
terapeuters 
Gruppe (PFG) 

Styret består av 
medlemmer som jobber i 
privat praksis. PFGs leder 
har en sentral posisjon 
i NFF, sitter i Privat råd 
og er med på Lands-
møtet. PFG jobber for å 
påvirke NFF til å fremme 
og ivareta privatpraktise-
rende fysioterapeuters 
interesser.

PFG utarbeider forslag 
og kommer med innspill 
til NFF sentralt. Innspil-
lene berører blant annet 
offentlige forskrifter, 
lover og forhandlinger.  
Gruppen jobber opp mot 
kommunene, blant annet 
for å påvirke folkevalgte 
og for å bedre tilbudet til 
pasientene.

STORE UTFORDRINGER PFG-
leder Regin Dahl synes ikke det 
er rart at fysioterapeuter i privat 
praksis er bekymret for egen 
framtid. 
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AKTUELT

Jeg føler meg snytt. Det ble ikke ble den 
debatten som programmet la opp til.
Dan Klavenes under PFGs vinterseminar

TEKST Heidi Johnsen, 
hj@fysio.no

EN AV DEM var Dan Klavenes, fysioterapeut med 20 
prosent driftstilskudd i Ringerike kommune. Han rei-
ste til PFG-seminaret for å få vite mest mulig om den 
nye finansieringsordningen. Klavenes ville også ha 
svar på hva som gjøres for at fysioterapeuter med 20 
prosent driftstilskudd skal komme bedre ut av det når 
den nye finansieringsordningen trer i kraft. 

PFGs vinterseminar ble holdt på Beitostølen 4-7. 
februar. Seminaret markerte også 30-årsjubileet for 
PFG – Privatpraktiserende Fysioterapeuters Gruppe. 
Under den fagpolitiske debatten skulle deltakere fra 
privat praksis komme med innspill til hvordan de 
mener at et nytt takstsystem skal se ut. 

Taperne
Mye tyder på at fysioterapeuter som Klavenes vil bli 
taperne i det nye systemet hvis ikke tilskuddene juste-
res opp. Han er i samme bås som flere fysioterapeuter 
med 20 prosent avtale i Ringerike kommune. Etter 
hans mening er det små utsikter til at kommunen skal 
trå til for å øke disse små avtalene, fordi de sliter med 
store underskudd. Ringerike kommune har 17 avtaler 
fordelt på vel 40 fysioterapeuter.  Det blir det mye gra-
tis fysioterapi av,  understreker Klavenes.

– Jeg ventet på en diskusjon under seminaret om 
at man nå er i ferd med å styre penger fra pasientbe-
handling og over til faste driftsavtaler, og hva dette vil 
bety for oss som sliter med små avtaler. Vi vet at vi 
nå vil få mindre tilskudd og må jobbe enda mer for 
å få inn penger. Og vi jobber mye allerede! Hva med 
institutter som har investert mye? Jeg hadde forventet 
noe mer konkret om dette både fra PFG og NFF, sier 
Klavenes til Fysioterapeuten i etterkant av vinterse-
minaret. 

LITE KONKRET Dan Klavenes 
fikk lite konkret ut av debat-
ten om ny takstplakat på PFGs 
vinterseminar. Foto: Privat

Forvirring om nytt takstsystem

Ikke tilfeldig
Når det gjelder seminaret på 
Beitostølen, påpeker Klave-
nes at det var tilfeldig hvem 
som tok ordet, og at styrin-

gen av debatten var mangelfull. Det ble heller ikke tatt 
tak i de problemstillingene som kom opp. Han spurte 
blant annet om hva som gjøres for de med 20 prosent 
tilskudd. Elin Engeseth, nestleder i NFF, svarte at for-
bundet satser mye på å få staten til å gjøre noe med 
denne problematikken. Men Klavenes føler seg langt 
fra trygg på disse løftene. 

– Jeg føler meg snytt. Det ble ikke ble den debatten 
som programmet la opp til. Jeg skjønner at de som 
sitter med fulle avtaler ikke vil dele med oss andre, 
og at det er mer riktig at kommunene justerer opp de 
små avtalene mot hvor mye vi faktisk jobber. Ingen 
liker å gå ned i lønn, og det er snakk om mye penger, 
sier Klavenes.

Han merket seg også at forbundsleder Eilin Eke-
land i sitt innlegg fortalte om påvirkningsarbeidet 
opp mot sentrale myndigheter. 

– Men vi er fortsatt usynlige, og det som kommer 
i media om fysioterapi er negativt og er ikke til fordel 
for vårt fag, sier Klavenes. Han understreker at han 
gjerne hadde byttet ut den to timer lange skilunsjen 
med en lengre politisk debatt. Det var derfor han had-
de tatt turen til Beitostølen på seminar. 

PFGs vinter-
seminar

Vinterseminaret ble 
holdt på Beitostølen 4.-7. 
februar.

Tema: Fysioterapi i 
endring.

Fagpolitisk debatt: 
Hvordan vil du at et nytt 
takstsystem skal se ut?

Under PFGs fire dager lange vinterseminar var det satt av halvannen 

time til debatt om ny finansieringsordning og endringene av takstsys-

temet. Enkelte følte seg mer forvirret enn opplyst etter debatten.
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Faglig forsvarlighet og kunnskapsba-

sert behandling må ligge til grunn for 

takstsystemet. Det er både NFF og 

myndighetene enige om. 

TEKST Heidi Johnsen, 

hj@fysio.no

HENRIETTA Richter Üidenbogard, rådgiver 
i NFFs forhandlingsseksjon, redegjorde for 
forbundets arbeid med denne prosessen. 
Stortinget vedtok i fjor vår at det skal inn-
føres en ny finansieringsordning med over-
føring av midler fra takster til driftstilskudd.  
En arbeidsgruppe skulle nedsettes, men det-
te er blitt utsatt av departementet. Gruppens 
arbeid skulle vært sluttført nå i mars. 

For NFF er målet at faglig forsvarlighet 
og kunnskapsbasert behandling skal ligge til 
grunn for et nytt takstsystem. HOD og Hel-
sedirektoratet vil legge vekt på dokumentert 
effekt når takstene skal prissettes, noe også 
Roar Høidal, leder i Privat råd, understreket 
i debatten på vinterseminaret. Privat råd har 
blant annet diskutert antallet takster. 

Forsvarlig og kunnskapsbasert

– Skal det kreves betaling for utstyr, kom-
petanse og journalføringstakst?  Det er også 
vurdert nye tidstakster på 30, 40, 60 og 90 
minutter. 20 minutters taksten er ikke med 
her, påpekte han.

Statens prioriteringer
Roar Høidal viste også til at myndighetene 
ønsker å prioritere eldre og hjemmebehand-
ling. Han mente det var viktig å tenke nytt 
og ikke flikke på det gamle systemet. 

– Da kan vi risikere å komme dårligere 
ut, sa Høidal. Han understreket at det ikke 
er mer penger i systemet. Skal noen få mer, 
må andre få mindre.

Britt Strømme, tidligere leder i PFG, 
mente statens fokus var for smalt i forhold til 
fysioterapeutenes kompetanse. Hun var hel-
ler ikke helt enig i det sterke fokuset på eldre 
og hjemmebehandling. Det er også viktig å 
bruke ressursene til å behandle sykmeldte, 
slik at de kommer fortest mulig ut i arbeid, 
ifølge Strømme.

Hun mente også at hun som manuellte-
rapeut ikke har tid til å påta seg kommunale 
oppgaver. Det fikk forbundsleder Eilin Eke-

land til å komme med følgende replikk: 
– Slutt å snakke om kommunale oppga-

ver. Det dere gjør er kommunale oppgaver!

Usikre
Vidar Jacob, medlem i Privat råd, innrøm-
met senere i debatten at rådet ikke har kom-
met så langt i forhold til å prioritere takster. 

– Vi er usikre på hva vi skal gjøre og 
hvilke takster vi skal ha, men vi skal ha et 
heldagsmøte i mars som utelukkende er viet 
dette temaet, sa Jacob.

– Vi må ha et akseptabelt system, sa Re-
gin Dahl, leder i PFG, men utdypet ikke 
nærmere hva dette vil si.    

Øivind Hein etterlyste noe konkret å for-
holde seg til, mens Trond Hanestad, tidligere 
leder i PFG, fortvilte.

– Jeg har vært med i PFG siden 1987, og 
da hadde vi samme diskusjon som i dag. 
Den er ubrukelig. De fleste fysioterapeuter 
bruker taksten som den skal brukes. Mitt 
råd er å finne en modell som ser helt bort 
fra stykkpris og som støtter pasienten og vår 
lommebok, sa Hanestad.    

Foto: Heidi Johnsen

Æresmedlem uten autorisasjon

Tor Arne Petter-
sen i Elektro Stim er 
den eneste som ikke 
er fysioterapeut og 
samtidig æresmedlem 
i PFG. Han har trofast 
fulgt opp siden starten 
i 1980 og har deltatt 
på samtlige seminarer 
som hovedsponsor. Han 
forteller til Fysiotera-
peuten at han har jobbet 
med fysioterapeuter 
siden 1977, og han har 
undervist fysioterapeuter i elektroterapi i mange år.

– Jeg ser på fysioterapeuter nesten mer som kolleger enn kunder, og vi jobber sammen for 
å finne og utvikle nyttige produkter for behandling, sier Pettersen. På bildet står han sammen 
med Regin Dahl, leder i PFG, og Oscar Ridder-Nielsen som har vært med i PFG siden 1981.  

 

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

og oppbevaringsrør



8     FYSIOTERAPEUTEN  3/10

AKTUELT

Dansk kam- 
panje mot
sykefravær

 Mens vi nordmenn 
diskuterer sykefraværet, 
har danskene startet en 
kampanje med fokus på 
muskel- og leddplager. 
Disse plagene er årsaken 
til en stor del av arbeids-
skadene og langtidssyke-
meldingene i Danmark.  
Med blant annet tv-
reklamen «Der findes 
bedre måder at undgå 
tunge løft på» ønsker Ar-
bejdsmiljørådet i Danmark 
å styrke den offentlige 
bevisstheten om at mus-
kel- og skjelettplager kan 
forebygges.

I tillegg oppfordres 
danskene til å klikke seg 
inn på nettsiden www.
godtarbejde.dk. Dette er 
en videobasert nettside 
for informasjon som er ut-
viklet av Videncenter for 
Arbejdsmiljø i samarbeid 
med Arbejdsmiljørådet og 
Danmarks Radio.   

Fra www.fysioterapeu-
ten.no
 

Ny sjef 
Marianne Røiseland 

(44) er ansatt som ge-
neralsekretær i Rådet 
for psykisk helse. Hun 
sluttet som informasjons-
sjef i TV2 ved årsskiftet. 
Røiseland sier hun vil 
løfte engasjementet for 
psykisk helse ut til alle 
det angår.

Moderat trening utgjør ikke en risiko 

for å utvikle eller å forverre artrose 

eller slitasjegikt i kneet. Tvert i mot 

vil fysiske øvelser redusere smerte 

og invaliditet.

TEKST Kjartan Vårbakken og Ann Kristin K. Hanssen
fysioterapeuten@fysio.no

DET VISER en ny oversiktsstudie som er publisert i 
tidsskriftet Canadian Family Physician. Forfatter av 
studien er dr med Neil J. Bosomworth. Utgangspunk-
tet for studien var at artrose blir påvist med røntgen i 
33 prosent av befolkningen over 60 år. Og at diagno-
sen utløser nedsatt funksjonsevne i større grad enn 
noen annen kronisk tilstand. Mange eldre pasienter 
bekymrer seg for om gjentatte anstrengelser utgjør en 
risiko for å utvikle eller forverre slitasjegikt.

Forskeren er lege og klinisk instruktør ved Univer-
sity of British Columbia i Vancouver. Etter hans syn 
er diagnosen kneartrose i virkeligheten et surrogat 

for smerte- og funksjonbegrensninger i underekstre-
miteten. Bosomworth undersøkte i en systematisk 
kunnskapsoppsummering om øvelser utgjør en risi-
ko eller kan gi gevinst i form av å forebygge og lindre 
symptomer.

De 14 studiene som er oppsummert viser at do-
kumentasjonen er sterk for at det ikke finnes bevis 
for akselererende forekomst av artrose som følge av 
treningen. Det vil si hos personer som gjør selvvalgte 
aktiviteter over en lengre periode. Dette forutsatt at 
de unngår skader. 

Hos de som har utviklet artrose, basert på 4583 
pasienter, er det sterk dokumentasjon for at mode-
rat fysisk aktivitet reduserer smerte og funksjons-
begrensninger. Aktivitetene har bestått i aerobic, 
styrketrening, vanntrening eller øvelser basert på 
fysioterapi.

Forskeren konkluderer med at trening sannsyn-
ligvis er for lite brukt som behandling for etablert 
artrose. 

For mer detaljert artikkel se Fag og vitenskap på 
www.fysioterapeuten.no

Trening hjelper mot slitasjegikt

MED EN komplett handlingsmo-
dell, der leger og fysioterapeuter 
samarbeider om pasienter med 
ryggsmerter, blir sykmeldingene 
både færre og kortere. Det viser en 
doktorgradsavhandling fra uni-
versitetet i Uppsala av allmennle-
gen Johan Bogefeldt. 

Avhandlingen presenterer re-
sultater fra Gotlands-studien, The 
Gotland Low Back Pain Study, og 
omtales i svenske Fysioterapi. I  
studien ble det undersøkt om et 
behandlingskonsept der leger og 
fysioterapeuter samarbeider kan 
minske behovet for sykmeldinger.

Behandlingen omfatter mus-
keltøyninger, manuellterapi, 
manipulasjonsbehandling og in-
jeksjoner med corticosteroider, 
utover den vanlige behandling 
og omsorg for ryggpasienter. All 
behandling ble gitt av leger og fy-
sioterapeuter i samarbeid over ti 

uker.
Resultatene viser at interven-

sjonsgruppens pasienter kom ras-
kere tilbake på jobb og at færre ble 
sykmeldt. Konseptet minsket også 
smerte og funksjonsbegrensning 

på grunn av ryggsmerter.
Johan Bogefeldt mener at 

denne behandlingsmodellen bør 
innføres i primærhelsetjenesten, i 
tillegg til å bli en del av utdannin-
gen for leger og fysioterapeuter.  

Færre sykmeldte når lege og  
fysioterapeut samarbeider

SAMARBEID Pasienter med ryggsmerter får bedre behandling med tett samar-
beid mellom leger og fysioterapeuter. Foto: Colourbox.com
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HUR NORWAY
Fagerborggata 6

Postboks 5165 Majorstuen
0302 Oslo

Tlf: +47 22 60 41 52        
E-post: post@hur.no   www.hur.no

HUR treningsapparater brukes av mennesker 
i alle livets faser. Du kan ha utgangspunkt i 
opptrening av pasienter med kroniske eller 
akutte medisinske problemer eller trening  
av toppidrettsutøvere. 

HUR Finland etablerte i januar 2008 
 datter selskapet HUR NORWAY AS. 

HUR treningsapparater har vært tilgjengelig 
på det norske markedet siden tidlig på  
90 tallet og vi kan vise til gode referanser. 
HUR treningsapparater finnes på mer enn 
65 plasser i Norge. På fysioterapiklinikker, 
 rehabiliteringssentre, treningssentere  og 
sykehus. 

Fysioterapeuter kan spre 
mye smitte

ENKELTE GRUPPER helsepersonell kan være større smittespredere 
enn andre. En eneste fysioterapeut eller radiolog som slurver med 
håndhygienen på et sykehus utgjør en like stor smittekilde som om 
23 prosent av alt pleiepersonale skulle slurve med håndvasken.

Dette går fram av en fransk studie av smitteeffekten av dårlig 
håndhygiene på en sykehusavdeling. Studien er omtalt i det svenske 
tidsskriftet Fysioterapi. Undersøkelsen var basert på hvilke grupper 
av personale som hadde kontakt med flest pasienter og hvor ofte. 
Forskerne delte om pleiepersonalet ved sykehuset i tre kategorier:

1: De som hadde kontakt med mange pasienter, men ikke spesielt 
ofte, som legene.

2: De som hadde tett kontakt med en mindre gruppe pasienter, 
som sykepleierne

3: De som treffer alle pasienter ved avdelingen, som fysioterapeu-
ter og radiologer.

Studien viste at risikoen for smittespredning for en person i grup-
pe tre som slurvet med håndhygienen økte med opp til 238 prosent. 
Risikoen for en i gruppe to lå på 2-7 prosent.

– Fysioterapeuter har fysisk kontakt med mange pasienter, for ek-
sempel etter operasjon og i forbindelse med mobilisering, sier den 
norske smittevernlegen Bjørg Marit Andersen til nettstedet forsk-
ning.no.

Bakteriene som de franske forskerne utgikk fra i studien var Stap-
hylococcus aureus og Enterococcer. Begge disse bakteriene er van-
lige ved infeksjoner på sykehus. 

SMITTEFARE Helsepersonell som fysioterapeuter og radiologer utgjør en 
større smitterisiko på sykehus enn andre grupper sykehusansatte. Årsaken 
er at de har kontakt med alle pasienter på en avdeling. Foto: Colourbox.com
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I STARTEN på dette årtusenet ble det opp-
rettet et eget studium i manuellterapi ved 
Seksjon for fysioterapivitenskap ved Univer-
sitetet i Bergen. I dag gir studiet en klinisk 
mastergrad i manuellterapi. Universitetet 
har godkjent vårt kunnskapsnivå og vår se-
riøsitet. 

Dette har i ettertid vist seg å være en god 
beslutning både for pasienter, fagmiljø, UiB 
og myndighetene. 

Primærkontakt
I tråd med fagutviklingen, ble det satt i gang 
et prøveprosjekt i noen fylker der manuell-
terapeuter ble primærkontakter. I dag er alle 
manuellterapeuter som har gjennomgått 
kurs i trygdemedisin, røntgen og differen-
sialdiagnostikk, godkjente som primær-
kontakter med de rettigheter og plikter som 
følger rollen. Det er bare i Norge at denne 
ordningen finnes.

Rollen som primærkontakt innebærer at 
manuellterapeuter kan sjukmelde pasienter 
inntil 12 uker, henvise til røntgen, laborato-
rieprøver og spesialist. De nye oppgavene og 
pliktene krever en mer aktiv rolle; vi må ta 
det medisinske ansvaret for pasienten.

I dag er manuellterapeuter fra utenland-
ske universitet pålagt å ta en prøve for å vise 
at de har den samme kunnskap og forståelse 
for hva primærkontaktrollen innebærer som 
de som utdannes i Norge. Prøven skal kvali-
tetssikre at myndighetene, NAV og Helsedi-
rektoratet, får den kompetansen som takst 8 
innebærer. 

Undersøkelsen/klinisk resonnering 
Sentralt i manuellterapi/primærkontaktrol-
len er undersøkelsen. Primærkontaktens re-
sonnement må nødvendigvis være noe an-
nerledes enn hos en terapeut som får henvist 
en pasient. 

I resonnementet må allmennmedisinske 
vurderinger vektlegges i større grad enn fag-
spesifikke. Vår oppgave er å utelukke alvor-
lig patologi, vurdere differensialdiagnostikk 
for så å stille en mest mulig spesifikk diag-
nose.

Gjennom undersøkelsen ønsker vi å kart-
legge hva som er symptom-/smerte-genera-
toren, hva som forverrer symptomene og 
hva som letter dem. Ved provokasjonstester 
søker vi å isolere smertegeneratoren. Smerte 

og smerteforståelse er derfor viktigere i 
denne sammenheng enn å klassifisere etter 
funksjon. Der det er mulig, er førstevalget 
i tiltakskjeden å dempe smerteimpulsene. 
Demping av smerter vil i mange sammen-
henger føre til funksjonsbedring. 

Det er en gjentatt påstand at 85% av alle 
korsryggsmerter er uspesifikke; det finnes 
ikke organisk årsak til plagene. Vi synes det 
er problematisk dersom denne kategorien 
fylles opp av korsryggsmerter der man ikke 
har kliniske funn som kan forklare pasi-
entens plager og smerter. Ved nøye under-
søkelse er det mulig å komme fram til en 
konklusjon som sier noe om det foreligger 
nociseptive smerter eller sensitiviserings-
mekanismer av en eller annen årsak. 

Må være tilgjengelig
En av konsekvensene av å være primær-
kontakt, er at vi må være tilgjengelig for 

pasienter med akutte problemer. Pasientene 
må få en konsultasjon på dagen eller neste 
dag. Dette krever at vi har sirkulasjon på de 
pasientene vi har, så det ikke blir «propp» i 
systemet. 

På grunnlag av undersøkelsen, må vi gjø-
re valg. Skal pasienten ha en sjukmelding, 
gradert eller hel, og hvor lenge skal den 
vare? Vi må ta ansvaret for egne pasienter 
og ikke forvente at legene skal gjøre det. I 
dagens debatt er sjukmeldinger et hett tema 
som vi må forholde oss til. 

Vi må også gjøre oss opp en mening om 
pasienten skal utredes bildediagnostisk. Hva 
er hensikten med undersøkelsen? Og vil vi 
få annen kunnskap enn den vi allerede har 
etter undersøkelsen? Skal vi henvise pasi-
enten til spesialist? Har undersøkelsen gitt 
mistanke om alvorlig patologi som bør be-
handles eller utredes? Bør lege kontaktes for 
medikamentell behandling?

Neste spørsmål er om vi skal behandle 
pasienten sjøl, eller skal vi henvise til fy-
sioterapeut som kan drive rehabilitering og 
opptrening? Det er mange fysioterapeuter 
med stor kompetanse innen ulike felt som 
gir god og målrettet behandling. Det er også 
en mulighet at vi som manuellterapeuter 
kan behandle det vi har god kunnskap om, 
for så å overlate til en fysioterapeut å videre-
føre behandlingen.

For å bli primærkontakt, må manuellte-
rapeuter ha minimum to års videreutdan-
ning med veiledning. Til tross for veiledning 
og videreutdanning synes det fortsatt som 
om mange manuellterapeuter vegrer seg for 
å ta det ansvar og de plikter som følger rol-
len som primærkontakt.  Vi oppfordrer alle 
primærkontakter til å gå aktivt inn i rollen!

Jostein Ellingsen
Manuellterapeut MSc, Universitetslektor

Alf Sigurd Solberg
Manuellterapeut MSc, Sensor

 

AKTUELT KRONIKK

Vi må ta ansvaret for egne pasienter og 
ikke forvente at legene skal gjøre det.

Primærkontaktrollen, hva innebærer den?

ILLUSTRASJONSFOTO Colourbox.com
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Våre møbler reiser turistklasse

…men de slipper mellomlandinger, 
og vi tar godt vare på dem underveis.
Et viktig element i vår miljøtenkning er transport og emballasje. Vi har forbedret oss gjennom 
mange år, og nådde i 2008 hele 91% fyllingsgrad når vi laster våre biler. Bilene kjører i størst mulig  
grad direkte fra fabrikk til kunde, uten omlasting og lagring underveis. Dessuten sluttet vi i 1960 å 
bruke emballasje som papp, isopor og bobleplast. Istedet bruker vi tepper som vi tar med oss  
tilbake og gjenbruker.

Vårt mål er: En gang til kunde.

Kinnarps AS   Tlf 67 16 71 00   www.kinnarps.no

POSITIVE effekter av dilitasjons-
behandling kan helt eller delvis 
skyldes kortisoninjeksjoner som 
ofte blir gitt som supplement. 
Det viser en doktorgradsav-
handling som lege og forsker 
Einar Kristian Tveitå har avlagt 
ved Universitetet i Oslo.

Om lag en femtedel av pasi-
entene som søker lege på grunn 
av skuldersmerter har «frozen 
shoulder». Sykdommen skyldes 
endringer i skulderleddets kap-
sel og kan gi sterke smerter og 
innskrenket bevegelighet i flere 
år. Tilstanden kan lett forveksles 
med andre skulderlidelser. Den 
har lenge vært vurdert som van-
skelig å behandle, spesielt i de 

kroniske stadiene da det er dan-
net arrvev.

Tveitå har dokumentert 
nøyaktigheten av nye måleme-
toder brukt ved evaluering av 
pasienter med frozen shoulder. 
Målemetodene er i sin tur be-
nyttet i en klinisk studie der 
man sammenligner effekten av 
kortisoninjeksjon med og uten 
samtidig dilatasjonsbehand-
ling. Resultatene av studiene til 
Tveitå og hans medarbeidere 
kan føre til tidligere og mer pre-
sis diagnostikk av lidelsen, samt 
mer målrettet behandling. 

«FROZEN SHOULDER» Positive effekter av dilitasjonsbehandling kan skyl-
des kortisoninjeksjoner , ifølge en doktorgradsavhandling ved Universitetet i 
Oslo. Foto: Colourbox.com

Ny kunnskap om «Frozen shoulder» 
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HUR NORWAY
Fagerborggata 6

Postboks 5165 Majorstuen
0302 Oslo

Tlf: +47 22 60 41 52        
E-post: post@hur.no   www.hur.no

 
Best i bransjen på utnyttelse av plass. 

(Etterligner muskelens bevegelse.) 

 
med sitt stilrene design.  

ethvert behov

 
innebygget. 

Les mer på vår nettside
www.hur.no

Noen grunner til å velge  
HUR apparater fremfor vanlige 
 vektmagasinbaserte apparater:

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

www.follo-futura.no

Eva gåbord
Nå i ny, forbedret utgave
Eva gåbord fra Follo Futura egner seg 
like godt hjemme som på institusjoner. 
Det kan levers med hydraulisk eller 
elektrisk høydejustering. 

Du kan bestille alle våre produkter
på www.follo-futura.no 

Tilpasset 70 cm døråpninger

Kan leveres med 
retningssperrede hjul

Godkjent for personer 
opp til 150 kg

Hydraulisk eller 
elektrisk høyde-
justering

-15%

Ved bestilling
 før 13. april

Veil. uts. pris hydraulisk 
kr. 3412,- eks/MVA

Veil. uts. pris elektrisk    
kr. 9611,- eks/MVA



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:

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 kun mekaniske sjokk-
bølger inn i kroppen, og kan derfor gis av 
terapeuter med medisinsk faglig bakgrunn. 
Behandlingen stimulerer og igangsetter en  
rekke virkningsmekanismer 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. En rekke klinikker 
over hele Norge innen fysikalsk medisin og 
rehabilitering, tilbyr nå trykkbølgebehandling 
med vårt utstyr. 

Se oversikt over noen av klinikkene på 
ergomove.no

En rekke vitenskapelige undersøkelser viser at 
trykkbølgebehandling 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) trykkbølge-
behandling, kan den allerede effektive  
behandlingsmetoden gjøres enda mer effektiv. 
Les mer om nyheten på enimed.no  

– eller kontakt enimed.

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

Det enkleste 
er pistol.

Raskere tilbake etter sykefravær:

Benyttes av 

Norges Skiforbund

Nyhet!
Swiss DuoClast® 
komplett 2-modulers 
trykkbølgeutstyr

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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Utvikling av motoriske ferdigheter hos 
førskolebarn med Prader-Willis syndrom 
- en eksplorerende multicasestudie

Sammendrag 

 Hensikt: Å kartlegge utvikling av motoriske ferdigheter hos barn med Prader-Willis 
syndrom (PWS) gjennom førskolealder, og sammenligne det enkelte barns utvikling med 
definerte aldersnormer.  
Design: En eksplorerende multicasestudie.
Materiale: Seks barn med PWS ble rekruttert gjennom Frambu senter for sjeldne 
funksjonshemninger. Ingen hadde fått veksthormon ved inkludering i studien. Fem fikk 
behandling fra fire års alder.  
Metode: Regelmessig kartlegging, i alt fem ganger, fra to til fem års alder med bruk av den 
motoriske skalaen i Bayley-II Scales of Infant Development og skalaen for funksjonelle for-
flytningsferdigheter i Pediatric Evaluation of Disability Inventory. Oppnåelse av motoriske 
milepæler ble rapport fra foreldrene.
Resultat: Alle barna var betydelig forsinket i sin utvikling av motoriske ferdigheter, og de 
hadde noe ulike utviklingsforløp. Spørsmål om en mulig sammenheng mellom varighet av 
sondeernæring og motorisk utvikling ble reist. Veksthormonbehandling fra fire års alder 
synes ikke å akselerere den motoriske utviklingen i særlig grad.
Konklusjon: Den forsinkete motoriske utviklingen hos barn med PWS innebærer at de bør 
følges systematisk helt fra starten og gjennom førskolealder med bruk av både diskrimine-
rende og evaluerende kartleggingsverktøy. 
Nøkkelord: Prader-Willis syndrom, motorisk utvikling, fysioterapi

Kaja Giltvedt, 
fysioterapeut, spesia-
list i barnefysioterapi, 
cand san, Frambu - 
senter for sjeldne 
funksjonshemninger, 
e-post: kaja.giltvedt@
frambu.no

Elisabet Hellem, fysioterapeut, hoved-
fag i spesialpedagogikk, høgskolelektor, 
Høgskolen i Oslo, Avdeling for helsefag, 
Fysioterapeututdanningen.

Sigrid Østensjø, fysioterapeut, dr philos, 
førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo, 
Avdeling for helsefag, Fysioterapeututdan-
ningen. 
 
Oppgitte interessekonflikter: Ingen.

Denne vitenskapelige artikkelen, mot-
tatt 12.02.02 og akseptert 10.01.10, er 
eksternt fagvurdert etter Tidsskriftet 
Fysioterapeutens retningslinjer på www.
fysioterapeuten.no og redigert av Astrid 
Noreng Sjølie. 

Innledning
Prader-Willis syndrom (PWS) er en rela-
tivt sjelden og uensartet tilstand, med en 
forekomst fra 1/15 000 til 1/30 000, som er 
om lag likt fordelt mellom kjønn og raser 
(1). I Norge fødes det i gjennomsnitt tre til 
fire barn med syndromet per år. I dag kjen-
ner man til cirka 130 personer med PWS i 
Norge (2). Kjennetegn ved PWS i nyfødtpe-
rioden er uttalt hypotoni, nedsatt sugeevne 
og sparsom spontanmotorikk. Syndromet 

medfører liten muskelmasse, økt fettmasse, 
overspising, ukontrollert forhold til mat, 
atferdsvansker og ufullstendig pubertetsut-
vikling (1,3). Grovmotoriske og språklige 
milepæler er betydelig forsinket, og kognitiv 
fungering varierer fra å være i nedre nor-
malvariasjonsområdet til moderat mental 
retardasjon (1).

Når nyfødte blir genetisk testet for PWS, 
er det vanligvis på grunn av uttalt hypotoni 
(4). Syndromet har tre hovedårsaker, som 

alle innebærer tap av den genetiske funksjo-
nen til et bestemt område på kromosom 15. 
Det biologiske fenomenet preging (engelsk 
imprinting) avgjør at dette området har ulik 
funksjon avhengig av om det er nedarvet 
fra far eller mor. Den første hovedårsaken 
til PWS er at området mangler fysisk på 
grunn av kromosombrudd med bortfall av 
genetisk materiale på det kromoson 15 som 
er nedarvet fra far (paternal delesjon; cirka 
70 prosent). Den andre er at barnet har fått 

Les hele artikkelen på www.fysioterapeuten.no – Fag og vitenskap

fag
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Alle barna var betydelig forsinket i sin utvikling 
av motoriske ferdigheter, og de hadde noe ulike 
utviklingsforløp.

Title: Development of motor skills in 
preschool children with Prader-Willi 
syndrome – an explorative multicase 
study
Abstract

Purpose: To track the development of 
motor skills in children with Prader-Willi 
Syndrome (PWS) during preschool age, and 
compare the motor development with 
defined age norms.
Design: An explorative multicase study.
Materials: Six children with PWS, recruited 
from Frambu Resource Centre for Rare Dis-
orders. When entering the study, none had 
received growth hormone treatment (GHT). 
Five started about the age of four.
Methods: Each child was assessed five 
times, between the age of two and five, 
using the Motor Scale of Bayley-II Scales 
of Infant Development and the Functional 
Mobility Skills Scale in Pediatric Evaluation 
of Disability Inventory. Motor development 
milestones were reported by the parents.
Results: All children were significantly 
delayed in motor development, and showed 
variations in developmental patterns. A 
question was raised about a potential rela-
tionship between duration of tube feeding 
and motor development. GHT by the age of 
four seemed to have limited influence on 
the individual trajectories of motor scores.
Conclusion: The findings of the delayed 
motor development in children with PWS 
support present knowledge and highlight 
the need for standardized follow-up of 
these children during preschool age.
Key-words: Prader-Willi syndrome, motor 
development, physiotherapy

to kromosom 15 fra mor, i stedet for ett fra 
hver av foreldrene (maternal uniparental 
disomi; UPD), som en finner hos 20-30 pro-
sent. Den tredje hovedårsaken er at genom-
rådet fra far, selv om det er fysisk til stede, 
ikke blir aktivert på grunn av en liten genfeil 
(punktmutasjon) i et gen som skal regulere 
pregingsprosessen (pregingsdefekt; < 5 pro-
sent) (1). De to førstnevnte forandringene 
oppstår hos individet i tiden rundt befrukt-
ningen, mens pregingsdefekt kan være ar-
velig. Alle de genetiske forandringene kan 
påvises ved undersøkelser av DNA.

De fleste barn med PWS har også lave 
verdier av veksthormon. Det er i dag van-
lig behandling å tilføre barna veksthormon 
på bakgrunn av diagnosen dersom det ikke 
foreligger kontraindikasjoner (5). Vekst-
hormon til barn med PWS gis som stan-
dard doser ut fra vekt (6). Studier har vist 
at tilførsel av veksthormon til barn fører til 

økt lengdevekst, større muskelmasse, be-
dret fysisk yteevne og større glede ved fy-
sisk aktivitet (1,7,8,9,10). Tidlig oppstart av 
veksthormonbehandling synes å ha positiv 
innvirking på motorisk utvikling hos barn 
med PWS (7,11), men graden av funksjons-
forbedring er ikke tilstrekkelig dokumen-
tert (12). Allen et al (12) anbefaler bruk av 
standardiserte instrumenter med gode psy-
kometriske egenskaper som kan måle kom-
pleksiteten i motorisk funksjon.

Våren 2003 startet Frambu, et nasjonalt 
senter for sjeldne funksjonshemninger, sitt 
tverrfaglige oppfølgingsprosjekt av førsko-
lebarn med PWS. Da vi gjennomgikk lit-
teraturen, fant vi studier som beskrev end-
ring i motorisk funksjon hos barn som var 
behandlet med veksthormoner (13), men 
ingen longitudinelle studier som omhandlet 
ubehandlet motorisk forløp. 

Fagartikler på nett
 Hele artikkelen finner du på www.fysio-

terapeuten.no. Fra og med dette numme-
ret vil én artikkel trykkes i sin helhet, mens 
en eventuell artikkel to presenteres kort i 
bladet og i sin helhet på nett. Valget mel-
lom nett/papir er tilfeldig.

FOTO: Frambu/Kristin Fagerlid
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Innledning
I begynnelsen av 1990-tallet etablerte myn-
dighetene flere landsdekkende kompetan-
sesentre for sjeldne diagnoser. Bakgrunnen 
var at det var lite kunnskap i fagmiljøene om 
tilstandene, og at tilbudene fra helse- og so-
sialtjenesten og skole- og trygdesystemene 
var tilfeldige og mangelfulle (1). Kompetan-

sesentrene fikk i oppdrag å samle, systema-
tisere og spre kunnskap, samt gi tjenester til 
personer med sjeldne tilstander, deres på-
rørende og tjenesteapparat. Sentrene skulle 
være et supplement til det ordinære tje-
nesteapparatet. TRS kompetansesenter for 
sjeldne diagnoser (tidligere Trenings- og 
Rådgivnings Senteret) gir tilbud til syv di-

agnosegrupper. Opplysninger om de som 
henvender seg til senteret blir registrert i en 
elektronisk pasientjournal. En av gruppene 
er personer som er kortvokste av ukjent år-
sak eller der årsaken er skjelettdysplasi (2). 

Skjelettdysplasi er en fellesbetegnelse 
for 150-200 arvelige tilstander med avvik i 
skjelettets vekst og utvikling (3). De ulike 

Kortvokst i Norge: Yrkesdeltakelse, 
kroppsplager, bruk av helsetjenester og 
trygdeytelser – en tverrsnittsstudie

Sammendrag 

 Hensikt: Det er lite kunnskap om hvordan voksne kortvoksne i Norge har det. Derfor gjen-
nomførte vi en kartlegging av deltakelse i arbeidslivet, kroppsplager og bruk av helsetje-
nester og trygdeytelser.  
Design: Tverrsnittsstudie.
Materiale og metode: Spørreskjema ble utarbeidet og sendt til 72 personer (16 år og 
eldre) som var kortvokste og oppført i en elektronisk journal ved TRS kompetansesenter 
for sjeldne diagnoser (tidligere Trenings- og Rådgivnings Senteret).  
Resultater: Førtifire personer (61 %) besvarte spørreskjemaet: 32 var kvinner og gjen-
nomsnittsalderen var 36 år (SD 13). Gjennomsnittlig høyde var 134 cm (SD 13). De fleste 
hadde kroppsplager, 22 hadde plager fra fem eller flere kroppsområder. Siste år hadde 26 
mottatt fysioterapibehandling. Alle bortsett fra en mottok økonomiske stønader, og 33 
brukte hjelpemidler. Nitten var i lønnet arbeid, og 10 hadde hel uføretrygd. Av de som var 
i arbeid, var det flest blant de med høy utdanning, de høyeste, de yngste og de med minst 
kroppsplager.
Konklusjon: Av voksne kortvokste personer i Norge registrert ved TRS kompetansesenter 
hadde en tredel sluttet i arbeidslivet, mens blant de av dem med høy utdanning var de 
fleste i jobb. Halvparten hadde plager fra minst fem kroppsområder, og alle fikk behandling 
og mottok tjenester fra aktører i tjenesteapparatet. Mer kunnskap om kortvoksthet hos 
fagpersoner som møter dem, vil kunne medvirke til at flere kortvokste personer kan få 
bedre hjelp.
Nøkkelord: kortvoksthet, skjelettdysplasi, funksjonshemming, behandling, arbeidsliv.
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tilstandene har varierende alvorlighetsgrad, 
fra uforenelig med liv til nesten ubetydelige 
avvik. Tilstandene er sjeldne, og de fleste 
innebærer varierende grad av kortvoksthet. 
Det finnes flere definisjoner på kortvoksthet 
(3-5), i Norge er det vanlig å betegne voksne 
kvinner under 150 cm og voksne menn un-
der 161 cm som kortvokste (2, 6). Achon-
droplasi er den vanligste og mest kjente 
skjelettdysplasien, med rapportert insidens 
internasjonalt på 1 per 15 000-40 000 føds-
ler (3, 7). 

De fleste personer som er kortvokste som 
følge av skjelettdysplasi har varierende grad 
av medisinske komplikasjoner med behov 
for spesialisert oppfølging og behandling i 
perioder (2, 3). Mange har overbevegelige/
stive ledd, og mange utvikler artrose tidlig. 
Noen får nevrologiske problemer på grunn 
av instabilitet eller trange forhold i nakke og 
ryggrad. Noen har problemer med luftveier 
og hørsel på grunn av trange kanaler, samt 
tann-/kjeve-problemer på grunn av trang 

munnhule. Økt tendens til overvekt er også 
beskrevet (3). 

I tillegg til å være kortvokste, har de fleste 
også andre kroppsproporsjoner enn folk 
flest. For eksempel kan armer og ben være 
korte i forhold til bolen, og hender, fingre og 
føtter kan være korte og brede. Dette kan gi 
betydelig praktiske problemer og økt belast-
ning i dagliglivet. For eksempel har mange 
nedsatt gangfunksjon, og mange har van-
sker med å gripe, holde fast, nå opp og få tak 
i ting. Mange kan ikke nå fram til alle steder 
på egen kropp. Omfanget av de praktiske 
problemene er blant annet avhengig av grad 
av medisinske komplikasjoner, kroppslige 
forandringer og hvor godt eller dårlig omgi-
velsene er tilpasset den enkeltes behov. I til-
legg har mange avvikende utseende som kan 
føre til uønsket oppmerksomhet og stigma-
tisering (8, 9). Samlet betyr dette at de som 
er kortvokste kan møte hindringer i hverda-
gen som på forskjellige måter kan redusere 
muligheten til deltakelse i arbeidslivet og på 

øvrige samfunnsarenaer (10).
En systematisk oversikt fra 2008 viser at 

det er generelt lite relevant kunnskap om 
gruppen (11). De fleste studier består av 
diagnosebeskrivelser, beskrivelse av medi-
sinske komplikasjoner og behandlingsmu-
ligheter (11-15). Psykososiale forhold og 
helserelatert livskvalitet beskrives i noen få 
studier fra USA og Finland (9, 16-19).  

Data som presenteres i denne artikkelen 
er del av en studie om kortvokste i Norge. 
Resultater fra et spørreskjema om helsesta-
tus, SF-36, har vi presentert i en tidligere 
artikkel (20). I tråd med studiene fra USA 
og Finland fant vi redusert fysisk helsesta-
tus hos kortvokste sammenliknet med folk 
flest. I tillegg fant vi at kortvokste hadde 
omtrent lik helsestatus som mennesker 
med reumatoid artritt (20). For å gi en mer 
detaljert beskrivelse av plager, behandling 
og livsvilkår hos kortvokste i Norge, vil vi 
her presentere flere data fra samme utvalg. 
Kunnskap om disse forholdene er nødven-

Forutsetningen for å gi god behandling til kort-
vokste, er kunnskap om tilstand, skjelettav- 
vik og nødvendig tilrettelegging.

ILLUSTRASJONSFOTO Annette Holt Skogan
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dig for at fagpersoner skal kunne gi gode tjenester, og for brukerne 
slik at de kan medvirke i beslutninger som angår dem, blant annet 
om helsetjenester (21). 

Hensikten med denne undersøkelsen var: 
1) Å beskrive yrkesdeltakelse, kroppsplager, bruk av helsetjenes-

ter og trygdeytelser blant personer registrert som kortvokste ved 
TRS kompetansesenter. 

2) Å avdekke om det i samme gruppe var sammenheng mellom 
yrkesdeltakelse (ja/nei) og variablene alder, kroppshøyde, utdan-
ningsnivå og antall kroppsplager.

Materiale og metode
Studien er en tverrsnittsundersøkelse. Den ble tilrådd av Regional 
komité for forskningsetikk, øst-norge. 

Spørreskjema ble sendt ut per post i oktober 2004 til alle de som 
var registrerte som kortvokste ved TRS og som var 16 år og eldre. 
Kortvokstheten kunne skyldes skjelettdysplasi eller være uten kjent 
årsak. Tre uker etter utsendelsen ble det sendt forhåndsvarslet skrift-
lig purring til alle. Besvarelsene var anonyme. Skjemaet ble sendt til 
72 personer, gjennomsnittsalder var 35 år, aldersspenn 16-71 og 67 
prosent var kvinner.

Spørreskjemaet ble utviklet spesielt til denne studien. Vi valgte 
tema og utviklet spørsmål og svarkategorier i samarbeid med to 
personer som begge var kortvokste, utpekt av Norsk Interesseforen-
ing for Kortvokste. Skjemaet ble deretter drøftet med en tverrfaglig 
gruppe fagpersoner på TRS kompetansesenter. Til sist ble spørre-
skjemaet prøvd ut i en pilotstudie (n = 5). De som deltok i pilotstu-
dien fikk tilsendt nytt spørreskjema og ble inkludert i hovedstudien.
Spørreskjemaets innhold var i fire grupper: 

1. Demografiske data
2. Utdannelse og arbeid
3. Kroppsplager
4. Behandling, stønader og hjelpemidler. 

Spørsmålene hadde hovedsakelig forhåndsdefinerte svarkatego-
rier som ga kategoriske data (ja/nei), mens alder, høyde og vekt 
ga kontinuerlige data. For flere variabler ble det laget sumskårer: 
1. Kroppsplager (0-10): Antall områder i kroppen det ble rappor-
tert plager fra siste fire uker, 2. Kontakter med lokalt hjelpeapparat 
(0-8): Antall kommunale fagpersoner det ble rapportert kontakt 
med siste 12 måneder, 3. Kontakter i spesialisthelsetjenesten (0-
11): Antall fagpersoner i spesialisthelsetjenesten det ble rapportert 
kontakt med siste 12 måneder. For bruk i analyser ble variabelen 
utdanningsnivå delt i to grupper ut fra høyeste fullførte utdanning: 
1. Ungdomsskole/videregående, 2. Høyskole/universitet. Siden vi 
ikke hadde noen faglige begrunnelser for oppdeling i undergrupper 
av variablene kroppshøyde, alder og kroppsplager, valgte vi å dele i 
grupper av så lik størrelse som mulig, og valgte derfor median som 
delingspunkt. 

Dataene ble analysert ved hjelp av SPSS (Statistical Package for 
Social Sciences) versjon 14.0. Kontinuerlige data var normalfordelte 
for gruppen som helhet.

Krysstabeller (Phi og Pearsons Kjikvadrat) ble brukt for å un-
dersøke om det var sammenheng mellom kroppsplager og alder, 
bruk av fysioterapi og alder og bruk av fysioterapi og kroppsplager. 
Krysstabeller ble også brukt for å undersøke om det var sammen-
heng mellom yrkesdeltakelse (ja/nei) og variablene utdanningsnivå, 

TABELL 1 Karakteristika hos 44 personer registrert som kortvokste ved 
TRS kompetansesenter. 

Demografiske og kliniske data  N=44

Alder i gjennomsnitt (SD)   36 (13)

Høyde i gjennomsnitt (SD) 134 (13)

Kvinner n (%)   32 (73)

Diagnoser
    Achondroplasi n (%) 
    Andre skjelettdysplasidiagnoser1 n (%)  
    Uten kjent diagnose n (%)  

  19 (43)
  17 (39)
    8 (18)

Gift/samboer n (%)   16 (36)

Har egne barn n (%)   13 (29)

Fullført høyskole/universitetsutdanning n (%)   16 (36)

Sysselsetting
     Er i 100 % jobb n (%)
     Er i deltidsjobb  n (%)
     Under utdanning

  13 (30)
    6 (14)
  15 (35)

1 Hypochondroplasia, Pseudoachondroplasia, chondrodysthrophi, spondyloepiphyseal 
dysplasia cogenita, diasthropic dysplasi, dyschondrosteose, dysplasia epiphysealis 
multiplex, metaphyseal chondrodysplasia, metathropic dysplasi, spondylo meta 
physeal dysplasia (Kozlowskys type). 

TABELL 2 Oversikt over kroppsplager hos personer registrert som kort-
vokste ved TRS kompetansesenter. 

Områder i kroppen Alle (n=44)

Kroppsplager siste 4 uker (0-10)

Ingen kroppsplager n (%)     1  ( 2)
Føtter/ankler n (%)   28 (64)
Legger  n (%)   14 (32)
Knær  n (%)   25 (57)
Hofter  n (%)   22 (50)
Ryggen  n (%)   35 (80)
Nakken  n (%)   29 (66)
Hodet  n (%)   16 (36)
Skuldre  n (%)   26 (59)
Armer  n (%)   20 (46)
Håndledd/hender  n (%)   16 (46)
Sum kroppsplager median (range)    4,5 (0-10)

TABELL 3 Oversikt over kirurgisk inngrep for 44 personer registrert som 
kortvokste ved TRS kompetansesenter. 

 N=44
Ikke operert n (%)  11 (25)

Forlengelsesoperasjoner n (%)    8 (18)

Operert i:

     Føtter/ankler n (%)    7 (16)

     Legger n (%)    8 (18)

     Knær, innsatt protese n (%)    3   (7)

     Hofter, innsatt protese n (%)    7 (16)

     Rygg/nakke (trange forhold) n (%)    8 (18)

     Nakke, overbevegelig n (%)    2   (5)

     Hode, hydrocephalus n (%)    1   (3)

     Ører, innlagt dren n (%)    6 (14)
   Andre steder 
   (knær/hofter/skuldre/mandler/polypper etc.) n(%)

 
 25 (56)
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høyde, alder og antall kroppsplager. Fem-
ten personer som var under utdannelse ble 
tatt ut av denne analysen. P-verdi < 0,05 ble 
ansett som statistisk signifikant i alle analy-
sene. 

Resultater
Respondentene
Av de 72 som mottok skjema fikk vi svar fra 
44 personer (61 prosent). Deres gjennom-
snittlige alder var 36 år (aldersspenn 16-61 
år), og 73 prosent var kvinner. Bosetningen 
var spredt utover hele landet. 

Demografiske og kliniske data
Tabell 1 viser at 36 personer (82 prosent) 
rapporterte at de hadde en skjelettdysplasi-
diagnose, i alt 11 ulike diagnoser ble rap-
portert. Åtte personer hadde ikke diagnose, 
men hadde kroppshøyde 127-146 cm som er 
innenfor definisjon av kortvoksthet. 

Kroppsplager
Av de totalt 44 personene oppga bare en per-
son ikke å ha noen kroppsplager, 22 perso-
ner oppga at de hadde plager fra fem eller 
flere kroppsområder og plager i ryggen ble 
rapportert av 35 personer (tabell 2). Det var 
en tydelig sammenheng mellom alder og 
antall kroppsplager (phi = 0,4; p = 0,02); de 
som var eldre enn 36 år hadde mer plager 
enn de som var 36 år eller yngre (data ikke 
i tabell). I alt 26 personer oppga at de opp-
levde seg smerteplaget, 20 personer oppga 
å ha overbevegelige ledd og 26 hadde stive 
ledd (data ikke i tabell).

Helsetjenester og trygdeytelser
Alle bortsett fra en hadde hatt kontakt med 
personer i lokalt hjelpeapparat siste år, gjen-
nomsnittlig antall kontakter var 4 (SD 2). 
Trettitre hadde hatt kontakt med trygde-

kontor, 18 med ergoterapeut, ni med ar-
beidskontor og åtte med psykolog/psykiater. 
Gjennomsnittlig antall kontakter med spe-
sialisthelsetjenesten var 3 (SD 2). Ti hadde 
hatt kontakt med ortoped, åtte med øre/
nese/halsspesialist, seks med nevrolog og 
åtte med gynekolog/urolog. Kun fem anga å 
ha koordinator i tjenesteapparatet (data ikke 
i tabell).

I hele utvalget hadde 26 (59 prosent) per-
soner fått fysioterapi siste år. Av disse fikk 
24 varme/massasje og øvelser og noen fikk 
kombinasjoner av behandling (10 gruppe-
trening i basseng, tre psykomotorisk trening 
og en terapiriding). Det var ingen sammen-
heng mellom bruk av fysioterapi og alder 
(phi = 0,1; p = 0,54) eller mellom bruk av 
fysioterapi og antall kroppsplager (phi = 0,2; 
p = 0,23) (data ikke i tabell).

Åtte av de 44 personene hadde gjennom-
gått forlengelsesoperasjoner (tabell 3), alle 
disse hadde achondroplasi. Operasjonene 
var gjort i alderen 13-30 år. Alle disse hadde 
hatt noen form for komplikasjoner i forbin-
delse med operasjonene, men hele seks vur-
derte likevel at forlengelsesopperasjonene 
var vellykket (data ikke i tabell). I utvalget 
var det 33 som hadde gjennomgått andre 
operasjoner (tabell 3).

Bortsett fra én mottok alle økonomiske 
stønader. Totalt 32 personer mottok grunn-
stønad, og 27 hadde fri fysioterapi. Figur 1 
viser utvalgets fordeling på type stønader og 
hjelpemidler: 

Tjue personer hadde helt eller delvis til-
rettelagt bolig, og 31 hadde hjelpemidler til 
tilpasning i boligen. Hjelpemidlene var høy-
deregulerbart kjøkken, tilpasset toalett, løf-
te/hvilestol og arbeidsstol/bord. Det var 15 
som hadde forflytningshjelpemidler (figur 
1): manuell og/eller elektrisk rullestol, scoo-
ter og/eller tilpasset sykkel. Elleve personer 

rapporterte at de ikke brukte tekniske hjel-
pemidler. I alt tretten personer rapporterte 
at de mottok personhjelp: Ni fikk hjelp til 
husarbeid, syv til innkjøp og to mottok hjelp 
til egenomsorg (data ikke i tabell). 

Det var tolv personer som hadde søkt 
støtteordninger og fått avslag. Syv hadde fått 
avslag på økonomiske stønader fra folke-
trygden, ni på tekniske hjelpemidler og fire 
på fri fysioterapi (data ikke i tabell). 

Deltakelse i arbeidslivet 
I alt 29 personer hadde vært eller var i løn-
net arbeid. Nitten personer var i arbeid på 
undersøkelsestidspunktet, av disse arbeidet 
seks deltid (tabell 1). Seks oppga at de hadde 
arbeid som var fysisk krevende (går/løfter 
mye). Det var syv som hadde tilretteleg-
gingstiltak på arbeidsplassen. At tilretteleg-
gingen på arbeidsplassen var bra nok var det 
15 som mente. Av de 10 som hadde vært i 
lønnet arbeid tidligere, oppga fem at de slut-
tet fordi jobben var for slitsom fysisk, to for-
di jobben var for slitsom psykisk og kun tre 
oppga å ha prøvd tiltak for å kunne fortsette 
i arbeid. Medianalder ved avslutning av ar-
beidsforholdet var 39 år (spennvidde 20-57) 
(data ikke i tabell).

Tabell 4 viser at det var flest i arbeid blant 
følgende grupper: de med høyskole- og uni-
versitetsutdannelse, de med kroppshøyde 
over 134 cm, de som var yngre enn 40 år 
og de som hadde plager fra mindre enn fire 
kroppsområder.

Diskusjon 
Resultatet viser at halvparten av de voks-
ne kortvokste rapporterte plager fra fem 
kroppsområder eller mer, og alle hadde fått 
behandling og tjenester fra aktører i hjelpe-
apparatet. De aller fleste var eller hadde vært 
i lønnet arbeid, men flere hadde avsluttet 

yrkeslivet tidlig. Av de som 
hadde sluttet var det få som 
hadde prøvd tilretteleggings-
tiltak for å kunne bli i arbeid 
lengre. Ikke overraskende var 
det de med lengst utdannelse, 
de høyeste, de yngste og de 
med minst utbredte plager 
som var i arbeid. 

Metodediskusjon 
Studiens utvalg ble rekruttert 
fra et helseinstitusjonsregis-
ter. Det er en rekrutterings-
praksis som er mye brukt 

TABELL 4 Sammenheng mellom yrkesdeltakelse og utdanningsnivå, kroppshøyde, alder og antall kroppsplager 
hos 29* personer registrert som kortvokste ved TRS kompetansesenter.

Faktorer I arbeid 
(n=19)

Uføretrygdet 
(n=10)

Phi P**

Utdannelsesnivå Grunnskole/videregående (n=15) 
Høyskole/universitet (n=14)

7
12

8
2

-0,41 0,027

Kroppshøyde 134 cm eller lavere  (n=14)
135 cm eller høyere (n=15)

6
13

8
2

-0,46 0,013

Alder 40 år eller yngre (n=14)
41 år eller eldre (n=15)

12
7

2
8

  0,41 0,027

Antall kroppsplager 4 eller mindre (n=14)
5 eller mer (n=15)

12
7

2
8

  0,41 0,027

*  Femten personer i utdannelse ble tatt ut av denne analysen
** Kjikvadrat-test
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i tverrsnittsstudier om diagnosegrupper, 
også i studier om kortvokste (9, 17, 18). I 
tillegg skilte utvalget seg lite fra populasjo-
nen i TRS-registeret med hensyn til kjønn 
og alder. På den annen side var besvarelsene 
anonyme, og det kan derfor ikke gjøres yt-
terligere sammenligningsanalyser mellom 
respondenter og ikke-respondenter. Følgelig 
kan det være noe usikkert om resultatene er 
gyldige for alle kortvokste som er registrert 
ved TRS. 

Alle kortvokste i Norge kan registrere 
seg som brukere ved TRS, og det er registret 
brukere fra alle landets fylker. Men registe-
ret er ikke fullstendig, blant annet er andelen 
menn lav, og det er få personer over 60 år. I 
tillegg er det trolig at rekruttering fra et hel-
seinstitusjonsregister gjør at personer med 
minst plager ikke er representert verken i 
vårt eller andres utvalg. Selv om resultatene i 
denne undersøkelsen ikke kan generaliseres 
til de som har lite plager, er det trolig at re-
sultatene kan gjelde for kortvokste personer 
som fagpersonell i tjenesteapparatet møter i 
sitt arbeid.  

Fordi problemområdene vi anså som 
relevante for kortvokste personer ikke var 
godt nok dekket i tidligere validitetstestede 
spørreskjemaer, ble det utviklet et eget spør-
reskjema spesielt til denne studien. Skjemaet 
er ikke testet for validitet, men informasjo-
nen som ble innhentet antas minst å ha 
ansiktsvaliditet fordi det ble utviklet i nært 
samarbeid med brukerrepresentanter og 
fagpersoner med klinisk erfaring. 

Resultatdiskusjon
I denne studien har vi beskrevet noen pro-
blemer/plager som kan være med å forklare 
den nedsatte fysiske helsen som kortvokste 
har sammenliknet med folk flest (9, 17-
20). Vi fant at mange hadde plager fra flere 
kroppsområder samtidig, noe som ifølge en 
norsk studie (22) kan gi store begrensnin-
ger i funksjonsnivå. Mange av plagene hos 
de kortvokste var knyttet til ledd, noe som 
kan ha sammenheng med tidlig artrose-
forandring og at mange hadde ryggplager. 
Ryggplagene kan ha sammenheng med 
trange forhold i ryggen (3, 7, 12, 14). Vi 
har tidligere vist at de laveste blant de kort-
vokste hadde størst reduksjon i fysisk helse 
(20). Forholdene med mange plager i mange 
kroppsområder samtidig, leddforandringer 
og praktiske problemer knyttet til den lave 
høyden, gjør det forståelig at mange kort-
vokste rapporterer redusert fysisk helse.

Vi fant at antall plager økte med økende 
alder selv om studiens utvalg hadde for-
holdsvis lav gjennomsnittsalder og ingen 
personer var over 61 år. Det er kjent at den 
fysiske helsen reduseres med økende alder 
i den generelle befolkningen (23), og det er 
også tidligere vist at hos kortvokste kommer 
reduksjonen spesielt tidlig, allerede fra 40-
års alder (19, 20). 

Tre firedeler av studiegruppen var be-
handlet kirurgisk og cirka halvparten av 
disse hadde gjennomgått 3-6 operasjoner 
hver, noe som understøtter alvorligheten av 
kroppsplagene. I tillegg til belastningen ved 

å gjennomgå kirurgiske inngrep, vil utred-
ning, behandling og spesielt rehabilitering 
i forbindelse med kirurgi gi konsekvenser 
både for privatliv og arbeidsliv. Det kan føre 
til langvarig sykefravær, behov for intensiv 
trening og perioder med økt hjelpebehov.

Blant kortvokste i denne studien fant vi 
forholdsvis høyt utdanningsnivå; 36 pro-
sent hadde utdanning på høyskole/universi-
tetsnivå, mot 26 prosent i befolkningen for 
øvrig (24). Yrkesdeltakelsen var imidlertid 
betydelig lavere (43 prosent) enn i befolk-
ningen (74 prosent), men tilsvarende det 
en ser blant funksjonshemmede for øvrig 
(44 prosent) (25). Blant de kortvokste var 
32 prosent i deltidsjobb, mens det blant 
funksjonshemmede for øvrig var 45 prosent 
som jobbet deltid (25). Få rapporterte at de 
hadde prøvd tiltak for å fortsette i jobb. At 
mange kortvokste klarte utdanning og tidlig 
yrkesliv, kan ha sammenheng med at det i 
tidlig alder er mulig ved ekstra stor innsats 
å kompensere for de praktiske og helsemes-
sige problemene kortvokstheten fører med 
seg. Dette kan ha store omkostninger og gjø-
re at belastningen over tid blir så stor at ar-
beidssituasjonen blir svært slitsom. Mange 
har så marginal funksjon i utgangspunktet, 
at selv små endringer, som noe økende pla-
ger og noe minkende kapasitet, kan få stor 
betydning for den totale yteevnen. Dette kan 
gjøre det urimelig belastende å klare både 
hverdagslivets og arbeidslivets krav, og det 
kan forklare hvorfor mange faller tidlig ut 
av arbeidslivet. At de fleste med utdannelse 
på høyskole/universitetsnivå var i jobb, kan 
i noen grad ha sammenheng med at de har 
arbeid som er mindre fysisk krevende og 
at de lettere kan få en tilrettelagt arbeidssi-
tuasjon. I befolkningen ellers og blant funk-
sjonshemmede forøvrig er det også flest i 
jobb blant de med høy utdannelse (24, 25).

Fysioterapi synes å være en hyppig brukt 
tjeneste blant de som er kortvokste, da over 
halvparten av studiegruppa hadde hatt kon-
takt med fysioterapeut siste år. Dette er langt 
mer enn i befolkningen for øvrig, der cirka 
15 prosent hadde hatt kontakt med fysio-
terapeut siste år (24). Det ville være natur-
lig at de kortvokste som hadde mest plager 
brukte mer fysioterapitjenester enn de med 
færre plager, men det fant vi ikke i denne 
undersøkelsen. Dette kan enten tyde på at 
en del kortvokste opplever at fysioterapi har 
begrenset nytte, eller at fysioterapeuter selv 
ser at de ikke har gode nok tilbud til dem. I 
tillegg har vi på TRS erfart at mange kort-

FIGUR 1. Antall som mottok stønader og hjelpemidler blant 44 personer registrert som kortvokste ved 
TRS kompetansesenter.
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vokste blir mindre fysisk aktive når plagene 
tiltar, fordi det da er vanskelig å finne akti-
viteter som de kan mestre. Dette kan føre 
til passivitet som igjen kan gi økende pla-
ger, økende kroppsvekt og tap av funksjon. 
Erfaring viser at fysioterapeuter kan gi god 
behandling og ha nyttige innspill i forhold 
til å tilpasse fysiske aktiviteter for kortvok-
ste. Forutsetningen er at fysioterapeuter har 
kunnskap om kortvoksthet, skjelettavvikene 
og de spesielle tilrettinger som er nødven-
dig.

Det er rimelig å anta at kortvokste mø-
ter praktiske problemer og derfor har behov 
for hjelpemidler samt stønader for å dekke 
utgifter i forbindelse med hjelpetiltak. Det 
var imidlertid ganske mange som rappor-
terte at de ikke brukte noen hjelpemidler, 
ikke hadde tilrettelagt bolig eller tilretteleg-
gingstiltak på arbeidsplassen. Dette kan ha 
sammenheng med at de ikke ønsker å ta i 
bruk tiltak som gjør dem enda mer synlige 
og lettere stigmatiserbare enn de i utgangs-
punktet er. Tiltakene kan også oppleves 
unyttige fordi de ikke er godt nok tilpasset 
den enkeltes behov. 

En ikke ubetydelig gruppe hadde søkt 
ytelser og fått avslag. En årsak til det kan 
være at søknadene var for dårlig begrunnet, 
fordi fagpersoner hadde begrenset kunn-
skap om hvilke belastninger som forelå. 
Med bedre kunnskap og samarbeid med 
dem det gjelder, vil fagpersoner kunne finne 
fram til tilretteleggingstiltak og hjelpemidler 
som de kortvokste i større grad vil benytte. 
Dette forutsetter at de kortvokste opplever 
at tiltakene gir dem økt funksjon og mindre 
slitenhet, uten at de fremhever det som skil-
ler dem fra andre. Bedre kunnskap vil også 
kunne føre til at søknader om hjelpemidler 
blir bedre begrunnet og i større grad innvil-
get.

Konklusjon
Denne studien viser at blant kortvokste per-
soner i Norge under 61 år som er registrert 
ved TRS kompetansesenter, har en tredel 
sluttet i arbeid, mens størstedelen av de med 

høy utdanning er i jobb. Videre har halvpar-
ten plager fra minst fem kroppsområder, og 
plagene øker med økende alder fra et tidlig 
tidspunkt. Alle fikk behandling og tjenester 
fra aktører i tjenesteapparatet; over halvpar-
ten brukte fysioterapitjenester, men de med 
mye plager brukte ikke mer fysioterapi enn 
de med mindre plager. 

Kunnskap om plagene og omfanget av 
disse, vil kunne gjøre fagfolk bedre i stand 
til å gi tjenester som er i tråd med behovene 
hos den enkelte kortvokste. Dette kan være 
fysioterapi, fysisk aktivitet, hjelpemidler og 
tilrettelegginger som er individuelt tilpasset. 
Kunnskapen kan også hjelpe de kortvokste 
selv med å presentere sine behov i møtet 
med tjenesteapparatet. Det må imidlertid 
mer forskning til for å finne ut hvilke tiltak 
som best vil lette helseplagene, og om dette 
i så fall vil påvirke deltakelse i arbeidslivet. 

Studien er finansiert av TRS kompetansesen-
ter for sjeldne diagnoser, Sunnaas HF.
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Mer kunnskap om kortvoksthet hos 
fagpersoner som møter dem, vil kunne 
medvirke til at flere kortvokste personer 
kan få bedre hjelp.
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 Purpose: There is a lack of knowledge about the lives of adults 
with short stature in Norway. We therefore performed a survey to 
described participation in paid employment, bodily complaints, the 
use of health services and the welfare system. 
Design: Survey. 
Methods and material: A questionnaire was developed and sent 
to 72 persons (16 years and older) who were of short stature 
and registered in a data based medical journal system at the TRS 
resource centre for rare disorders. 
Results: Forty-four persons (61 percent) answered the ques-
tionnaire, 32 were women and mean age was 36 years (SD 13). 
Mean body height was 134 cm (SD 13). Most of them had bodily 
complaints, 22 had complaints from five or more body areas. During 
the last year, 26 had received physical therapy. All but one received 
some financial aid and 33 used technical aids. Nineteen were 

Title: Short statured in Norway: Employment, bodily complaints, use of health 
and welfare services – a survey 
Abstract 

«Kan du forklare 
meg hva som 
er galt?»

Et konkret spørsmål krever et konkret svar!konkret spørsmål krever et konkret sv

employed and 10 had full disability pensions. People with high level 
of education, the tallest, the youngest and those with few physical 
complaints had highest participation in paid employment. 
Conclusion: One third of adults with short stature in Norway who 
were registered at TRS Resource Centre had ended paid employ-
ment, while most of those with high education were employed. One 
half had complaints from five or more body areas and all received 
treatment and services from professionals in the health-, social- 
and welfare system. More knowledge about short stature may 
contribute to better services for people of short stature.
Keywords: Adult; Dwarfism; Achondroplasia; Bone Diseases; 
Therapy; Physical Therapy Modalities; Activities of Daily Living; Work 
(MeSH-terms) 
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Kunsten å bruke sunn fornuft

Det er ikke likegyldig hvor du velger å spare - selv små forskjeller i avkastning kan utgjøre store forskjeller over tid.
I SKAGEN Fondene har vi lang erfaring med å fi nne de Undervurderte, Underanalyserte og Upopulære selskapene.
Det er nemlig de som gir best avkastning for kundene våre.

 

 

Skattefordel for 2009
For å oppnå skattefordel for 2009 må avtalen opprettes innen 20. mars. Ring 800 Pensjon
(800 736 7566) så forteller vi deg hvordan du enkelt kan opprette en pensjonsavtale, eller fl ytte
din nåværende avtale til oss. Les mer på www.skagenfondene.no/pensjon.

*1 Referanseindeks før 1.1.2010 var OSEBX.
*2 Referanseindeks før 1.1.2010 var MSCI Verdensindeks. 
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig
avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge 
av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets 
risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen
kan bli negativ, som følge av kurstap. 

Vi kan vise til god historisk avkastning

Siden oppstart og frem til 31.01.2010 har våre aksjefond og deres referanseindekser hatt følgende avkastning pr. år i snitt:

MSCI AC
Verdensindeks 
0,2 %

SKAGEN Global
Oppstart 7.8.1997

SKAGEN Vekst
Oppstart 1.12.1993

OSEBX/MSCI AC 
Verdensindeks
(50/50)

9,3 %

17,2 % 16,7 %
20,7 %

SKAGEN Kon-Tiki
Oppstart 5.4.2002

MSCI 
Vekstmarkeds
indeks
9,3 %

*2

*1

Som selvstendig næringsdrivende er det du som må tenke på fremtiden din,
og gjøre grep for å sikre en god pensjon. Kostnadene til pensjonssparing får
du heldigvis trukket fra på skatten.
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Constraint-induced movement therapy after injection of Botu-
linum toxin improves spasticity and motor function in chronic 
stroke patients

BLIKK PÅ FORSKNING Blikk på forskning utarbeides i samarbeid med Journal of Physiotherapy 
(Australia). Tidsskriftet trykker forskningspresentasjonene under beteg-
nelsen Critically appraised Papers, CAPs.

Synopsis
Summary of: Sun S-F, Hsu C-W, Sun 
H-P, Hwang C-W, Yang C-L, Wang J-L 
(2009) Combined Botulinum toxin type 
A with modified constraint-induced 
movement therapy for chronic stroke pa-
tients with upper extremity spasticity: a 
randomized controlled study. Neurore-
habil Neural Repair Early online: DOI: 
10.1177/1545968309341060. [Prepared by 
Mark Elkins, CAP Editor.] 

Question: Does injection of Botulinum 
toxin followed by constraint-induced move-
ment therapy improve spasticity and upper 
limb motor function more than the same in-
jection followed by rehabilitation based on 
neurodevelopmental techniques? 

Design: Randomised trial with concealed 
allocation and blinded outcome assessment. 

Setting: Rehabilitation department of a 
tertiary hospital in Taiwan. 

Participants: Adults at least one year af-
ter a stroke with a Modified Ashworth Scale 
(MAS) score of 3 or more in the elbow, 
wrist, or finger flexors, and with at least 10 
degrees of active interphalangeal and meta-

carpophalangeal extension and 20 degrees 
of wrist extension. Fixed contractures, ma-
jor co-morbidities, and previous Botulinum 
toxin injection or surgery for spasticity were 
exclusion criteria. Randomisation of 32 par-
ticipants allotted 16 to each group. 

Interventions: Both groups received a 
total dose of 1000 units of Botulinum toxin 
type A, injected at standard muscular sites 
in the affected upper limb, and commenced 
their 3-month rehabilitation regimen the 
following day. The intervention group un-
derwent intensive training of the affected 
upper limb for 2 hours, 3 times per week, 
while the non-affected upper limb was re-
strained for at least 5 hours per day. Selected 
tasks were progressed in  complexity, with 
some assistance with movements and verbal 
feedback and encouragement. The control 
group received 1 hour each of physiotherapy 
and occupational therapy, 3 times per week. 
Therapy was based on neurodevelopmental 
techniques, focusing on normalising tone, 
and movement patterns. 

Outcome measures: The primary out-
come was the MAS (0 = no spasticity, 4 = 

rigid in flexion or extension). Secondary 
outcomes included the Motor Activity Log 
(MAL), comprising two 6-point scales of 
amount of use and quality of movement, 
and the Action Research Arm Test (ARAT), 
which rates 19 tasks from 0 (no movement 
possible) to 3 (normal movement), to give a 
total score out of 57. 

Results: 29 participants completed the 
study. At 6 months, the treatment group 
had significantly greater reduction in MAS 
scores for the elbow (0.7, 95% CI 0.1 to 1.3), 
wrist (0.7, 95% CI 0.2 to 1.2), and fingers 
(1.2, 95% CI 0.9 to 1.5). Also at 6 months, 
the treatment group had significantly great-
er improvement in amount of use (1.1, 95% 
CI 0.8 to 1.4), quality of movement (0.9, 95% 
CI 0.6 to 1.2),  and ARAT scores (7, 95% CI 
4 to 10). 

Conclusion: Injection of Botulinum toxin 
followed by constraint-induced movement 
therapy improves spasticity and upper limb 
motor function more than the same injec-
tion followed by rehabilitation based on 
neurodevelopmental techniques. [95% CIs 
calculated by the CAP Editor.] 

Commentary
This paper presents convincing evidence of the efficacy of combin-
ing Botulinum toxin type A injections with modified constraint-
induced movement therapy in reducing spasticity and improving 
arm and hand function in patients with spasticity more than one 
year after stroke. The results are impressive, since the most consis-
tent between-group differences occurred 6 months post-injection 
and 3 months post-training, suggesting that participants had on-
going gains even when the effect of the injections would be ex-
pected to have worn off. This strengthens the evidence that the 
benefits of constraint-induced movement therapy persist beyond 
the period of therapy (Kwakkel et al 2007), especially since some 
of these data were uncontrolled (Askim and Indredavik 2008). 

There are a number of challenges to be addressed in imple-
menting this intervention in clinical practice. First, evaluation of 
potential patients should include assessment of spasticity and ac-
tive movement. The combined protocol was effective for a group 
of patients who had moderate to severe spasticity in the elbow, 
wrist and/or finger flexors, as well as enough strength to be able 
to produce 10 degrees of active extension of the interphalangeal 
and metacarpophalangeal joints and 20 degrees of active wrist ex-
tension. The absence of either of these criteria should suggest an 
alternate intervention. For example, modified constraint-induced 
movement therapy alone is effective in patients without spasticity 
(Langhorne et al 2009), so in these cases the use of Botulinum 
toxin injections is not recommended. In patients with significant 
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weakness, the use of mental practice has shown promising results 
as a precursor to implementing modified constraint-induced mo-
vement therapy (Page et al 2007). 

The second major challenge is the feasibility of providing one-
on-one supervised practice for 3 2-hour sessions per week over 
3 months, ie, a total of 72 hrs of supervised outpatient physio-
therapy. The expense of travel to  and from the facility is a further 
obstacle to implementation (Wolf et al 2007). It is unlikely that 
this amount of therapy could be funded in many circumstances. 
Physiotherapists are therefore challenged to deliver modified con-
straint-induced movement therapy by incorporating group and/
or homebased practice (English et al 2008, Williams et al 2009).

Colleen G Canning, The University of Sydney, Australia
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Tro skilles fra viten om det 

smertefulle iliosakralleddet i 

en artikkel av manuellterapeut 

og forsker Mark Laslett. Han 

har skrevet en narrativ over-

siktsartikkel publisert i The 

Journal of Manual & Manipula-

tive Therapy (1). 

UNDERSØKELSE og behandling av ilio-
sacral (IS) leddet har vært beskrevet siden 
1900-tallet, men sammenhengen mellom 
såkalte IS-dysfunksjoner, smerter fra IS-
leddet og lumbalcolumna er i dag fortsatt 
svært uklar. Mark Laslett, manuellterapeut 
og PhD fra New Zealand, har skrevet en 
viktig narrativ oversiktsartikkel hvor han 
setter søkelyset på de fakta som finnes rundt 
dette mystiske leddet. Han viser til svak do-
kumentasjon for mekaniske dysfunksjoner 
i IS-leddet som årsak til ryggsmerter, IS-
smerter eller refererte smerter. IS-leddet har 
mindre enn 4° rotasjon og 1.6 mm transla-
sjon, og det finnes ingen sammenheng mel-
lom bevegelse i IS-leddet og symptomatisk 
eller asymptomatisk side. Fysioterapeuter 
bruker daglig et mangfold av manuelle tes-
ter for å evaluere antatte IS-dysfunksjoner 
(vor lauf, gillet test, duppetest, leddspill) selv 
om interraterreliabiliteten av disse testene er 

Det mystiske IS-leddet 
meget svak. Flere studier tyder på at antatte 
IS-dysfunksjoner er vanlige også hos asymp-
tomatiske personer, og det finnes heller in-
gen klinisk akseptert referansestandard for 
bevegelsestesting av leddet.

Dokumentasjonen for IS-leddet som 
en kilde til smerte er vesentlig bedre fra et 
klinisk perspektiv. Fem nøkkeltester (P4, 
Gaenslen’s, kompresjon, distraksjon og sa-
crum thrust eller posteroanterior stress) har 
både god reliabilitet og validitet med rap-
portert sensitivitet på 91 prosent og spesifisi-
tet på 78 prosent opp mot «gullstandarden» 
bedøvende leddinjeksjon. En sjette test, ett 
bens drop test, er også reliabel, men mangler 
fortsatt validitet. Sentraliseringsfenomenet 
for diskogene smerter som er beskrevet av 
McKenzie, har både høy reliabilitet og va-
liditet og har vist svært høy spesifisitet ved 
diskogene smerter. Sentralisering er ikke ob-
servert i pasienter med bekreftet symptomer 
fra fasettledd eller IS-ledd. 

Behandlingen av antatte symptomer fra 
IS-leddene er hovedsakelig tenkt gjennom to 
modeller: inflammasjonsmodellen og insta-
bilitetsmodellen. Dessverre finnes det ingen 
randomiserte kliniske forsøk på ulike be-
handlinger for pasienter med smerter fra IS-
leddet. Det vil si, bortsett fra i subgruppen 
av kvinner med bekkensmerter i forbindelse 
med graviditet, hvor trening har vist gode 
resultater. Behandlinger som fysioterapeuter 
ikke har tilgang til, som kortisoninjeksjoner, 
fenolinjeksjoner og radiofrekvens-denerve-
ring, synes effektive i de fleste tilfeller. Men 

også her mangler det randomiserte studier. 
Dokumentasjonen i artikkelen gjør det 

tydelig at bevegelsestester for såkalte IS-dys-
funksjoner ikke bare er basert på «religiøse 
biomekaniske modeller», men at de også 
viser dårlig reliabilitet og validitet. Provoka-
sjonstestene, derimot, bør brukes, men kun 
i en samlet gruppe på grunn av høy risiko 
for falsk positiv funn av individuelle tester. 
Evidens for behandling av smerter fra IS-
leddet anses som minimal både på grunn 
av mangel på en diagnostisk gullstandard og 
mangel på randomiserte kliniske forsøk.

Det er en lang vei å gå for å forstå meka-
nismene rundt IS-smerter, men ifølge Las-
lett bør fremtidens forskning være rettet mot 
behandling av pasienter med bekreftet smer-
te fra IS-leddet ved hjelp av dobbeltblindede 
lokalbedøvende injeksjoner. Dersom vi ikke 
kan være sikre på diagnosen, vil vi heller 
ikke kunne dokumentere at behandlingen er 
effektiv. Ellers må vi bare fortsette å tro.

Svein Kristiansen, manuellterapeut, Hans & 
Olaf Fysioterapi. Høgskolelektor, Høgskolen i 
Oslo. Epost: sveinekr@hotmail.com
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På WWW.FYSIOTERAPEUTEN.NO kan du 
lese artikkelen «Sukkervann gir håp til usta-
bile bekken».
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Innsprøyting av sukkervanns-

oppløsning, proloterapi, kan 

hjelpe pasienter med ustabilt 

bekken som ikke responderer 

tilfredsstillende på spesifikk 

trening, viser en studie publi-

sert i British Journal of Sports 

Medicine.

TEKST Kjartan Vårbakken, fagredaktor@fysio.
no og Ann Kristin K. Hanssen, akh@fysio.no

Ifølge forskerne i studiet er iliosakralleddet 
(bakre bekkenledd) en kilde til smerter i 
korsrygg og sete i opptil 15 prosent av be-
folkningen.

Såkalt «proloterapi» er injeksjoner av 
ikke-farmasøytisk, irriterende væske i krop-
pen, hovedsakelig i muskelfestene eller 
leddbåndfestene for å styrke og stramme 
opp vevet og redusere smerter. Irritasjonen 
som innsprøytingen skaper, skal stimulere 
den naturlige tilhelingen og bidra til kraft-
lukning av iliosakralleddet (stabilisere bek-
kenleddet). Målsetningen er å restaurere 
leddbåndets funksjon gjennom framveksten 
av nye celler.

Proloterapi er omstridt, men nå viser den 
australske studien gode resultater (1). Den 
er presentert av forskere (leger) fra Univer-
sity of Notre Dame, Sidney. 

Utvalg
En gruppe av 25 pasienter i alderen 26 til 67 
år ble behandlet mellom 2004 og 2007. Be-
handlingen ble fulgt opp med injeksjoner i 
gjennomsnittlig 26 måneder. Fem av pasien-
tene var menn og resten kvinner.

Det var flere kriterier for å bli med i un-
dersøkelsen.

– Pasientene hadde vedvarende ustabilt 
iliosakralledd og gjennomført tre måneder 
med spesifikke øvelser – uten merkbar be-
dring.

– De hadde en klinisk historie med loka-
liserte og/eller strålende korsrygg- eller se-
tesmerter i nærheten av spina iliaca superior 
posterior (bakre, øvre bekkenutspring) - og 

de ble verre av utsatte posisjoner, som å sitte, 
stå, gå eller gå i trapper.

– Symptomene hadde vedvart i mer enn 
seks måneder.

– Inadekvat kraftoverføring i tre kliniske 
tester (angitt under).

Ekskluderingskriterier var akutt radiku-
lopati, infeksjon, graviditet, inflammasjons-
tilstander i iliosakralleddet og maligitet 
(kreft).

Behandling og oppfølging
Pasientene fikk tre CT-kontrollerte injek-
sjoner satt i fester og utspring for de dype 
interossusleddbåndene (bakre, dype bek-
kenleddbåndene) i illiosakralleddet med 
seks ukers mellomrom (se figur). En sprøyte 
med til sammen 5 ml væske bestående av 
1,8 ml med 50 prosent sukkervannsoppløs-
ning, 2.3 ml med Bupivicaine (bedøvelse) og 
0,8 ml iopamidol (kontrastmiddel) ble fylt. 
I hver behandling fikk pasientene injisert til 
sammen 0,8 ml dose per ledd.

Pasientene gjennomgikk tre kliniske tes-
ter før, gjennom og etter behandlingen: En 
provokasjonstest av bekkenleddet (PPPP), 

aktivt strakt beinløft (ASRL) og «stående 
stork»-øvelse (Gillett-test).

De fortsatte å gjøre øvelser under oppføl-
ging av en fysioterapeut.

Resultat
Kliniske tester. Det ble ikke rapportert om 
noen negative bivirkninger. PPPP-testen var 
den første som ble normal, og ASLR-testen 
den siste. To uavhengige forskere utførte 
kliniske tester på pasientene. Den kliniske 
skåren lå gjennomsnittlig på 7,2 poeng ved 
begynnelsen av behandlingen –  på en skala 
fra 4 til 9, hvor 9 er verst. Etter tre måneder 
var den gjennomsnittlige nedgangen på 4,5 
poeng, etter 12 måneder 5 poeng og etter to 
år var bedringen på 6,5 poeng. Pasientene 
ble bedre allerede før de siste injeksjonene 
var satt. Bedringen fortsatte å holde seg sta-
tistisk signifikant etter 2 år.

Funksjon
Pasientrapporterte problemer i daglige ak-
tiviteter ble målt med Quebec Back Pain 
Disability Scale [QBPDS]. Gjennomsnittss-
kåren ved begynnelsen av undersøkelsen var 

Sukkervann gir håp til ustabile bekken

PUNKTER SOM INJISERES i festet for de dype leddbåndene i iliosakralleddet. Hvert punkt injiseres 
med 0,2 ml løsning. For illustrasjonen er iliosakralleddet åpnet som en bok. Kilde: Thomas Dorman
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58 på en skala fra 20 til 100 (best til verst). 
Etter tre måneder hadde gjennomsnittsskår 
forbedret seg med 21 poeng, etter 12 måne-
der 18 poeng, og etter 24 måneder hadde 
den gått ned 33 poeng.

Bedringen fortsatte å være statistisk sig-
nifikant og klinisk betydelig etter både 12 
måneder og to år. Også spørreundersøkelser 
av pasienten (Roland Morris) viste signifi-
kant bedring. Samtlige pasienter ble bedre. 

Diskusjon
Men det er verd å merke seg at dette, ifølge 
forfatterne, er den eneste studien som har 
benyttet røntgengjennomlysning for å sikre 
injeksjonenes plassering i de dype leddbån-
dene i bekkenet. Tidligere nøyaktighetstes-
ting av injeksjoner i bekkenleddet viser at 

slik gjennomlysning er nødvendig på grunn 
av leddets utforming (2).

Konklusjon
Forskerne konkluderer at CT-veiledede pro-
loterapiinjeksjoner i de dype leddbåndene i 
det affiserte iliosakralleddet, i kombinasjon 
med spesifikke stabilitetsøvelser, effektivt 
kan korrigere leddbåndene, redusere smer-
ter og bedre funksjonen.

Fysioterapeutens epilog
Vi finner at proloterapi er kjent fra tv (3) 
og utbredt blant leger og osteopater i privat 
praksis både i USA (4) og Storbritannia (5). 
Vi vet også at fysioterapeuter kan ta injek-
sjonskurser i Storbritannia (6). 
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Betty Kalikstad og Sophie Lund 
Aaserud
Barn og medisiner
Cappelen Damm, 2009
262 sider
ISBN 978-82-02-31436
Pris: kr 349,-

Det finnes kun to medisiner i 
verden som er utviklet og tilpas-
set spesielt for barn. Manglende 
forskning på barnemedisiner gjør 
at barn får medikamenter som 
er laget for voksne. Barn har en 
annen metabolisme enn voksne, 
derfor vet vi ikke alltid hvilke 
bivirkninger barna risikerer å få 
av medikamentene. 

Dette ifølge boka Barn og 
medisiner som er skrevet av 
barnelege og doktorgradsstipen-
diat Betty Kalikstad og journalist 
Sophie Lund Aaserud. Kalikstad 
er president i European Society 
for Develpomental Perinatal & 
Paediatric Pharmacology (ESDP) 
som arbeider med å fremme 
forskning på medikamentell 
behandling av barn. Kalikstad 
underviser i barnemedisiner ved 
Universitetet i Oslo og arbeider 
med en doktorgrad om medika-

mentstudier hos for tidlig fødte 
barn og syke nyfødte. Aaserud, på 
sin side, har feature og helse som 
sitt spesialområde og har erfaring 
fra magasinene Gravid, Foreldre & 
Barn, KK og Aftenposten. 

Barn og medisiner er skrevet 
for å gi småbarnsforeldre utfyl-
lende og grundig informasjon på 
en lettlest og oversiktlig måte. 
Og den innfrir, for inndelingen er 
tematisk og hver del avsluttes 
og oppsummeres med ofte stilte 
spørsmål og svar. 

Boken omhandler småbarnsår-
ene fra null til fem, men den har 
også relevans for større barn. 

Den tar utgangspunkt i nyere 
forskning på barns sykdom og 
bruk av medisiner, og omhandler 
behandling av alt fra uskyldige 
hverdagsplager til alvorlige, 
kroniske sykdommer og lidelser. 
Den gir også gode råd til foreldre 
med syke barn og tar opp hvilke 
juridiske rettigheter man har når 
barn blir syke. I boken deler også 
fem småbarnsfamilier sine erfa-
ringer med å ha syke barn. 

Boken henvender seg ikke 
til fysioterapeuter, men er 
allmenngyldig innen helse og 
barn. Kanskje kan spesielt delen 
om smerte være interessant for 
fysioterapeuter som behandler 
barn?

Boken kan uansett leses av 
alle og krever ingen medisinsk 
forkunnskap. Som småbarnsmor 
har jeg hatt glede av å lese den; 
for hvem har egentlig rett om 
medisinering av barnelegen på 
sykehuset og bokens spesialist i 
barnemedisin? For jeg leste bo-
ken da minstemann var febersyk 
på syvende dagen og tre ganger 
paracet ikke holdt feberen i sjakk. 
Da fikk jeg beskjed av barnelegen 
på sykehuset «å kjøre på med 

Ibux». Men ifølge barnelege 
Kalikstads begrunnelser skal små 
barn ikke ha Ibux. Tankekors! I 
tillegg, det var kjekt å lese at en 
brødskive med nugatti kan være 
like sunt som en skive med ost.

Noe av problemet med mangel 
på utvikling av medisiner på barn 
angis som at potensialet for inn-
tjening for legemiddelindustrien 
ikke stort nok til at dette arbeidet 
prioriteres. Jeg vil anbefale alle 
med småbarn å lese denne boken. 

Siste ord går, her som i boken, 
til barneklinikk-overlege Thor 
Willy Ruud Hansen: «Jeg håper 
også boken vil vekke våre myn-
digheter, slik at de ser behovet 
for å gjøre mer enn en ren sym-
bolinnsats.»

Gro D. Øfjord
Sivilingeniør og søster til to 
fysioterapeuter

Vekkende om barnemedisin
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Bekjemper Parkinson 
med trening

FOR FIRE ÅR SIDEN fikk han enda  en utfordring: Da 
forlot han sykehuset i rullestol etter å ha fått Guillain-
Barré Syndrom på toppen av Parkinson-sykdommen. 
Men siden den gang har 66-åringen blant annet tilba-
kelagt tre pilegrimsturer til fots i Frankrike, Spania og 

Portugal. Den lengste på over 100 mil.
Sivilingeniøren fra Frekhaug nord for Bergen 

trener om lag tre timer hver dag – på linje med en 
toppidrettsutøver. To ganger i uka trener han hos 
fysioterapeut Dagne Iselin Meling ved Frekhaug fy-

Fysioterapi og store mengder trening er grunnlaget i Eirik Næss sin 20 

år lange og vellykkede kamp for å leve et normalt liv med diagnosen 

Parkinson. Motivasjonen er pilegrimsturer til Spania.

TEKST OG FOTO Ann Kristin K. Hanssen, akh@fysio.no

Eirik Næss (66)
1992 Fikk diagnosen 
Parkinsons sykdom

2005 Pådro seg nerve-
sykdommen Guillain-Barré 
Syndrom

2007 Gikk fra St. Jean 
i Frankrike til Santiago i 
Spania, 800 km

2008 Gikk to ganger 
fra Porto i Portugal til 
Santiago

2009 Gikk fra Sevilla til 
Santiago, 1050 km

KONSENTRERT Eirik Næss trener styrke og balanse med fysioterapeut Dagne Iselin Meling ved Frekhaug fysioterapisenter. 
Næss har blant annet problemer med venstre fot, som er ustabil.
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sioterapisenter. Sammen prøver de stadig ut 
nye øvelser for å bekjempe sykdommen.

– Jeg prøver å utforske hva jeg kan få til 
og hvor langt jeg kan tøye det, forteller Eirik 
Næss.

Ny kunnskapsoppsummering
En fersk rapport fra Nasjonalt Kunnskaps-
senter for helsetjenesten konkluderer med 
at fysioterapi og trening trolig har en positiv 
effekt på balanse og en liten positiv innvirk-
ning på livskvalitet for Parkinson-pasienter. 
Trening har muligens også en positiv effekt 
på holdning og stillingskontroll, fysisk funk-
sjon, benstyrke og ganghastighet. Rappor-
ten kan ikke slå fast om fysioterapi og tre-
ning reduserer antall fall. Den baserer seg på 
resultater fra to systematiske oversikter med 
til sammen 22 studier og 819 pasienter med 
Parkinsons sykdom.

– Jeg mener konklusjonen er altfor for-
siktig formulert. For min del er det ingen tvil 
om at trening og fysioterapi har en positiv 
effekt på alle disse områdene, og at det redu-
serer antall fall, sier Næss, som håper hans 
historie kan være til nytte for andre.

Foten dovnet bort
Hordalendingen var ikke engang fylt 50 år 
da han fikk diagnosen. På den tiden løp han 
mye og var i god form. Plutselig opplevde 
han at venstre fot kunne dovne vekk.

Så ble han stiv i den ene armen og fikk 
ubehag i brystet. Etter to år og flere utrednin-
ger fikk han endelig diagnosen Parkinson.

– Jeg tenkte at nå må jeg i hvert fall trene! 
forteller Næss. 

Han bestemte seg også for aldri å klage, 
og for aktivt å unngå å bli trukket inn i de-

presjon. Allerede før han fikk Parkinson-
diagnosen hadde Næss oppdaget at trening 
utløser produksjon av endorfiner, noe som 
bidro betydelig til godt humør og pågangs-
mot og å gjøre treningen mer behagelig. 
Han merket også etter hvert at treningen 
hjalp mot Parkinson-symptomene. Næss vi-
ser også til at nye, utenlandske studier har 
påvist at trening påvirker produksjonen av 
dopamin, som er mangelfull hos Parkinson-
pasientene.

– Nå har det gått 20 år, og mye av årsaken 
til bestrebelsene mine er at jeg har lyst til å 
leve et normalt liv. Jeg vil ikke bli parkert i 
sofaen. Sykdommen har etter hvert spist 
seg litt innpå meg, men jeg synes likevel jeg 
oppnår mye.

Nytt tilbakeslag
I 2005 pådro han seg nervesykdommen 
Guillain-Barré Syndrom utløst av et mage-
virus. Sykdommen gir lammelser og mus-
kelsvekkelse og satte ham kraftig tilbake. Da 
han ble utskrevet fra sykehuset, var han ikke 
engang i stand til å spise selv eller løfte tann-
børsten til munnen for å pusse tennene.

Det var tøft å motivere seg til flere timers 
trening hver dag. Men våren 2006 så han et 
TV-program om pilegrimsturer i Spania, 
Portugal og Frankrike til byen Santiago i 
Nord-Spania. Fysikken hindret ham i å gå i 
fjellet i Norge. Men dette kunne la seg gjen-

nomføre. 
Året etter gikk han den mest kjente strek-

ningen fra St. Jean i Frankrike til Santiago. 
En distanse på 800 kilometer. Han brukte 
syv uker på turen, og flere familiemedlem-
mer avløste hverandre som ledsagere under-
veis.

Slet med beina
– I begynnelsen slet jeg mye med stivhet i 
beina. Skrittlengden var for kort, og jeg 
måtte telle for å holde takten. Men på slut-
ten av turen slapp stivheten taket. Jeg følte 
at jeg fløy av gårde. Jeg trengte ikke å telle 
mer, og bare nøt turen. Det var en fantastisk 
følelse. Det er noe man bare opplever hvis 
man prøver.

I 2008 gikk han to ganger fra Porto i Por-
tugal til Santiago med tre dagers mellom-
rom, en gang sammen med samboeren og 
en gang med hennes svigersønn. På denne 
turen begynte neste mål å ta form i hodet: 
Strekningen Sevilla-Santiago, en avstand på 
1050 kilometer. 3 april i fjor forlot han Se-
villa. 27. mai var han framme i Santiago.

Drømmer om milløp
– Det var en enorm opplevelse. Naturen og 
terrenget er skiftende og flott, og har mange 
spor etter romerne. Det er også store områ-
der med lite folk, så du må være litt på hug-
get for å klare deg i forhold til mat og vann, 

Parkinsons sykdom
Parkinsons sykdom er en kronisk og gradvis progredierende hjernesykdom som ofte 
vil være svært invalidiserende. De kliniske symptomene er skjelvinger (tremor), 
muskelstivhet (rigiditet) og problemer med både å sette i gang og opprettholde 
bevegelser (akinesi/bradykinesi). Langsomme bevegelser (hypokinesi) og reduserte 
armbevegelser ved gange og redusert mimikk i ansiktet er også vanlig.

Funksjonsevne og muskelstyrke reduseres raskere for Parkinson-pasienter enn 
for friske eldre. Dette skyldes ikke bare aldring og inaktivitet. Fordi basalgangliene 
blir svekket, reduseres også aktiveringen av motorneuroner, noe som resulterer i 
svakere muskulatur. Dette kan videre føre til redusert balanse, redusert funksjons-
evne og fall.

 Sykdommen skyldes mangel på signalstoffet dopamin i hjernen. Årsaken til Par-
kinson er ukjent. Det finnes i alt ca. 8000 pasienter i Norge. Startalderen for sykdom-
men er vanligvis fra 40 til 70 år (gjennomsnittlig 55 år).

Guillain-Barré Syndrom
Guillain-Barré Syndrom er en autoimmun sykdom 
som rammer det perifere nervesystemet og som 
kan gi lammelser av ulik alvorlighetsgrad, blant 
annet muskelsvekkelse med gangproblemer, 
svelgeproblemer, og pusteproblemer. Årsaken til 
sykdommen er ikke fullt ut kjent, men det er mye 
som tyder på at stimulering av immunforsvaret i 
forbindelse med visse infeksjoner spiller en rolle. 
Sykdommen debuterer ofte tre til fem dager etter 
en infeksjon. Visse typer infeksjoner forårsaket av 
bakterier eller virus, for eksempel Campylobacter, 
Epstein-Barr (kyssesyken) - og influensavirus, er 
klart assosiert med sykdommen.

Selv om det er en del jeg ikke får til, 
er jeg et aktivt menneske. Jeg er ikke 
parkert. 
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Pilegrimsmålet i Spania
Santiago de Compostela i det nordlige 
Spania har siden middelalderen vært 
ett av Europas viktigste pilegrimsmål. 
Hit til apostelen Jakobs grav kommer 
besøkende fra hele den kristne verden, 
inkludert Norge. 

Pilegrimene tar seg frem til Santiago 
hovedsaklig langs fire ruter; fra Paris, 
Vézelay, Le Puy eller Arles. I Nord-
Spania møttes disse veiene i det som 
blir kalt «Camino Francés». Det finnes 
også en rekke andre pilegrimsveier fram 
til Santiago de Compostela, blant annet 
fra Sevilla og Porto, der Eirik Næss også 
har gått. Pilegrimsrutene går gjennom 
vakre landskap, rikt på klostre, kate-
draler, godt bevarte middelalderbyer, 
borger og gamle romerske steinbroer.
Les mer på www.caminoguides.com

UNDERVEIS Eirik Næss avbildet på to av sine turer til Santiago de Compostela – vandringene fra Portugal og fra Sevilla. Bildene er tatt av 
ledsagere på pilegrimsturene. Eiriks tre ruter er tegnet inn på kartet. Kart: Spain-Info.com

forteller Eirik Næss. 
I år ser han fram til å gå fra Lisboa til 

Porto sammen med samboeren, en litt kor-
tere distanse på 370 kilometer. Samtidig 
drømmer han om å løpe Knarvikmila, et av 
Norges største mosjonsløp. Det arrangeres i 
Lindås kommune hvert år i september. 

– Jeg sier ikke at alle parkinsonpasienter 
skal gjøre det samme som jeg holder på med. 
Men jeg tror alle kan ha nytte av fysioterapi 
og trening. Det er jo ikke bare jeg som har 
god erfaring med trening, sier Erik Næss.

Han er svært takknemlig for at han kla-
rer å leve et tilnærmet normalt liv med stor 

støtte fra familie, hjelpeapparat og gode 
medhjelpere.

– Selv om det er en del jeg ikke får til, er 
jeg et aktivt menneske. Jeg er ikke parkert. 
Det er jeg glad for. Jeg synes jeg har det vel-
dig kjekt. 

SANTIAGO
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REPORTASJE

DET ER lav kvalitet på enkelt-
studier av effekten av trening for 
Parkinson-pasienter. Det viser 
en kunnskapsoppsummering 
fra 2009 fra Nasjonalt kunn-
skapssenter for helsetjenesten.

Kunnskapssenteret fikk i 
oppdrag fra Norsk Fysioterape-
utforbund å undersøke effekten 
av trening for denne pasient-
gruppen, og besvarte spørsmålet 
ved å oppsummere resultatene 
fra to metodisk gode systema-
tiske oversikter av nyere dato. 

Rapporten konkluderer med 
at fysioterapi og trening trolig 
har en positiv effekt på balanse 
og livskvalitet for Parkinson-
pasienter. Trening har muligens 
også en positiv effekt på hold-
ning og stillingskontroll, fysisk 
funksjon, benstyrke og gang-
hastighet. Rapporten kan ikke 
slå fast om fysioterapi og trening 
reduserer antall fall.

– Men det at en systematisk 
oversikt er av høy kvalitet, be-
tyr ikke at alle enkeltstudiene i 

oversikten nødvendigvis er av 
høy kvalitet. Det er dessuten 
viktig å være klar over at det at 
kvaliteten på tilgjengelig forsk-
ning er lav, betyr at tilliten til 
resultatene er liten, og at det er 
behov for flere studier, heter det 
i rapporten.

Prosjektleder og fysiotera-
peut Kristin Thuve Dahm har 
inntrykk av at det er stor va-
riasjon i måten å trene på for 
Parkinson-pasienter, og hvor-
vidt man i det hele tatt får et tre-

ningstilbud.
–Trening og fysioterapi er så 

mangeartet. Det eneste tiltaket 
vi ser går igjen, er bruk av tre-
demølle. Det som gjøres er lite 
enhetlig, og ofte er det ikke så 
tydelig beskrevet hva treningen 
faktisk har bestått i. På denne 
måten er det vanskelig å lære av 
det sier, Kristin Thuve Dahm til 
Fysioterapeuten. 

– EIRIKS TRENING har utrolig 
mye å si. Hvis han ikke hadde 
hatt så god kondisjon, måtte vi 
ha gjort dette på en helt annen 
måte, sier fysioterapeut Dagne 
Iselin Meling ved Frekhaug fy-
sioterapisenter.

Eirik trener hos Meling en 
halv time to ganger i uka. Hun 
har jobbet med Eirik siden før 
jul i fjor.

– Jeg forsøker å gjøre Eirik 
klar over hvilke sterke og svake 
sider han har. Jeg kan gi tilbake-
melding på hva som er bra, eller 
hva han kan jobbe litt med – 
svakheter som han kanskje ikke 
har sett selv, sier Meling.

– Første steg for å oppnå be-
dring er å finne feil. Dagne har 
gitt meg mange aha-opplevelser. 
Uten en fast fysioterapeut ville 
jeg ikke ha kommet videre, sier 
Erik Næss.

For tiden er hans svake sider 
blant annet venstre fot, som er 
ustabil. Han har også problemer 

med balansen, med å starte og avslutte be-
vegelser og generelt med å regulere muskel-
bruken – når muskulaturen skal brukes mye 
og lite, og når den skal av og på.

– Mitt hovedproblem nå er balansen. 
Den står i veien for ganske mye. Jeg kan ikke 
gå på ski, og jeg kan ikke gå turer i skog og 
mark. Men det kan Dagne hjelpe meg med. 
Hadde jeg fått balansen min på et nivå som 
gjorde at jeg kunne gjøre det igjen, samt løpe 
Knarvikmila, tror jeg at jeg nesten kunne 
følt meg frisk, sier Næss.

– Eirik har et uvanlig pågangsmot. Der-
som det er noe han ikke får til, så trener han 
til han får det til, sier Dagne Iselin Meling.

I løpet av en halv time hos fysioterapeu-
ten rekker han blant annet å trene fotbeve-
gelser på en step-kasse, balanse på gulvet og 
å hoppe lengde – noe han nylig ikke trodde 
var mulig. Sammen forsøker de stadig å 
finne nye mål og utfordringer å strekke seg 
etter.

– Dagne er veldig flink, hun  er et opp-
komme av gode øvelser for enhver anled-
ning, hun gir meg muligheter som jeg ikke 
har  sett eller visst om, og vi har det alltid 
kjekt på trening, sier Eirik Næss. 

– Uten en fast fysioterapeut ville jeg 
ikke ha kommet videre

Trenger mer og bedre forskning

GODT SAMARBEID Eirik Næss trener på å regulere 
muskelbruken og gjør øvelser på stepkasse sammen 
med fysioterapeut Dagne Iselin Meling.
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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.

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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Upti conseque ipsa perum id 
qui in endae similiquame.debatt

 I ti år har jeg deltatt i fagutvikling tett knyttet 
til et forskningsmiljø. Likevel opplever jeg at 
arbeidet ikke blir tatt på alvor i NFF. Kan det være 
slik at fokus på «akademisering» stenger for et 
engasjement for utvikling av praksis?

I oktober 2009 meldte jeg meg ut av NFF 
etter 38 års medlemskap. Hva er bakgrunnen for 
utmeldingen? Over tid merket jeg en stigende 
frustrasjon overfor det jeg oppfatter som NFFs 
ensidige fokus på «akademisering» av faget. Opp-
tattheten av mastergrader og doktoravhandlinger 
overskygger etter min mening det som burde 
være den viktigste utfordringen for NFF: Å være 
opptatt av hva som utøves i praksisfeltet, og av 
hvordan NFF kan være en pådriver i å understøtte 
utviklingen slik at praksis til enhver tid reflekterer 
ny forskning.  

Flertallet av fysioterapeuter arbeider praktisk 
og forsøker å være målrettet i sine tiltak for å 
hjelpe pasientene til et bedre liv. Både den enkelte 
fysioterapeut og NFF bør ha et kritisk blikk på hva 
som fungerer og ikke fungerer. Vil vi ha et fag i 
endring eller i stillstand? 

Selvsagt er det viktig med teoretisk kunnskap 
og videreutvikling av den. Teori og praksis må dra 
veksler på hverandre. Men det er pasientene som 
sitter med fasiten om vi lykkes med vårt arbeid 
eller ikke. Blir ikke pasienten bedre, er det grunn til 
å stoppe opp og undre seg over hva som hindrer 
et løft i pasientens funksjonsnivå. Målet må være 
hjelp til selvhjelp. Det er lett å lære pasientene å 
forbli hjelpeløse svingdørspasienter. 

Kan vi forstå pasientenes symptomer på en 
annen måte? I ti år har jeg og kollega Kirsti Leira 
arbeidet tett med professor Per Brodal. Bakgrun-
nen var en frustrasjon over ubesvarte fagkritiske 
spørsmål. En 50 år gammel metode (PMF) ble satt 
under lupen. Fra sitt nevrovitenskapelige ståsted 
og med lang erfaring i å samarbeide med fysiote-
rapeuter var Per Brodal rett mann på rett plass.

Med spørsmålet: Er det en sammenheng 
mellom kroppslig og mental balanse, og i så fall 
hvilken? startet et unikt samarbeid som fortsatt 
pågår. Et samarbeid mellom nevrobiolog Per 
Brodal, oss to fysioterapeuter og mer enn1000 

pasienter med ulike diagnoser og symptomer 
representerer noe enestående, både i Norge og 
internasjonalt. Vi gjør hverandre gjensidig gode.  

Hvordan lærer hjernen av kroppen? Fra å være 
opptatt av å behandle lokale plager, tenker vi 
nå; hvilke tolkninger skjer sentralt? Vi oppfat-
ter symptomene som tegn på støy i sentrale 
nettverk. Via enkle bevegelser bringes nettverks-
samarbeidet under kontroll. Basis for å fornemme 
seg selv er knyttet til proprioseptiv sans.

Etter over 70 fagmøter med Per Brodal og 
utprøving med tålmodige pasienter, framstår nå 
Læringsorientert fysioterapi som mer «ferdig». 
Å få i gang sentrale læringsprosesser er en 
forutsetning for å få fram hjernens muligheter 
for løsningsorientert tenkning, nødvendig energi 
i kroppen og å mestre samarbeid med andre men-
nesker. Det ivaretar behovet for søvn og hvile, og 
ikke minst å kunne beskytte seg selv. 

Vi hadde et ønske om å invitere kolleger inn i 
dette spennende fagfeltet. Var NFF interessert 
i å bruke oss som kursledere? Det var de åpne 
for. Vi gjennomførte et kurs i NFFs regi våren 
2009. Responsen fra deltakerne var positiv. På et 
evalueringsmøte i etterkant tilbød vi å holde et 
nytt oppjustert kurs. NFF uttrykte klar skepsis. Vi 
hevdet at det solide samarbeidet med Per Brodal 

sikret den vitenskapelighet som NFF så sterkt 
etterlyser. NFF ville tenke på saken. Etter møtet 
bestemte jeg meg for å melde meg ut dersom 
vi ikke ble funnet «bra nok». Da et negativt svar 
omsider kom i oktober, ble utmeldingen sendt 
øyeblikkelig. 

I brev til NFF tilbakeviser Per Brodal blant 
annet NFF sine innspill om manglende vitenska-
pelig forankring. I flere punkter klargjør han sin 
rolle i fagutviklingsarbeidet. NFF svarte at saken 
skulle drøftes på nytt 9. desember. 25. januar i år 
etterlyste jeg respons. Jeg fikk raskt svar; vår sak 
var nå overført til Faggruppen for psykiatrisk og 
psykosomatisk fysioterapi. De skal vurdere hele 
sin kurspakke og vil ta kontakt når de har bestemt 
seg. 

Hvis vi senere skulle bli invitert til å holde kurs 
i NFFs regi, vil vi ta stilling til det på fritt grunnlag. 
Vi fortsetter vår fagutvikling i samarbeid med 
professor Per Brodal, og driver kurs på oppfordring 
fra kolleger og andre. 

Min tillit til NFF er dessverre ødelagt. Jeg 
forventer en snuoperasjon og en beklagelse fra 
NFF sin side. 

Britt Fadnes

Utmelding av NFF

Britt Fadnes begrunner sin utmelding av NFF 
i et leserinnlegg i dette nummer av Fysiote-
rapeuten. En utløsende årsak var avslag fra 
forbundet på søknad om videreføring av kurs 
i «læringsorientert fysioterapi».  Siden jeg har 
samarbeidet med Britt Fadnes og Kirsti Leira i ti år 
om fagutviklingen som kurset presenterer, vil jeg 
gjerne knytte noen kommentarer til avslagsbrevet 
fra NFF.

Et påfallende trekk ved avslaget er vage og 
upresise kriterier. Jeg har for eksempel vansker 

Kurs i NFFs regi og krav til 
vitenskapelighet

med å skjønne hvordan et krav om «...forskning 
og dokumentasjon av forholdet mellom teori 
og praksis...» kan brukes som et argument mot 
kurset. Eksempler på eksisterende kurs hvor dette 
forholdet er ivaretatt på en tilfredsstillende måte 
ville vært til hjelp, men er verken gitt i avslagsbre-
vet eller på forespørsel. Videre brukes det som en 
av avslagsgrunnene at forbundet stiller krav om 
at «... kursene belyser tema fra ulike tilnærmin-
ger og at de skal være uavhengige av enkelte 
konsepter». Er ikke nevrobiologisk forskning og 
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Er ikke nevrobiologisk forsk-
ning og utprøvende klinikk 
tilstrekkelig ulike tilnærminger? 

utprøvende klinikk tilstrekkelig ulike tilnærminger? 
Hvilket enkeltkonsept dette kurset antas å bygge 
på sies det ikke noe om. 

Videre er min rolle i fagutviklingen som 
kurset presenterer åpenbart misforstått og 
derved avskrevet betydning for kursets faglige 
standard.  Det sies for eksempel: «Sammenhen-
gen mellom Per Brodals forskning i nevroanatomi 
og kursledernes tolkning av denne, synes ikke å 
være dokumentert», og videre «... det ligger heller 
ikke annen forskning til grunn for dette kurset 
enn kursledernes erfaringer...». Mine personlige 
forskningsresultater er selvfølgelig et alt for 
snevert grunnlag for et samarbeid av den typen 
jeg har med Britt Fadnes og Kirsti Leira. Mitt 
bidrag er forskningsresultater fra et meget bredt 
felt av nevrovitenskapene, som jeg har ervervet 
meg gjennom 40 år i faget. Undervisning av 
fysioterapeuter i nesten like mange år har gitt 
meg en viss innsikt i hvilke forskningsdata som er 
relevant for fysioterapeuters praksis. Men selv om 
en trekker på kunnskap fra alle deler av nevrobio-
logien, er aldri overføringen fra grunnforskning til 
praksis enkel. Nevrobiologiske forklaringsmodeller 
for pasienters funksjonsforstyrrelser og valg av 
terapeutisk tilnærming vil alltid bygge på mulige 
tolkninger mer enn sikre «fakta». Det ligger i 
sakens natur at all vitenskapelig forskning bare 
belyser deler av en kompleks virkelighet, og slike 
data må alltid sees i en større sammenheng for å 
gi mening. 

Det kan virke som om de som har formu-
lert avslaget ikke skiller mellom det teoretiske 
grunnlaget for en behandling (som kan være mer 
eller mindre forskningsbasert) og vitenskapelige 
holdepunkter for at behandlingen har virkning. 
Et hovedproblem er som kjent å avgjøre om 
en eventuell virkning er spesifikk (ikke skyldes 
forventning eller «regression to the mean»). Slik 
dokumentasjon mangler riktignok (foreløpig) for 
tilnærmingen presentert for kurset, men den er 
der i godt selskap med de fleste behandlingstil-
bud som tilbys av fysioterapeuter. Det er da også 
store – og velkjente – metodologiske problemer 
forbundet med å avgjøre om menneske-til-men-
neske behandling, som fysioterapi, har spesifikke 
virkninger. 

Per Brodal, Institutt for medisinske basalfag
Universitetet i Oslo

Unio-leder Anders Folkestad ber i Fysiotera-
peuten nr. 2/2010 om innspill fra fysioterapeuter 
på hvordan sykefraværet kan snus. Her er mitt 
bidrag!

Selv har jeg dessverre bidratt litt til fraværs-
statistikken, og prøvd mye før jeg fant det som 
ga endring som monnet. Og hva hjelp mest? 
Jo – selvfølgelig – hjelp til selvhjelp. Gjennom 
læringsorientert fysioterapi, som baserer seg på 
rutinemessige øvelser som er så enkle at man kla-
rer å gjennomføre dem ofte, har jeg tatt kontroll 
over mine plager. 

Gjennom å dele mine erfaringer, håper jeg at 
flere fysioterapeuter kan fatte interesse.

For noen år siden hadde jeg pådratt meg pla-
ger med unormal slitenhet, og var i 2008 i gang 
med utredning med tanke på kronisk utmattelses-
syndrom. Men da jeg selv begynte å bruke to av 
øvelsene fra læringsorientert fysioterapi, tok det 
bare noen uker før utmattelsen begynte å slippe 
taket. Det er banalt enkle øvelser jeg gjør, men jeg 
gjør dem mange ganger daglig. Og nå, godt over 
et år etter at jeg begynte å praktisere dette selv, 
har jeg fortsatt kontroll over utmattelsen. 

I forhold til pasientene starter jeg alltid med 
veiledning i enkle rutinemessige øvelser fra kon-
septet læringsorientert fysioterapi og presenta-
sjon av en enkel nevrobiologisk forklaringsmodell. 
De som klarer å gjøre dette ofte nok, får som 
regel resultater ganske raskt. Spesielt ser jeg at 
lang tids anspenthet, nakkesmerter, oppjagethet 
og stressfølelse reduseres. 

For en del av pasientene bruker jeg også mine 
gamle redskap, spesielt psykomotorisk fysioterapi. 
Og det som overrasker meg er hvor mye raskere 
enn før disse redskapene får effekt. Det ser ut 
til at fundamentet pasientene legger gjennom 
sin rutinemessige jobbing hjemme, gjør dem mer 
omstillbare. 

Det ferskeste eksemplet jeg har, er ei tobarns-
mor på rundt 30 år med høy grad av anspenthet, 
vedvarende smerter i nakken og nedover til 
korsryggen (med oppstart 12 år tilbake), hyppig 
migrene, depresjon samt tankekverning og 
tankekaos. 

Hun lærer først en øvelse som hun skal gjøre 
hver gang hun er på do. Etter ei uke kommer 
hun tilbake og har faktisk gjort øvelsen under 
de fleste dobesøk. Hun beskriver seg selv som 
roligere, og at hun kjenner på velværefølelse når 

hun gjør øvelsen. Dessuten erfarer hun å ha mer 
kontroll i situasjoner der hun før pleide å bli vippet 
av pinnen.

I andre time utvider vi øvelsen hennes med et 
par detaljer samt legger til en ny øvelse – også 
til bruk ved dobesøk. Etter nok ei uke forteller 
hun at hun har mer overskudd, og gir æren for 
dette til den pausen hun får hver gang hun er på 
do. Hun forteller også at den første øvelsen hun 
lærte, fungerer som en oppkvikker, og den vil hun 
aldri gi slipp på. I uka mellom andre og tredje time, 
har hun dessuten nesten ikke hatt migrene og 
minimalt med smerter i nakke og rygg.

Når to uker er gått, blir det et fire ukers 
opphold i behandlinga pga. sykdom i både mitt og 
hennes hjem. Seks uker etter oppstart kommer 
hun likevel tilbake til sin fjerde time uten å ha hatt 
noen følelsesmessige nedturer. Hun har kjent 
minimalt til både smertene og stivheten i nakken 
og plages heller ikke av kaotiske tanker.

Når hun ti uker etter oppstart kommer til sin 
6. time, har hun fortsatt lite plager og har i tillegg 
sluttet å røyke. 

For meg er erfaringene til blant andre denne 
kvinnen blitt en sterk bekreftelse på nytten av å 
gi pasientene egne redskap som er enkle nok til 
at de blir gjort ofte. Og ut fra nevrobiologisk teori 
er dette logisk. For å avlære gamle mønstre og 
skape nye nevrobiologiske spor, må man repetere 
ofte. Ny nevrobiologisk viten forklarer også hvor-
for man kan påvirke så mange ulike symptomer 
gjennom fokus på enkle bevegelser.

Med dette kaster jeg ballen til NFF. Dette 
konseptet er utviklet av to fysioterapeuter, Britt 
Fadnes og Kirsti Leira, i samarbeid med Per Brodal. 
Siden fysioterapeuter står så sentralt i utviklin-
gen av dette, synes jeg det er på sin plass at NFF 
tar tak i det og bidrar til at kunnskapen kommer 
ut. Dessuten erfarer jeg at den nevrobiologiske 
forklaringa slår godt an i tverrfaglig sammenheng, 
så her har vi noe som kan sette fysioterapi på 
kartet på en ny og lettfattelig måte. 

For dere som fatter interesse her og nå. 
Aktuell litteratur utgis på universitetsforlaget: 
Balansekoden fra 2006, Sentralnervesystemet 
fra 2007, og Læringsnøkkelen utgitt i 2010.

 
Berit Åsjord
Psykomotorisk fysioterapeut, 
Nordlandssykehuset, psykiatri

Hvordan få ned sykefraværet?
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Undertegnede jobber som 
fysioterapeut i privat praksis i Moss 
kommune. Først og fremst så er det 
ingen tvil om at fysioterapi i privat 
sektor (primærhelsetjenesten) står 
overfor mange store utfordringer. 
Jeg ønsker å belyse noen vesentlige 
punkter rundt selve ordningen og 
fysioterapiens ståsted i samfunnet.

Som fysioterapeuter i privat 
praksis representerer vi ikke bare oss 
selv, men en hel yrkesgruppe. I løpet 
av fysioterapiens levetid har det 
dukket opp mange andre yrkesgrup-
per. Disse yrkesgruppene, kiro-
praktorer, naprapater, osteopater, 
personlige trenere og instruktører 
har i den senere tid fått et meget 
bredt og solid fotfeste.

Se for eksempel på kiropraktikk. 
All honnør til deres forbund og 
organisasjoner. På rekordtid har 
denne yrkesgruppen etablert seg 
i markedet som primærkontakter 
med blant annet refusjonsrett, syke-
meldingsrett og henvisningsrett til 
bildediagnostikk. Kiropraktorforbun-
det i Norge og internasjonalt står 
mye mer samlet enn hva fysiotera-
peutene i Norge gjør. Jeg mener at 
hovedårsaken til at kiropraktorene 
har hatt såpass stor utvikling på 
kort tid er fordi forbundet jobber for 
alle kiropraktorene.

Fysioterapeutene i Norge er 
delt i flere grupper (NFF, PFF mm) 
noe som blant annet resulterer 
i at fysioterapiutviklingen ikke 
samsvarer med samfunnsutviklin-
gen. Fysioterapeutene mister mer 
og mer av sitt område. Jeg påstår at 
selve driftstilskuddsordningen, og 

at vi ikke står mer samlet, faktisk 
har bidratt til å bremse utviklingen 
og fotfestet for fysioterapien. 
En kiropraktor kan for eksempel 
etablere seg med refusjonsrettig-
heter etter innmelding i HELFO, og 
uten forpliktelser til kommunen. En 
avtaleterapeut i kommunen kan for 
eksempel bli «pålagt» å avsette en 
viss tid til hjemmebesøk. Kiroprak-
torene er ikke pålagt slikt, da de 
ikke er tilknyttet kommunen direkte. 
Dette gir et større spillerom for 
egenbestemmelse i og rundt egen 

praksis. Jo lenger ventetid og kø i 
kommunen, desto mer arbeid for de 
andre yrkesgruppene, eksempelvis 
kiropraktorene og naprapatene.

Driftstilskuddsordningen 
begrenser etablering og utbredelse, 
fordi det ikke er mulig for fysiotera-
peuter å etablere seg i kommunene 
uten avtale med kommunen. Det 
økonomiske er én sak, men alle avta-
leterapeutene får «automatisk» alle 
henvisninger fra legene. Avtalete-
rapeutene har over lang tid etablert 
faste bånd og rutiner med legene 

i distriktet. De samarbeider også 
gjennom møter i kommunen. Det er 
nesten umulig for en fysioterapeut 
uten avtale å etablere seg.

Jeg påstår at driftstilskuddavta-
len, og at fysioterapeutene ikke har 
stått mer samlet, har ødelagt mye 
for fysioterapien i privat praksis. 
Så, dersom det er fysioterapien 
vi alle kjemper for, så bør fokus 
endres raskt. Vi kan ikke godta at 
utviklingen fortsetter slik. PFF og 
PFG må i samarbeid med NFF fronte 
fysioterapiens fremtidige interes-
ser på en helt annen måte, og helst 
samlet!

Det kan eksempelvis kjempes 
for at fysioterapeuter som ønsker 
å etablere seg i privat praksis får de 
samme refusjonsrettighetene som 
kiropraktorene. Fysioterapeuter bør 
også bidra i mye større grad ute på 
arbeidsplassene. NAVkunne støttet 
fysioterapi som forebygging på 
arbeidsplassen, på lik linje med kurs 
og opplæring.

Mange forslag dukker opp og 
mange argumentasjoner og disku-
sjoner deretter. Det har 
ikke skjedd noen ting enda. Hvorfor 
tviholdes det slik på at ordningen 
skal være som den er? Hvorfor 
kjemper fysioterapeuter for at det 
skal forblislik? PS: Berlinmuren falt 
for over 20 år siden. Driftstilskudds-
ordningen er fem år eldre, og mye 
har skjedd siden da... Eller? 
 
Nicolai van der Lagen 
ART® NORGE KLINIKKEN,  
Moss

Driftstilskuddsordningen har bremset utviklingen

Follo Diem - Produkter for aktiv rehabilitering

www.follo-futura.no

FOTO Arkiv
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FRA LESERNE MINNEORD

Inge Børslien døde 16. januar etter en tragisk 
ulykke på skøyteisen på Sandvinsvatnet.

Han ble bare 48 år gammel.
I 1988 kom Inge kjørende til Odda i sin godt 

brukte folkevognbuss. Har var nyutdannet fysio-
terapeut, full av optimisme, pågangsmot og med 
ekte engasjement for menneskene rundt seg.

Vi husker den 94 år gamle pasienten på en 
avsidesliggende gård, som hadde et sterkt ønske 
om å få komme på stølen en siste gang. Etter 
endt arbeidsdag bar Inge den gamle mannen ut 
i folkevognbussen. Da de humpet seg fremover 
den nesten uframkommelige stølsveien, falt en 
kommentar fra Inge om at terrengkjøring var det 
for lite av på fysioterapistudiet! 

Vel framme bar Inge den gamle mannen inn i 
stølshuset. Mens den gamle fortalte om livet på 
stølen steg fullmånen opp. Et ønske var oppfylt. 
Inge ble værende i Odda der han møtte sin kone, 
og de fikk etter hvert tre flotte døtre.

Raushet, lekenhet og godt humør sammen 
med hans sosiale natur fikk også vi som kollegaer 
nyte godt av. Gjennom utradisjonelle aktiviteter 
fikk han motivert oss til å bryte grenser, og vi fikk 
oppleve mye moro.

Inge var stadig på farten, men hadde likevel 

16. januar var en flott vinterdag med stålis på 
Sandvinsvannet i Odda. Det var her det skulle gå 
så fryktelig galt, og vi mistet en fantastisk flott 
mann, som så mange var glad i. Det er så mange 
plasser som står tomme etter Inge Børslien, vi kan 
ikke fatte at han er borte.

Inge ble utdannet fysioterapeut ved Fy-
sioterapihøgskolen i Bergen. Han dro til Odda i 
1988 i turnustjeneste, der han fortsatte å jobbe. 
Hovedgrunnen til at han ble værende i Odda, var 
at han traff den store kjærligheten, Marit. De fikk 
tre flotte døtre sammen.

Jeg ble kjent med Inge da jeg året etter kom 
i turnus der. Det var en spesiell opplevelse å få 
jobbe med Inge. Han var en raus person og veldig 
engasjert i det han holdt på med. På den tiden var 
det bare tre fysioterapeuter som hadde ansvaret 
for hele kommunehelsetjenesten i Odda og 
Røldal. Inge så aldri problemer, men utfordringer. 
Dette smittet over på oss som har jobbet med 
han og på pasientene hans. En stor opplevelse for 
oss var turen til stølen med en 94 år gammel pasi-
ent. Han hadde et sterkt ønske om å få komme til 
stølen for siste gang. Inge kjørte med folkevogn-
bussen sin på den bratte og kronglete stølsveien 
oppover fjellsiden med den nesten hundre år 
gamle mannen mellom oss. Han bar den gamle på 
ryggen inn i stølen fra 1700-tallet. Det å sitte der 
inne med dem, mens fullmånen steg opp, var noe 
vi stadig snakket om. Inge lærte alle rundt seg, at 
det er mange som ikke lykkes med noe fordi de 
ikke tør å prøve. Inge var aldri redd for å prøve, og 
derfor fikk han til det som betydde noe for han. 
Han tok videreutdanning og eksamen i Orthopa-
edic Medicine. Inge var en ener i alt han foretok 
seg enten det var fysioterapi, politiker, områdesjef 
i heimevernet og ikke minst som familiefar. Han 
fremhevet heller andre enn seg selv. Derfor var 
det bare en i vennegjengen som visste at han 
hadde gått ut av befalskolen som beste elev.

Han var et muntrasjonsråd i vennegjengen, og 
han var aldri redd for å dumme seg ut.

De aller fineste minnene er turene sammen 
med Inge. Få elsket naturen som han. Vi hadde 
faste joggeturer og flere lengre turer med telt, 
eller ekspedisjoner, som Inge likte å kalle det. Det 
var da han trivdes aller best. Jeg ser han for meg 
foran teltet i den røde fjellanorakken, militærlua 
og en snus under leppen, i ferd med å smelte snø 
på primusen. Favoritturen var over Folgefonna, 
noe han beskrev som overjordisk. Inge var den 
selvskrevne turlederen, der sikkerheten alltid stod 
i fokus. Han tok aldri noen sjanser i naturen og 
han var helt utrolig dyktig med kart og kompass. 
Etter hvert kom GPS, men kart og kompass var all-

Inge Børslien til minne
tid med. Han innhentet alltid lokalkunnskap om de 
ulike traseene på forhånd. Inge tenkte sikkerhet 
til det siste. Han ble funnet med teltplugger i hen-
dene, noe de lærer å gå med på isen i militæret.

Inge var flink til å ta familien med i naturen og 
lærte dem å bli glad i naturopplevelser. Han var 
veldig glad i familien sin. Julekortet fra han var av 
familien i midnattssol på Svalbard. Både julekort 
og den siste meldingen fra han bar preg av at han 

gledet seg over livet. Han døde i naturen, som han 
var så glad i, men det var så altfor tidlig.

Tankene går til nærmeste familie, Marit, 
Maren, Elise, Ida og Håkon. Mor, brødre og søster. 
Måtte alle de gode minnene styrke oss videre. Jeg 
kjenner meg rik som fikk ha Inge som en god venn 
og lyser fred over Inge Børslien sitt minne.

Astrid Olafsdottir

Inge Børslien – i takknemlighet
alltid tid til en kollegial «drøs» og en diskusjon. 
Han var faglig dyktig og delte med glede sin 
kunnskap. Han hadde bred erfaring som fysio-
terapeut og arbeidet i perioder som leder. Han 
etterutdannet seg innen OMI og hadde spesiell 
interesse for fagområdet. Også innen BHT hadde 
han mye kunnskap og jobbet med dette i flere år. 
De siste 10 år hadde han svært varierte oppgaver 
i sin delvis kommunale og delvis private praksis. 
Inge var også tillitsvalgt på arbeidsplassen. 

Han sterke samfunnsinteresse og store hjerte 
for Odda hadde han med seg på jobb og spredte 
engasjement blant oss.

Inge er borte – en plass står tom. Minnene 
lever.

Våre tanker går til Marit, Maren, Elise og Ida.

«Livskvalitet omfatter å finne stilla og nyte 
fullmånen 
Å leike meir og syne litt sunn galskap 
Å leve slik at nokon i dag er glad for at du var 
til»

Fritt etter Halldor Skard.

Kollegaer ved Ergo- og fysioterapitjenesten  
i Odda kommune
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Elin Engeseth
nestleder

I FREMTIDEN skal helsepersonell i Norge kommunisere elektronisk. Dette gjelder 
både pasientjournaler, pasientsamarbeid, informasjonsutveksling og innsending av 
krav om pasientoppgjør til HELFO. Myndighetene forutsetter at elektronisk sam-
handling skal skje gjennom tilknytning til Norsk Helsenett. 

Tidspunktet for iverksettelse av kravet om elektronisk samhandling rykker nær-
mere. Kort tid tilbake fikk NFF på vegne av sine privatpraktiserende medlemmer et 
varsel om at det ville bli stilt krav om innsending av refusjonskrav via Norsk Helse-
nett fra 1. januar 2012.

NFF er positiv til at fysioterapeuter er innenfor den elektroniske samhandlings-
arenaen. Helsepersonell knyttes på denne måten sammen på tvers av virksomheter 
og tjenestenivåer, til beste for pasienter, behandlere og myndigheter.  Refusjonskrav 
vil også kunne behandles effektivt og trygt.

Imidlertid reagerte NFF sterkt på HELFOs første versjon av mønsteravtalen. 
Systemet for innsending av refusjonskrav er foreløpig ikke tilstrekkelig utviklet og 
tilpasset fysioterapeuter. Derfor kan NFF fremdeles ikke anbefale medlemmene å 
knytte seg opp mot Norsk Helsenett for innsending av elektronisk refusjonskrav 
over linje. Kostnadene står ikke på noen måte i forhold til utbyttet for fysioterapeu-
tene. Myndighetene ser gevinsten, mens fysioterapeutene må bære alle kostnadene.

Det ser ut til at NFF har fått gehør for denne argumentasjonen i første omgang. 
Når HELFO nå sender ut den nye mønsteravtalen for pasientoppgjør til alle som 
hever refusjonskrav, er endelig frist for krav over linje utsatt. Kravet er foreløpig 
redusert til å gjelde innsending av krav per CD eller diskett. 

Ingen vei går utenom den elektroniske hverdagen. NFF anbefaler på det sterkeste 
sine medlemmer å sende inn sine refusjonskrav på CD eller diskett. Manuelt utfylte 
krav er ute! I dialog med myndigheter, HELFO og Norsk Helsenett vil ikke NFF 
motsette seg bestemmelsene i den nye mønsteravtalen. Det gjelder selv om mange 
fremdeles sender tunge konvolutter med papir. 

NFF mener videre at det er relevant å arbeide for en løsning over linje (Norsk 
Helsenett) for fremtiden. Fysioterapeuter skal være en del av den elektronisk sam-
handlende helsetjenesten. NFF vil fremme krav til økonomisk kompensasjon der 
det er mulig, og myndighetene på sin side må komme frem til bedre tilpassede løs-
ninger, både økonomisk og praktisk.

Mens det arbeides for å finne best mulige løsninger tilpasset fysioterapeuters 
virksomheter, må den enkelte benytte tiden til å forberede seg fullt ut på elektro-
nisk samhandling. I første omgang gjelder utfordringen økonomiske krav. Det angår 
fremtiden for pasientene, fysioterapeutene og helsetjenesten.



INFORMASJON FRA NFF

40      FYSIOTERAPEUTEN  3/10

GOD KVALITET krever organisering, planmes-
sighet og … tilstrekkelig med tid. Dette gjelder 
også for NFFs behandling av ulike typer 

Søknadsfrister og påmeldinger
er fulltegnet ved fristens utløp, annonseres 
ledige plasser på NFFs kurssider og Fysiotera-
peuten. For andre arrangementer enn fagkurs 
må den enkelte forhøre seg om ledige plasser 
med NFFs kontaktperson for arrangementet.

NFF ønsker å få med alle som vil og kan 
delta på kurs og andre arrangementer. Likevel: 
Blir det for få påmeldinger innen fristen 
fordi et ukjent antall interesserte «sitter på 
gjerdet», kan arrangementet i verste fall bli 
avlyst. Avlyste arrangementer har ingen med-
lemmer glede av! Andre praktiske fordeler ved 
påmelding innen fristen: Vi sikrer at kursma-
teriellet blir pakket i riktig antall, det vil være 
plass til alle i det bestilte lokalet, og undervis-
ningsopplegget blir best mulig tilpasset.     

søknader fra medlemmene. Dokumentasjon 
skal sjekkes, saksopplysninger verifiseres, og i 
noen tilfeller trenger vi å innhente ytterligere 
opplysninger for å ta stilling til en søknad. Vi 
ber derfor alle overholde de søknadsfristene 
som kunngjøres av NFF på www.fysio.no og i 
Fysioterapeuten.

Påminninger om viktige frister vil komme 
med jevne mellomrom. Likevel er det hvert 
enkelt medlems ansvar å kjenne til og over-
holde fristene som er satt. Ingen kan kreve å 
få behandlet en søknad som kommer inn etter 
fristen.

NFFs kurs og andre arrangementer: Vær 
oppmerksom på at opptak til kurs foretas like 
etter påmeldingsfristen. Når et fagkurs ikke 

Ditt NFF-medlemskap – noen tips fra Medlemskontoret
RIKTIGE ADRESSER OG OPPDATERTE PERSONLIGE DATA 

Sørg for at opplysningene om deg på medlemssidene på www.fysio.
no alltid er riktige. Da blir Fysioterapeuten sendt til rett person og 
adresse, og vi når deg med all NFF-informasjon du har krav på. 
Har du for eksempel fått ny e-postadresse, eller er din NFF-
registrerte e-postadresse en konto du ikke lenger bruker, eller 
sjelden sjekker? Hver måned mottar NFF hundrevis av «System 
Administrator»-meldinger ved masseutsending av e-post til 
medlemmer. En del av disse skyldes avsluttede eller overfylte e-
postkontoer.
Tips: Alle som de siste månedene ikke har mottatt NFFs månedlige 
nyhetsbrev, bør snarest oppdatere «Min side» med sin foretrukne 
e-postadresse.
Du har kanskje skiftet navn eller arbeidsplass i det siste? Husk å 
oppdatere alle typer personlige data på medlemssidene på www.
fysio.no. 
Ved flytting må du også melde ny bostedsadresse til Posten. Det 
kan du gjøre via www.posten.no, tlf. 810 00 710, eller på nærmeste 
postkontor. 

NFFs VERKTØY FOR FAGLIG AJOURFØRING
Har du funnet feil opplysninger (kursår o.a.) registrert om deg på det 
elektroniske verktøyet på www.fysio.no? Noen opplysninger kan du 
ikke endre selv. De hentes direkte fra medlemsregisteret og må der-
for rettes der. I slike tilfeller må du be Medlemskontoret rette feilen.  

    
MEDLEMSNUMMER OG PASSORD TIL «Min side»

Alle nye medlemmer får tilsendt opplysninger om hvordan de logger 
seg inn på NFFs medlemssider på www.fysio.no. Brukernavnet er 
medlemsnummeret i NFF, som du finner bak på tidsskriftet Fysiote-
rapeuten og på giroer fra NFF. Det er alltid lurt å ha medlemsnumme-

ret lett tilgjengelig, for eksempel ved at du lagrer det i mobilen din.
Passord kan bestilles og endres av den enkelte via medlemssidene. 
Du går via «Logg inn» på www.fysio.no og velger «Glemt passord» i 
innloggingsruta. Så følger du trinnene og instruksene videre. I Fysio-
terapeuten nr. 6/2009 (s. 52–53) er det gitt en grafisk fremstilling 
av samtlige trinn i fremgangsmåten for å skaffe eller endre passord.
Står du likevel fast? I slike tilfeller kan Medlemskontoret selvsagt 
hjelpe deg med råd og veiledning.

AVTALEGIRO
NFF anbefaler at du betaler medlemskontingenten med avtalegiro. 
Det er en enkel og miljøvennlig betalingsmåte. Tar du kontakt med 
din bank om dette nå, vil en ordning med avtalegiro gjelde fra neste 
halvår, altså fra 1. juli 2010. Husk at månedsbeløpet endrer seg for 
hvert kalenderår, og du skal derfor ikke oppgi et bestemt beløp til 
banken. Oppgi NFFs kontonr. 1602.40.51467 og ditt KID-nr., som du 
finner på «Min side» på www.fysio.no.  

AVSLUTNING AV MEDLEMSKAP
Utmelding av NFF må skje skriftlig, gjerne per e-post. NFFs Lands-
møte 2007 vedtok at avslutning av medlemskap i NFF gjelder fra 
den datoen utmeldingen er registrert i medlemsregisteret, men at 
kontingenten likevel skal betales fullt ut frem til den nærmeste av 
datoene 1. juli og 1. januar. En utmelding som blir registrert etter 1. 
juli, innebærer dermed at medlemmet plikter å betale kontingent for 
hele halvårsperioden frem til 1. januar. Tilsvarende frem til 1. juli for 
utmelding etter 1. januar.  
De som melder seg ut, men ønsker å beholde medlemskapet sitt ut 
inneværende halvår, må gi beskjed om dette til Medlemskontoret. 

  
MEDLEMSKONTORET: tlf. 22 93 30 50, eller informasjon@fysio.no.
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FONDET
Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
Sekretariatsleder: Birthe C. Hansson
Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)

NFFs OPPLÆRINGSTILBUD er attraktivt 
blant privatpraktiserende medlemmer uten 
driftstilskudd. Det viste ikke minst NFFs 
grunnopplæring for denne gruppen i februar, 
der mer enn 60 fysioterapeuter deltok. Kurset 
ga en innføring i lovgivning, avtaler og regn-
skapsføring som regulerer privat praksis. I til-
legg fikk deltakerne et innblikk i hvordan man 
kan starte egen praksis uten driftstilskudd. 

På kurset ble det lagt spesiell vekt på 
mulighetene som privatpraktiserende uten 
driftstilskudd har. Markedsføring var også et 

Takst A9 – krav til kompetanse
ETT AV KRAVENE til A9-kompetanse er «60 
studiepoeng fysioterapispesifikk videreut-
danning knyttet til fagfeltet psykiatrisk og 
psykosomatisk fysioterapi der individuell 
ressurskartlegging og behandlingstilnærming 
vektlegges». I studieplanene til disse vide-
reutdanningene fremkommer det at studiet 
blant annet inneholder 72 timer veiledning og 
200 pasientbehandlinger (med midlertidig rett 
til bruk av takst A9). NFF og videreutdanning-
ene har alltid hatt en gjensidig forståelse av 
at dette er minstekrav.

Merk at NFF kan sette til side et vitne-
mål, selv om det er gyldig, hvis det frem-
kommer av vitnemålet at studenten mang-
ler eksempelvis 10 timer veiledning og 20 
timer pasientbehandlinger. For å oppnå 
A9-kompetanse må også de andre kravene 
være oppfylt, altså 20 timer egenbehand-
ling + ytterligere 60 studiepoeng knyttet 
til fagfeltet. Les mer om reglene for retten 
til å utløse takst A9 under menypunktet 
«FAG/Takst A9» på www.fysio.no. 

Privat praksis uten driftstilskudd
viktig tema, i tillegg til muligheter for å 
lage anbud, og betydningen av den nye 
ordningen for bedriftshelsetjeneste for alle 
som ønsker å tilby slike tjenester. Reguler-
te områder som ikke krever driftstilskudd, 
så som arbeidsplassvurdering, terapiridning 
og primærkontakt-funksjonen, ble også 
berørt. 

Under «PRIVAT PRAKSIS» på www.
fysio.no finner du relevant anbudsmate-
riale og noen særskilte veiledninger for 
privatpraktiserende uten driftstilskudd. 

1. APRIL er som vanlig fristen vi har satt for 
alle som ønsker godkjenning som spesialist i 
fysioterapi MNFF med virkning fra 1. juli. Merk 
at fristen i år faller i påskeferien …  Under 
«FAG/Spesialistordningen/Skjema» på NFFs 
nettsider finner du både søknadsskjemaet og 
de andre skjemaene du trenger. 

På samme sted finner du også skjemaet for 
søknad om fornyet godkjenning av spesialist, 
der fristen er 1. juni. Reglene for fornying av 
spesialistgodkjenning kan du lese på www.
fysio.no under «FAG/Spesialistordningen/For-
nyet godkjenning».

Nye betegnelser: Med virkning fra 1. 
januar 2010 er noen av betegnelsene på NFFs 
spesialiteter endret etter vedtak i Sentralsty-
ret. Endringen består i at beskrivelsen «reha-
bilitering med fordypning i» er fjernet fra alle 
spesialitetsbetegnelsene som inneholdt en 
slik beskrivelse. Du kan lese mer om dette i en 
nettartikkel av 18.01.2010 på www.fysio.no. 

«Finn spesialist»-funksjonen i høyrekolon-

Spesialitetene – frister og navneendringer

nen på www.fysio.no er endret tilsvarende, 
og noen søkefeil er rettet. Funksjonen er 
dessuten flyttet høyere opp på siden. 
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NFFs KURS OG MØTER

NFFs etterutdanningskurs er overveiende kliniske behandlingskurs, og målgruppen 
er den praktiserende fysioterapeut. Kursene er primært tilrettelagt slik at kunnska-
pen kan føres direkte inn i den praktiske hverdagen.
Oversikt over kurs vil til enhver tid være oppdatert på internett, www.fysio.no/kurs
Etterutdanningsvirksomheten i NFF får hvert år betydelige midler fra Fond til etter- 
og videreutdanning av fysioterapeuter. Rammebevilgningen omfatter tilskudd til 
alt arbeidet i NFFs fagseksjon: Utvikling og gjennomføring av 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 2010 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 

Bestemmelser angående påmelding
Påmelding gjøres elektronisk.
Hvis kursavgiften skal betales av arbeidsgiveren, skal navn og adresse til betale-
ren angis tydelig i påmeldingsskjemaet. 
Påmeldingen betraktes som bindende fra påmeldingsfristens utløp. 
Bekreftelse på tildelt plass på kurs sendes per e-post i løpet av 10 virkedager 
etter påmeldingsfristens utløp. 
Påmeldte fra andre nordiske fysioterapi forbund betaler et 50% tillegg til kurs-
avgiften som gjelder for NFFs medlemmer. Det må foreligge dokumentasjon på 
medlemskap i respektive forbund. 
Påmeldte som ikke er medlemmer i NFF betaler en høyere kursavgift enn NFFs 
medlemmer. 

Opptakskriterier
1. Autorisert fysioterapeut (avsluttet turnustjeneste) 
2. Medlem i NFF (innmeldt v/ påmeldingsfristen) 
3. Oppfyller eventuelle spesielle opptakskrav. I slike tilfeller må dokumentasjon på     

oppfylte krav sendes i posten til Fagseksjonen.
4. Påmelding til samme kurs for annen gang i løpet av en fire-års periode prioriteres 
5. NFFs avdeling som arrangerer et kurs disponerer opptil 50 prosent av kursplas-

sene til egne medlemmer 
6. Medlemmer i andre nordiske forbund disponerer opptil 10 prosent av kursplas-

sene 
7. Ikke medlemmer i NFF 
Når ovennevnte kriterier er tatt hensyn til, tildeles plassene på kurs i den rekkeføl-
gen NFF mottar påmeldinger. Hvis det står ledige plasser ved påmeldingsfristens 
utløp, tas påmeldinger imot helt frem til kursstart.

Avbestilling av kursplass
Avbestilling av kursplass må gjøres skriftlig til mh@fysio.no 
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.
Påmeldte til kurs som ønsker å trekke seg etter påmeldingsfristens utløp må 
betale et avbestillingsgebyr på kr 750. Hele kursavgiften må betales når avbe-
stilling skjer senere enn to uker før kursstart. 
Dersom avbestilling av kursplass skjer på grunn av sykdom, gjelder et gebyr på kr 
750 helt frem til kursstart. Legeattest må sendes til NFF. 
I følgende tilfeller, refunderes ikke kursavgiften:
a) hvis sykdom inntreffer under kurset,
b) ved uteblivelse fra kurset.

Avlysning
NFF tar forbehold om at kurs kan bli avlyst eventuelt utsatt ved for lav deltaker-
oppslutning eller på grunn av uforutsette hendelser (force majeure). I slike tilfeller 
refunderer ikke NFF deltakernes reiseutgifter – kun kursavgiften. Deltakerne opp-
fordres til å tegne en avbestillingsforsikring når de bestiller sine reiser til kurs.

BARN
31010501 
Fysioterapi i skolehelsetjenesten
Sentrale føringer tilsier en satsing på forebyggende og helsefremmende 
arbeid. Kurset «Fysioterapi i skolehelsetjeneste» inneholder forebyggende 
og helsefremmende arbeid spesielt rettet mot skolebarn. 
Formål med kurset er å utdype forståelse av skolehelsetjenesten og fysio-
terapeutens plass i den, og gjøre fysioterapeuter tryggere på å sin rolle i 
tjenesten.
 
Målgruppe: Fysioterapeuter
Opptaksvilkår: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd Buskerud
Kursledere: Ragnhild Bech og Elisabeth Bering
Tid: 03. – 06. mai 2010
Sted: Drammen
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 4.500 for medlemmer, kr. 9.000 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!

FYSISK AKTIVITET
31036001
Bevegelser i gruppe (tidligere Bevegelse, avspenning 
og mestring) Revidert kurs!
Praktisk bevegelseskurs - basert på prinsipper fra psykomotorisk fysioterapi. 

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

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: Alette Ottesen og Berit Ianssen
Tid: 29. og 30. april 2010
Sted: Lillehammer
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 2 600 for medlemmer, kr 5 200 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
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 behandling/veiledning av denne pasientgruppen.

Målgruppe: Fysioterapeuter på sykehus, i kommunehelsetjenesten, spesielt 
privatpraktiserende.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste).

Følg med på www.fysio.no/kurs 
for oppdatert kurskalender og eventuelt nye kurstilbud.
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Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
Ha oppdatert kunnskap om bruk av aktiv rehabilitering av pasienter med 
astma, kols og andre kroniske lungesykdommer.

-
syke

for denne pasientgruppen.

-
tering

Praktiske opplysninger:
Arr.: Fagseksjonen i samarbeid med fysikalsk avdeling Glittreklinikken
Kursledere: Ulla Pedersen og Anita Grongstad
Tid: 19. – 21. april 2010
Sted: Glittreklinikken
Deltakerantall:26
Kursavgift: kr 3.700 for medlemmer, kr 7.400 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding: NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

GLEMT Å MELDE DEG PÅ?

31085101
Onkologi for fysioterapeuter – teoretisk grunnkurs
Trondheim, 12. – 16. april 2010

31036601
Aktiv lungerehabilitering
Glittreklinikken, 19.-21.april 2010

31036001
Bevegelser i gruppe (tidligere Bevegelse, avspenning og mest-
ring)
Lillehammer, 29. og 30. april 2010

31040501
Fysioterapi i geriatrien - Alderspsykiatri
Oslo, 29. – 30. april 2010

31050501
Advanced Course based on the Bobath Concept/Videregående 
kurs basert på Bobath-konseptet – IBITA godkjent kurs
Tromsø, 3. – 7. mai 2010

31080101
Fysioterapi til intensivpasienter
Oslo, 3. – 6. mai og 8. – 10. november 2010

31010501
Fysioterapi i skolehelsetjenesten
Drammen, 3. – 6. mai 2010

31030202
Basiskurs i Manuell Terapi. Undersøkelse og behandling av lum-
balcolumna, bekken og hofte
Levanger, 6. – 10. mai 2010

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

HELSE OG MILJØ
31020301
Helsefremmende og forebyggende arbeid – et folke-
helseperspektiv
Helsefremmende og forebyggende arbeid (HEFFA) er et sentralt satsnings-
område. Formålsparagrafen i kommunehelsetjenesteloven om å fremme 
folkehelse og trivsel tilsier at fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten 
aktivt bør bidra i HEFFA-arbeid. Kurset gir en innføring i helsefremmende og 
forebyggende arbeid med vekt på fysioterapeutens rolle innen fagfeltet. 
Kurset kan inngå i Videreutdanning i ergonomi og helsefremmende arbeid 
(15 studiepoeng) som NFF samarbeider med Høyskolen i Vestfold om. De 
andre kursene som inngår i videreutdanningen er Helse- og miljøarbeid – et 

-

Vestfold). For å få studiepoeng, må oppgaver skrives og bestås i etterkant av 

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for og/eller yrkeserfaring fra 
helsefremmende og forebyggende arbeid, både i bedrift og i kommunen. 
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:

forebyggende arbeid (Heffa), helsefremmende og forebyggende helsepo-
litikk og helsepolitiske prioriteringer 

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 skal kvalifiseres til å kartlegge og risikovurdere arbeidsplasser og 
gi ergonomiske råd i tråd med Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. 
I løpet av kurset skal deltakerne gjennomføre en praktisk kartlegging av 
arbeidsmiljøet i en virksomhet, og skrive en rapport fra denne kartleggingen. 
Kurset er en forutsetning for å bli godkjent til å foreta arbeidsplassvurde-
ringer for NAV for de som ikke er spesialist i helse- og miljøarbeid eller har 
minst tre års praksis i minimum 50% stilling med forebyggende fysioterapi /
ergonomi, for eksempel bedriftshelsetjeneste.
Kurset kan inngå i Videreutdanning i ergonomi og helsefremmende arbeid 

Seminar i Bergen, 7. og 8. juni 2010

Balanse, testing og trening

Fay B. Horak og Laurie A. King er begge internasjonalt anerkjente 
fysioterapeuter fra Oregon Health and Sciences University, USA. De 
vil sammen undervise om testing og trening av balanse. 
Dr. Fay Horak har sammen med Diane B. Winsley og James 
Frank utviklet «Balance Evaluation System Test (BESTest)» for 
klinikkere for at de skal kunne bedre differensiere balansepro-
blemene hos den nevrologiske pasienten.

For fullstendig annonse, se side ….

-
gende arbeid

Praktiske opplysninger:
Arr: Fagseksjonen
Kursledere: Elisabeth Goverud og Hilde Sylliaas
Tid: 03. – 07. mai 2010
Sted: Oslo
Deltagerantall: 24
Kursavgift: medlemmer kr. 4.500,-, ikke-medlemmer kr. 9.000,-.
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 
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Videreutdanning i ergonomi 
og helsefremmende arbeid 

for fysioterapeuter 
– 15 studiepoeng –

Studiet skal videreutvikle fysioterapeuters teoretiske og praktiske 
kompetanse i helsefremmende og forebyggende arbeid rettet 

arbeid generelt. Studiet kan inngå i master i helsefremmende 
arbeid ved Høgskolen i Vestfold.

Målgruppe Fysioterapeuter som arbeider med helse- og miljø-
arbeid i arbeidslivet.
 
Opptakskrav Autorisert fysioterapeut
 
Studieform Studiet arrangeres i samarbeid mellom Norsk 
Fysioterapeutforbund og Høgskolen i Vestfold, og består av føl-
gende kurs innen Helse- og miljøarbeid: 
 

Helsefremmende og forbyggende arbeid 
– et folkehelseperspektiv (HEFFA) 
Helse- og miljøarbeid for bedriftsfysioterapeuter,  

Helse- og miljøarbeid for bedriftsfysioterapeuter,  

For å oppnå studiepoeng må alle kurs gjennomføres og bestås i 
løpet av en periode på fem år.
For å gjennomføre  og å avlegge eksamen, må deltakerne 

oppgaver i forbindelse med de to kursene. 

 
Beskrivelse av det enkelte kurs er å finne på www.fysio.no/kurs. 

Datoer for neste planlagte kurs:
03.-07.05  - HEFFA

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

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

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

kliniske problemstillinger

manuell terapi. 

en funksjonsforstyrrelse.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Nord-Trøndelag
Kursledere: 
Tid: 06.- 10. mai 2010
Sted: Levanger
Deltakerantall: 20 
Kursavgift: kr. 4.850 for medlemmer, kr. 9.350 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 

ONKOLOGI

31085101
Onkologi for fysioterapeuter – teoretisk grunnkurs
Dette kurset er ett av 5 kurs i kursrekken «Onkologi for fysioterapeuter». 
Det anbefales 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, smerte-
behandling og rehabilitering. Dette ses i forhold til aktuelle fysioterapeutiske 
tiltak ved kreft, både i tidlig og sen fase av sykdommen.

Målgruppe: Fysioterapeuter i 1., 2. og 3. linjetjeneste
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avdeling Sør-Trøndelag
Kursledere: Hanne Paltiel og Wilma Van De Veen
Tid: 12. – 16. april 2010
Sted: Trondheim
Deltakerantall: 30
Kursavgift: kr 4.500 for medlemmer, kr 9.000 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding: NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

(15 studiepoeng) som NFF samarbeider med Høyskolen i Vestfold om. 
De andre kursene som inngår videreutdanningen er Helsefremmende og 
forebyggende arbeid (HEFFA, arrangeres av NFF) og Helse- og miljøarbeid – 

For å få studiepoeng, må oppgaver skrives og bestås i etterkant av HEFFA og 

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: Autorisert fysioterapeut. Det er en fordel med 2 års arbeids-
erfaring som fysioterapeut.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd Oslo
Kursledere: Hasse Storebakken, Ola Kolnes og Katarina Langaard
Tid: 31. mai – 04. juni 2010
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 4.500,- for medlemmer, kr. 9.000,- for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: 02. april 2010
Skriftlig påmelding til på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 
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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: 

Kurs i Basal Kroppskjennskap (BK)
Basal Kroppskjennskap (BK) er en fysioterapimetode med fokus på 
pasientens egne ressurser, og hvor helse fremmes gjennom bevegelse. 

-
den anvendes både i forebyggende og behandlende arbeid. Forskning 
viser at bruk av BK kan ha god effekt ved blant annet smerter, svim-
melhet, tretthet, stressrelaterte plager og lettere grader av angst og 
depresjon.

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

Basal Kroppskjennskap I retter seg mot egenopplevelse, praksis i BK 
-

dier og rapport om egen øving. 

Basal Kroppskjennskap II retter seg mot individuell behandling, 
samtale og øvelse i Body Awareness Rating Scale (BARS), undersø-
kelsesmetoden i BK. Fortsatt stor vekt på praksis. 

Basal Kroppskjennskap III retter seg mot gruppebehandling, grup-
peprosess, gruppeledelse, bruk av stemme. Fortsatt stor vekt på 
praksis. Arbeid i etterkant består av egen øving, litteraturstudier og 
to rapporter. En rapport er fra egen øving/personlig fordypning og 

-
lom BK III og BK IV er det et to dagers oppgaveseminar 

Basal Kroppskjennskap IV retter seg mot sammenfatning av teori, 

Presentasjon av prosjektarbeid, praktisk og teoretisk gruppeeksa-
men

Målgruppe: Utdanningen som helhet retter seg yrkesspesifikt mot ferdig 
utdannede fysioterapeuter. 
Opptakskrav (hele kursrekken): Autorisert fysioterapeut

31090701
Internatkurs!
Basal kroppskjennskap I
Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/ fagseksjonen
Tid: søndag 3. oktober (oppmøte kl. 1800) – 8. oktober 2010
Sted: Gavelstad Hotell, Svarstad (Buskerud)
Kursleder: Ulla-Britt Skatteboe
Deltakerantall: 12
Kursavgift: medlemmer kr. 4.500, ikke-medl. kr. 9.000. Full pensjon i enkelt-
rom kr 770.
Påmeldingsfrist: 2. august 2010
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no

31090901
Internatkurs!
Basal kroppskjennskap III
Opptaksvilkår BK II: gjennomført BKII
Kursets målsetting: Basal Kroppskjennskap III retter seg mot grup-
pebehandling, gruppeprosess, gruppeledelse, bruk av stemme. Fortsatt 
stor vekt på praksis
Arbeid i etterkant består av egen øving, litteraturstudier og to rappor-
ter. En rapport er fra egen øving/personlig fordypning og en rapport er 
fra bruk av Basal Kroppskjennskap i liten gruppe.
Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/ fagseksjonen
Tid: søndag 14. november (oppmøte kl. 1800) – 19. november 2009
Sted: Gavelstad Hotell, Svarstad (Buskerud)
Kursleder: Anne Christensen Backe
Deltakerantall: 12
Kursavgift: medlemmer kr. 4.500, ikke-medl kr. 9.000. Full pensjon i enkelt-
rom kr. 770.
Påmeldingsfrist: 13. september 2010
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no
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REHABILITERING

31040501
Fysioterapi i geriatrien – Alderspsykiatri. Nytt kurs!
NFF har utviklet kursrekken – Fysioterapi i geriatrien – for å tilby fysiotera-
pispesifikt oppdatert og kompetansehevende kurstilbud for fysioterapeuter 
som jobber i geriatrien innen alle virksomhetsområder. Kursene skal også 
bidra til økt tverrfaglig samarbeid og bedre samhandling mellom ulike 
virksomhetsområder i geriatrien. Kursrekken består av ett grunnkurs og tre 
temabaserte kurs: Alderspsykiatri, 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: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste). Det 
forutsettes 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: 29.-30. april 2010
Sted: Oslo
Deltakerantall: 30
Kursavgift: kr 2.600 for medlemmer, kr 5.200 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding: NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

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 
behandling av pasienter med skader i sentralnervesystemet. Kurset skal vise 
progresjonen i behandlingen. Tema er armfunksjon.

Opptakskrav Gjennomgått Bobath grunnkurs, og ett års klinisk praksis 
etter det.

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF, Fagseksjonen
Kursledere: Bente Gjelsvik 
Tid: 03.-07.mai 2010
Sted: Tromsø
Deltakerantall: 12
Kursavgift: kr. 4.500.- for medlemmer, kr. 9.000,- for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

Når kursavgiften skal betales av 
din arbeidsgiver 
må fullstendig navn og adresse til betaleren angis i påmeldings-
skjemaet slik at fakturaen blir riktig adressert. Vennligst under-
søk om din arbeidsgiver krever et referansenummer på faktu-
raen. Før da opp referansenummeret på påmeldingsskjemaet. 
Hvis ingen annen betaler er angitt, sendes fakturaen til kursdel-
takerens private adresse.

31050601
For første gang i Norge: 
Balanse, testing og trening
Hvordan bruker vi tilgjengelig kunnskap i vår praksis ved testing, klinisk 

Fay B. Horak og Laurie A. King er begge internasjonalt anerkjente fysio-
terapeuter fra Oregon Health and Sciences University, USA. De vil sammen 
undervise om balanse og NEVROLOGI.

Bakgrunn: Balanseproblemer viser seg på forskjellige vis og skal trenes på 
forskjellige måter.

Dr. Fay Horak har sammen med Diane B. Winsley og James Frank utviklet 
”Balance Evaluation System Test (BESTest)” for klinikkere for at de skal 
kunne bedre differensiere balanseproblemene hos den nevrologiske pasi-
enten. 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 parkinson, cerebellar ataxi, vestibulære forstyrrelser, neuropati, hode 

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

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

Pasientdemonstrasjoner inngår i kurset. 

Innhold:

-
ner

BESTest: For å lese om testen, se: www.bestest.us og
www.ptjournal.org/cgi/ccontent/short/89/5/484
Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for behandling av pasienter med 
balanseproblemer. Kurset egner seg også for fysioterapeuter innen utdan-
ning og forskning.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFFs Fagseksjon
Kursledere: Fay B. Horak, PhD, PT og Laurie A. King, PhD, PT. Begge fra 
Oregon Health and Sciences university, USA. 
Tid: 7. – 8. juni 2010
Sted: Bergen
Deltakerantall: 100
Kursavgift: kr. 2.600 for medlemmer; kr. 5.200 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 29. mars 2010
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 grunnutdanningen. Behandling av pasienter med akutte respiratoriske 
problemer er imidlertid en selvfølgelig del av fysioterapeutens arbeid ved de 

vanligste medisinske problemstillinger samt fysioterapeutens behandlings-
muligheter til pasienter på intensiv og postoperative avdelinger. Kurset er 
relevant for alle sykehusfysioterapeuter.

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: Autorisert fysioterapeut.
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Kurset strekker seg over 7 dager og tilbys i to bolker a henholdsvis 4 og 3 
dager. Se kursdatoene under Praktiske opplysninger. 

Det er ønskelig at deltakerne har anledning til å ha noe praksis ved en 
intensiv avdeling eller eventuelt post-operativ avdeling/overvåkningsavde-
ling mellom bolk 1 og 2. 

Deltakerne skal besvare obligatoriske oppgaver og spørsmål mellom bolk 
1 og bolk 2. Disse besvarelsene gir uttelling i ekstra kurstimer.

Pensumliste og deler av pensum blir lagt ut på nettet (Fronter) for delta-
kerne å lese. På Fronter vil det gå fram hvilke deler av pensum som forutset-

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
-

svikt.

hjelpemidler

både til respiratorpasienter og selvpustende pasienter

tiltak

pasienter med lungekomplikasjoner

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFFs Fagseksjon
Kursledere: 
Tid: Kurset varer i 7 dager:
første kursbolk:  fom 3. tom 6. mai 2010
andre kursbolk: fom 8. tom 10. november 2010
Sted: Oslo, Ullevål universitetssykehus
Deltakerantall: 24.
Kursavgift : kr 6.300 for medlemmer, kr. 12.600 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

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

MIDLER TIL RYGGPROSJEKTER
Ryggforeningen i Norge inviterer til å søke prosjektmidler relatert 
til rygglidelser(også nakke og bekken). Ryggforeningen fremmer 
prosjektsøknader overfor Stiftelsen Helse og Rehabilitering (HR), 
www.helseogrehab.no. HR fordeler ca kr 200 mill. hvert år innen-
for kategoriene forskning, forebygging og rehabilitering. 

Nærmere informasjon finnes på www.ryggforeningen.no.  
Ryggforeningens søknadsfrist er 16. april 2010.

Basal Kroppskjennskap, 
Tai chi og stemmeøvelser 

Fridhems kursgård Stjernsund, Sverige 1.08.-6.08.2010
Kursleder: Høgskolelektor Ulla-Britt Skatteboe, Oslo og 

I hjertet av Carl Larssons Dalarna, holdes også i år et kurs i Basal 
Kroppskjennskap, zenmeditasjon, tai chi og stemmeøvøvelser. 
Kurset belyser samspillet mellom stemme, pust og bevegelser. 
Tai chi i parallelle seanser: nybegynnere og øvede.  Zenmedita-

-
sasjeformer introduseres. Kursavgift SEK 4000,-. Opphold kost/

Påmelding: Ulla-Britt Skatteboe, innen 15. juni 2010.
ul-britt@online.no

Tid: 15. – 17. oktober (fredag til søndag)
Sted: 
Kurspris: 3.400,- studentpris
Påmelding: Fredag 8. oktober til www.holteninstitute.com
Ytterligere informasjon: tom.torstensen@holteninstitute.com
Kursmateriale: Fyldig teorimanual samt bøkene Explain Pain av David Butler og 

Grunnkurs i medisinsk treningsterapi (MTT) i Oslo, 15. – 17. oktober 2010
3 dagers MTT grunnkurs for fysioterapistudenter og turnuskandidater

Skandinavisk Forum for Lymfologi
Kurs i komplett fysikalsk lymfødembehandling,  
2010 - 2011, www.lymfologi.no
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Velkommen innom!
På Fysioterapeutens hjemmeside finner du blant 
annet fagartikler, nyheter, nyttige lenker, stillings-

annonser og annonser for møter og kurs. 

Hold deg orientert på www.fysioterapeuten.no

MTT – Kurs og seminarer 2010
OSLO (April – mai)
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

UNIVERSITET OG HØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ UiT
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MASTER I HELSEFAG
«Flerfaglig studieretning»
OPPTAK HØST 2010
Universitetet i Tromsø tilbyr mastergradsstudium 
i helsefag for ergoterapeuter, fysioterapeuter, 
radiografer, sykepleiere og vernepleiere. 
Søknadsfrist: 15. april 2010
Nærmere opplysninger om opptakskrav,  
oppbygging og innhold finnes på 
http://www2.uit.no/ikbvieweer/page/studiesokere 
eller ved henvendelse til Institutt for helse- og 
omsorgsfag, tlf. 77 64 48 62 eller tlf. 77 64 52 66.
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Sognsveien 75 B
0855 Oslo.
Telefon 22 70 19 00
Faks       22 70 19 02 
(09.00 - 15.00)

www.akhs.no

info@akhs.no

Heltid eller deltid
Studiestart høsten 2010. Søknadsfrist 15. april.
 
Helsepersonell kan få godkjent tidligere 
medisinske- og VEKS fag.

Studietur til Nanjing University of Traditional 
Medicine, Kina.
 
Utdanningen kvalifiserer til medlemskap i 
Norsk Akupunkturforening - NAFO.

 

NORDENS ENESTE
BACHELOR GRAD I AKUPUNKTUR

Egen studentklinikk tlf: 22 70 19 03

Studiet gir rett til stipend og lån fra Lånekassen.

ALTERNATIV BEHANDLING
NFF minner om at yrkesutøvelsen som fysioterapeut er avhengig av offentlig 
autorisasjon. Annonser i Fysioterapeuten godkjennes ikke av NFF.

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,-! Miljøoblat påkrevet i Tyskland. Med 
forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. Medlem av Danmarks Rejsegarantifond nr. 1061. 

www.dtf-travel.no 
800 300 98 
Opplys annonsekoden Fysioterapeuten

LESERTILBUD – Fysioterapeuten gjør det mulig!

KUN HOS DTF travel! 
Angreforsikring:
Avbestill uten grunn helt inntil
dagen før ankomst. Fra 79,-

Reis selv

 Hotel Balka Søbad 
ved Nexø på Bornholm, Danmark

Bo på 3-stjerners Balka Søbad, med en egen barne-
vennlig strand. Hotellet ligger nord for Dueodde, den 
vakre klippeøya med de usedvanlige attraksjonene. 
Fra hotellet kommer du rundt til alle severdighetene 
på kort tid: Nexøs maritime havneidyll (3 km), Ham-
mershus' berømte borgruiner (44 km), Rønnes bin-
dingsverksidyll (28 km) og Svaneke (11 km).

Ankomst: Valgfri i perioden 01.05. - 28.09.2010.

Ekstra døgn med frokostbuffé og middag kr 649,-

4 dager på hotell med 
halvpensjon – SPAR 30%
Inkl. 3 to-retters middager

Inkl. 2 tre-retters middager

4 dager
1 799,-per person i dobbeltrom

4 dager
1 999,-per person i dobbeltrom

SPAR 758,-

SPAR 641,-

4 dager på hotell i den 
svenske skjærgården

Sjögården i Ellös, Sverige
Sjögården ligger i skjærgården, 500 m. fra stranden. 
Her kan du få forskjellige behandlinger og massasje.

Ankomst: Tirsdager frem til 08.06. + 
31.08. - 23.11.2010.

HUSK OGSÅ VÅRE LAST MINUTE TILBUD F.eks. 3 dagers hotellopphold inkl. frokost 

Se www.dtf-travel.no/club

Før 1 200,- NÅ 199,-
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ARBEIDSMARKEDET

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

arbeidsmarkedetARBEIDSMARKEDET

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

arbeidsmarkedet

Kjøp – salg – leie

LYNGDAL KOMMUNE

Styrking av driftsgrunnlaget for 
fysioterapi i Lyngdal kommune 

De lyses herved ut til sammen 160 % hjemmel.
-

-

Søknadsfrist:  6. april.
Søknad sendes: Lyngdal kommune, pb. 353, 4577 Lyngdal.

vi vil - vi våger

Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av de tidligere
helseforetakene Aker, Rikshospitalet og Ullevål. Sykehuset leverer
spesialisthelsetjenester og ivaretar lands- og  regionsfunksjoner. Oslo
universitetssykehus har også lokalfunksjoner for Oslos befolkning.
Universitetssykehuset er landets største med cirka 20 000 ansatte, og
står for en betydelig andel av medisinsk forskning og utdanning av
helsepersonell i Norge.

Kvinne - barn klinikken

Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF)

Spesialfysioterapeut/fysioterapeut
Ref.nr. 589334180. Fast st., heltid 37,5 t/uke. Lønn etter avtale.

For fullstendig annonse og elektronisk søknad, 

se www.oslouniversitetssykehus.no. 
Søknadsfrist: 06.04.2010

Nordlandssykehuset HF    
har ledig følgende stilling:

Fysioterapeut
Psykisk helse- og rusklinikken, Salten Distriktspsykiatriske senter

Hvis du har lyst til å bli en del av et spennende og utviklende fagmiljø   
er du velkommen til å søke stilling:

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no    
- her finner du også fullstendige annonsetekster.   
Søknadsfrist: 25. mars 2010

Klemetsrud Fysioterapi 
søker fysioterapeut i privat praksis 
som kan jobbe dag og kveld. Instituttet ligger i bydel Søndre Nord-
strand. Kontaktperson: Kari,  930 42 691.

Ullensvang herad

Ledig driftstilskot 
Tunvoll fysikalske institutt

Det er ledig 50 % driftstilskot frå 1.mai 2010 ved Tunvoll fysikalske 
institutt. Driftstilskotet skal overta 50 % frå Lofthus fysikalske insti-
tutt 1.mai, og innan 2013 skal ytterlegare 25 % overtakast. 

Ved Tunvoll fysikalske institutt jobbar det per i dag 3 fysioterapeutar. 
Lokala ligg sentralt på Lofthus i nyoppussa lokale med godt utstyr. 
I tillegg til det ledige driftstilskotet er det fysioterapeut med 80 % 
driftstilskot og kommunefysioterapeut i full stilling ved instituttet. I 
etasjen under er treningsinstitutt som og kan nyttast til utprøving av 
pasientar. 

For nærare opplysning kontakt sjefsfysioterapeut Anne Cathrin 
Eimhjellen Eidnes tlf  53 67 15 000 / 957 95 222 eller einingsleiar 
Torbjørn Reisæter 918 67 274.

Send søknad til Ullensvang herad, 5780 KINSARVIK 
innan 24. mars 2010. 

Div treningsutstyr 
bl.a. norsk sekvens, benker, skrivebord og div fysioterapi-utstyr m.m. 
selges rimelig pga avvikling av klinikk i Oslo.
Kontakt: vidard@c2i.net eller mobil 410 04 443. 
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www.oslo.kommune.no  

Oslo kommune
Bydel Alna

Ledig fysioterapeutstilling ved
Lindeberg Fysioterapi A/S
Utlysningsnr. 0158887

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

Da formålet med stillingen blant annet er å tilfredsstille 
behandlingsbehovet for bydelens innvandrerkvinner, er det
ønskelig at søker behersker urdu/punjabi/tyrkisk. Søkere med
videreutdannelse i manuellterapi vil bli prioritert. Det må 
påregnes noe ettermiddags-/kveldsarbeid. Søker må beherske
norsk muntlig og skriftlig.

Det er videre ønskelig at søker :

arbeide selvstendig.

Søknadsfrist: 26.3.2010

Kontaktperson i Bydel Alna: Anne Langaard Jensen 
annelangaard.jensen@bal.oslo.kommune.no

Bydel Alna
Trygve lies plass 1, 1051 Oslo

SKIEN KOMMUNE
 
2 x 50% DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPI 
ved SOLUM FYSIKALSKE INSTITUTT 
ledig fra 07.06.2010

Det lyses ut 2 x 50 % driftstilskudd tilknyttet Solum Fysikalske 
Institutt. Driftstilskuddet er knyttet opp mot behandling av voksne, 
hvorav 20 % av driftstilskuddet er forbeholdt hjemmeboende 
pasienter.
Pasienttilgang ved instituttet er i stor grad av medisinsk, kirurgisk 
og ortopedisk karakter.
Instituttet har et tett samarbeid med legekontor for seks leger i 
samme bygg.
Søker må være villig til å kjøpe seg inn i instituttet, og eierandelen 
skal fordeles likt på instituttets drivere.

Spørsmål vedrørende eierforhold kan rettes til Solum Fysikalske: 
tlf. 35 59 77 25.
Søknad med CV samt kopi av attester og vitnemål sendes elektro-
nisk. Søknadsfrist: 06.04.2010. 

ÅS KOMMUNE

Driftstilskudd for fysioterapeut
I Ås kommune er det ledig fast driftstilskudd på 88,89 
% (32 t pr uke) fra 01.05.2010 tilknyttet Ås Fysikalske 

Institutt. Ved en eventuell tildeling av deler av tilskuddet til intern 
søker, kan tilskuddet på færre timer bli ledig.

Fysioterapeuten skal drive i hht. Kommunehelsetjenesteloven, 
avtaleverk for fysioterapeuter (ASA 4303 og 4313) og planer for 
helse- og sosialetaten.
Det etterspørres bred erfaring innen generell fysioterapi og kompe-
tanse innen lymfødembehandling, eller behandling av barn.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Ås kommune v/helse- 
og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, tlf. 64 96 20 00. 
Søkere oppfordres til å søke elektronisk. Elektronisk søknadsskjema 
finnes på www.as.kommune.no. Eventuelt sendes søknad med CV til:  
Ås kommune, v/helse og sosialetaten, postboks 195, 1431 Ås.
Kopi av vitnemål og attester tas med ved eventuell innkalling til 
intervju.

Søknadsfrist: 07.04.2010.

Kjøp – salg – leie

Leie av grupperom 50 m2 på Eiksmarka, Bærum
Lyst og vennlig lokale som er funksjonell for opptil 20 personer.
God parkering. Ledig mandag – onsdag, dag og kveld.
Kontakt Karen Margrethe 917 61 441 – km@kamaklinikken.com
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bransjeregisteret
FYSIOTERAPIUTSTYR GENERELT

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

Elastisk bekkenbelte
Stort utvalg i treningsutstyr

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

Ergonomiske produkter 
på arbeidsplassen

www.ergo-line.com

Størst utvalg – lengst erfaring.

extensor

Neste generasjons administrasjonssystem
 

- Journalføring
- Regnskap
- Planlegger m.m.

FOR OPPFØRING I BRANSJEREGISTERET, RING RONNY - 62 94 10 37
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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 

BENKER, KRAKKER, MATTER OSV.

DATAPRODUKTER

TEST-, TRENINGSUTSTYR/HJELPEMIDLER

VARME/KULDE, KREMER/GEL

Støtteprodukter og 
treningsutstyr

FOR OPPFØRING I BRANSJEREGISTERET, RING RONNY - 62 94 10 37
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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
4 19/3 23/3 23/4
5 19/4 23/4 14/5
 
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

MARS
16.-17. Lillestrøm 
Kvalitetskonferansen 2010: 
Sammen er vi gode – og bedre 
skal det bli
Arr.: Norsk forum for kvalitet i 
helse- og sosialtjenesten
Info: http://nfkh.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
9.-10. Oslo
18. Tverrfaglige Konferanse: 
Tiltak mot vond nakke og rygg 
– hva får vi igjen for pengene? 
Arr.: Norsk forening for Rygg-
forskning, NFRF
Info: www.ryggforskning.no 

12. Oslo
Konferanse: Eldre: helse, sam-
handling og mangfold
Arr.: Høgskolen i Oslo
Info: www.hio.no/eldrehelse 

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

31.05-04.06. Holmsbu 
11. Nordiske workshop i kunn-
skapshåndtering: Forskning 

ved fjæra
Arr.: Kunnskapssenteret
Info: www.kunnskapssenteret.
no eller kari.haavelsrud@
kunnskapssenteret.no

JUNI
11.-13. Bergen
Workshop ved UiB: Discover 
the sports pelvis.
Info: www.uib.no/fg/fysioter 
eller alice.kvale@isf.uib.no

16.-10. Aalborg, Danmark 
XVIII Congress of the Interna-
tional Society of Electromyo-
graphy and Kinesiology
Info: http.//isek2010.hst.
aau.dk

SEPTEMBER
10. Lillehammer 
Redcord Konferansen 
Info: www.redcord.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
4 19/3 23/3 23/4
5 19/4 23/4 14/5
 
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

FOTO Kirsten Stiansen
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MELANGE STRETCH - i lettstelt kvalitet
En ny behagelig serie hvor komfort, design og funksjonalitet går sammen i en behagelig 
enhet.Serien kombinerer bomullens absorberingsevne og stretchens elastisitet med  
polyesterens slitestyrke, anti-krøllegenskaper og fargeekthet. 
Alle modeller fås i str. XS - 4XL og i fargene: Navy, Plommerød, Lys grønn, Marine, Lys blå, 
Koksgrå og Lys grå.

kr. 349,-  
inkl. mva
kr. 279,20 ekskl. mva

kr. 349,-  
inkl. mva
kr. 279,20 ekskl. mva

kr. 349,-  
inkl. mva
kr. 279,20 ekskl. mva

kr. 329,-  
inkl. mva
kr. 263,20 ekskl. mva

kr. 299,-  
inkl. mva
kr. 239,20 ekskl. mva

kr. 299,-  
inkl. mva
kr. 239,20 ekskl. mva

Modell 19213
Dame tunika - Formsydd

Modell 19209
Dame polo - Formsydd

Modell 19212
Poloskjorte

Modell 23302
Mikrofiberbukse
XXS - 4XL

Modell 25180 Monaco
Sandaler til damer og herrer 
med borrelåslukking.
Str. 36 - 46

Modell 25150 Dublin
Dame sportsko med strikk  
og oppbygd hæl.
Str. 36 - 42

MIKROFIBERBUKSE
Behagelig og praktisk bukse 
i myk kvalitet med mange 
smarte detaljer.


