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Nett og papir
I MARSUTGAVEN PUBLISERTE Fysioterapeuten to vitenskaplige artikler. I dette nummeret 
tilbyr vi leserne to fagartikler. I begge numrene er én av artiklene trykket i sin helhet i bladet. 
Den andre er presentert over to sider i bladet og i sin helhet på våre nettsider, samtidig med 
at bladet kommer i postkassa.

 Begge artikler er selvsagt like viktige. Det ligger ingen nedvurdering i forhold til kvalitet og 
relevans når det gjelder valget mellom nett eller papir. Alle fagartikler legges uansett ut på 
nett i PDF-format, og med akkurat samme sideutforming som i bladet.

Hovedårsaken til at vi har tatt dette valget er at nå får mange flere artikler inn til tidsskriftet 
enn tidligere. I 2006 fikk vi inn 16 artikler. I fjor hadde antallet steget til 30. Dette er først og 
fremst positivt! Det betyr at stadig flere fysioterapeuter tar mastergrad og doktorgrad og vil 
publisere sine arbeider. Men det kan også bety at forfattere blir stående i kø for publisering 
i Fysioterapeuten. Det er fortsatt bare én fagredaktør, og bladet har omtrent samme omfang 
som før.

Kan vi ikke bare utvide sidetallet og publisere to eller flere fagartikler av ulike sjangere og 
lengde i hvert nummer?  Jo da. Men det hadde gitt en kraftig økning av trykkeri- og porto-
kostnadene, store utgiftsposter for et tidsskrift.  Dagens budsjettrammer for Fysioterapeuten 
tillater ikke noen store kostnadsøkninger i form av en betydelig økning av sidetallet eller 
produksjon av jevnlige ekstranumre med fagartikler.

Samtidig er det et faktum at nettet overtar mer og mer når det gjelder publisering av fors-
kningsresultater. For oss er det dessuten viktig å vitalisere og styrke det faglige innholdet på 
www.fysioterapeuten.no. Og statistikkverktøyet viser at det er fagartiklene som lastes ned 

mest fra våre nettsider. Den kunnskapsbasen som Fysio-
terapeutens elektroniske fagartikkelarkiv utgjør, er rett og 
slett ganske unik og ettertraktet! 

Godt voksne fysioterapeuter liker kanskje best å ha alt sam-
let i papirutgaven. Enkelte hadde også gjerne sett at Fysio-
terapeuten hadde langt flere sider med rent fagvitenskaplig 
stoff, og færre sider nyheter og reportasjer. I tidsskriftets 
formålsparagraf står det imidlertid at vi skal «belyse fysio-
terapifaglige, fag- og organisasjonspolitiske, utdannings-
politiske og helse- og sosialpolitiske forhold». Det betyr at 
redaksjonen må opprettholde en innholdsmessig balanse.

Antallet artikler vi får inn til publisering vil sikkert variere. 
Men at det vil holde seg på et høyere nivå enn tidligere, er vi 
ganske sikre på. Det betyr at kombinasjonen papir og nett 
for publisering i Fysioterapeuten er kommet for å bli. 

Men vi vil gjerne høre din mening om hvordan vi presente-
rer fagartiklene, både i bladet og på nettet!



FYSIOTERAPEUTEN  4/10     5

aktuelt Sitataktuelt

Karianne Bruun 
Haugen (34)

Arbeider til daglig som 
barnefysioterapeut i 
Askim kommune. Hun tar 
nå fatt på sitt andre år 
som leder for faggruppen 
for barne- og ungdomsfy-
sioterapi i NFF. 

Gruppen har 651 med-
lemmer, som blant annet 
arbeider i helsestasjoner, 
barnehager, skoler og sfo 
og i spesialisthelsetje-
nesten med sykehus, 
habiliteringstjeneste og 
kompetansesenter.

Styret i faggruppen for 
barne- og ungdomsfysio-
terapi består foruten Ka-
rianne Bruun Haugen av 
nestleder Anne-Cathrine 
Timland, kasserer Marjon 
van Weele, sekretær 
Tine Bang, Oslokontakt/
spesialistutvalg Lene C. 
Ziener og styremedlem-
mer Tonje Thon og Anita 
Galterudhøgda. Anne Kari 
Enes har ansvaret for 
Barnestafetten.

Mitt inntrykk er at en del ser 
på fysioterapi som en skjermet 
tjeneste. Kristin Gjellestad, HOD, Side 6

Med enorme helsemessige utfordrin-

ger knyttet til den forventede fed-

meepidemien hos barn, er leder for 

Faggruppen for barne- og ungdoms-

fysioterapi, Karianne Bruun Haugen, 

opptatt av ett hovedspørsmål: Fore-

bygging.

TEKST og FOTO Ann Kristin K. Hanssen
akh@fysio.no

BARNEFYSIOTERAPEUTEN, som til daglig arbeider i 
Askim kommune, tar nå fatt på sitt andre år som le-
der for Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi 
i NFF. 

– Det har vært et år med en bratt læringskurve. 
Men jeg sitter også i NFFs avdeling i Østfold, så jeg 
hadde litt kjennskap til organisasjonen fra før, fortel-
ler hun. 

Faggruppen arbeider mye med å få en plass i det 
helsefremmende og forebyggende arbeidet. En viktig 
sak har vært å komme med innspill til Helsedirekto-
ratet, som er i ferd med å utrede ulike tiltak for å styr-
ke helsestasjoner og skolehelsetjeneste. Blant det som 
vurderes er normtall for forebyggende helsearbeid i 
helsestasjoner, barnehager og skoler i kommunene. 
Tallene omfatter helsesøster, lege og fysioterapeuter. 

Dystre tall
– Saksbehandleren i direktoratet har vært lydhør. Det 
er vi veldig fornøyde med. Så blir det spennende å se 
om departementet vil følge opp. Rent fagpolitisk er 
det nok dette arbeidet som opptar oss mest, i tillegg 
til arbeidet rundt samhandlingsreformen, sier Bruun 
Haugen.

Hun mener det forebyggende arbeidet blant barn 
blir enormt viktig framover, og viser til dystre tall for 
den helsemessige utviklingen hos barn i dag: 

Ett av åtte norske barn er i dag sykelig overvektige. 
Hvis utviklingen fortsetter, vil ett av fire barn være sy-
kelig overvektige i løpet av noen år. 

– Det fødes om lag 60 000 barn i året i Norge. Hvis 
vi tenker oss at 25 prosent av dem vil bli sykelig over-

Vil satse på forebygging

vektige, så er det veldig mange barn det er snakk om. 
Derfor er det viktig å komme inn med forebyggende 
arbeid nå. Det er ikke overvekten i seg selv som ska-
der oss, men årsaken til den – inaktivitet. Her kan 
vi som fysioterapeuter bidra med veldig mye,  sier 
Bruun Haugen. 

Sosiale konsekvenser
Overvekten vil få enorme helsemessige konsekvenser, 
men også sosiale. Barn som ikke har de motoriske 
ferdighetene til å være med i lek, faller fort ut.

– Her kan vi som fysioterapeuter blant annet ar-
beide med veiledning av foreldre. Vi kan være flinke 
til å kaste oss rundt og komme med innspill når det 
bygges barnehager og skoler, slik at det blir tilrettelagt 
for aktivitet og bevegelse, sier Bruun Haugen.

Hun håper nå at normtallene for helseforebyggen-
de arbeid vil bli tilfredsstillende, og deretter akseptert 
i departementet, slik at kommunene har anbefalinger 
å gå ut ifra når de ansetter helsepersonell.

– Vi driver altfor mye med brannslokking. Vi som 
barnefysioterapeuter er viktige nøkkelpersoner i det 
helsefremmende arbeidet blant barn og unge. Dess-
verre får vi ikke brukt kunnskapen fordi ressursene 
mangler, sier Karianne Bruun Haugen. 

FORTSETTER SOM LEDER Karianne Bruun Haugen tar nå 
fatt på sitt andre år som leder for Faggruppen for barne- og 
ungdomsfysioterapi i NFF.
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AKTUELT

Omleggingen av finansierings-

ordningen vil gå sin gang, 

uten gjennomgang av takst-

systemet og uten en offentlig 

evaluering av konsekvensene. 

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

SENIORRÅDGIVER Kristin Gjellestad i 
Helse- og omsorgsdepartementet mener at 
fysioterapeutene selv må ta ansvaret hvis de 
har skrevet under på små driftsavtaler og li-
kevel jobber 100 prosent.

Store summer til fysioterapi overføres nå 
fra en offentlig pengesekk til en annen, i alt 
436 millioner kroner fra folketrygd til drifts-
tilskudd over to år. 25 prosent ble overført 
høsten 2009 og våren 2010. Resten, 75 pro-
sent, skal overføres i siste halvår 2010 og før-
ste halvår 2011. Fra og med 2012 går midlene 
til fysioterapi inn i rammeoverføringene fra 
staten til kommunene, uten noen form for 
øremerking. Dette er endringer som mange 
privatpraktiserende fysioterapeuter frykter 
konsekvensene av, både når det gjelder egen 
økonomi og tjenesten generelt. 

Kristin Gjellestad er seniorrådgiver i 
Kommunetjenesteavdelingen i Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD). Hun er en 
av dem som holder i trådene i denne om-
fattende prosessen.  Gjellestad er utdannet 
fysioterapeut og har også en del års erfaring 
fra kommunehelsetjenesten.
 
Ikke skjermet
 I et intervju med Fysioterapeuten under-
streker hun at fysioterapeutene har en stor 
del av ansvaret for utviklingen med oppsplit-
tede driftsavtaler.  

– Fysioterapeuter som undertegner en 
driftsavtale, uansett størrelse, må forholde 
seg til den avtalen de har inngått. Hvis de 
arbeider utover avtalen, er det kommunen 
for så vidt uvedkommende. Hvis de ønsker 
større tilskudd, må de dokumentere etter-
spørselen etter tjenesten. Mitt inntrykk er at 
en del ser på fysioterapi som en skjermet tje-
neste. Det er den ikke. Fysioterapeuter med 

– Fysioterapeuter må ta ansvaret 
for egne avtaler

avtale er en del av kommunens helsetjeneste, 
og det er opp til kommunene å bruke sine 
frie midler slik de vil.

– Mange fysioterapeuter i privat praksis 
mener at hvis de i det hele tatt skal komme 
inn på markedet og få et levebrød, så må de 
godta oppsplittede avtaler. Hva er din kom-
mentar til det?

– Fysioterapeutene har etter mitt syn seg 
selv å takke. Kommunene forteller oss at fy-
sioterapeuter ofte ber om reduserte avtaler.  
Vårt svar er at størrelsen på driftsavtalen er 

noe kommunen avgjør og ikke fysioterapeu-
tene. 

Ikke opp til 100 %
– Hvordan fordeles overføringene i 2009 og 
2010 på de enkelte kommunene?

– Midlene går direkte til den enkelte 
kommune i forhold til antallet årsverk de 
har rapportert, sier Gjellestad. Hun under-
streker at staten ikke har bevilget midler til å 
øke kapasiteten på avtalene opp til 100 pro-
sent. 

Hovedproblemet for fysioterapeutene 
er de oppsplittede avtalehjemlene, og 
at man med lave tilskudd likevel jobber 
100 prosent. Kristin Gjellestad, HOD

FINANSIERINGSORDNINGEN – Det hadde vært gunstig å få gjennomgått takstsystemet før omleg-
gingen av finaniseringsordningen sluttføres, men det gikk dessverre ikke, sier Kristi Gjellestad i HOD. 
Arbeidsgruppen som skulle ha gjennomgått takstene innen utgangen av mars, møtes for første gang i 
slutten av april. Foto: Dagrun Lindvåg
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– De overførte midlene skal kun dekke 
det nye tilskuddet som fastsettes i takstfor-
handlingene, ikke brukes til å øke volumet. 
Ut 2011 skal disse midlene gå til fysioterapi, 
men fra 2012 overføres midlene til kommu-
nene som frie midler,   slik det gjøres for de 
øvrige kommunale tjenestene, sier hun. 

Avtaleomfang
I forhandlingene i 2008 var partene enige 
om at avtalehjemlene skulle være på minst 
40 prosent. Dette var også omtalt i stats-
budsjettet. I mange kommuner går det stikk 
motsatt vei, avtalene blir redusert eller trek-
kes tilbake. 

– Hva kan myndighetene gjøre med dette?  
– Vi har faktisk signalisert at det i ut-

gangspunktet skal inngås avtaler på 100 pro-
sent, men kommunene står helt fritt. Det vil 
si om de vil ha avtaler med fysioterapeuter i 

det hele tatt, eller om de foretrekker fysiote-
rapeuter på fast lønn. Det foregår fortsatt en 
del oppsplitting av avtaler, det ser vi. I 2008 
hadde 521 fysioterapeuter avtaler på mel-
lom 20 og 40 prosent. Nå er vi spente på om 
dette tallet har gått ned, etter at regelverket 
har fått virke en stund, sier Gjellestad. 

Hun opplyser at HOD får oppdaterte tall 
på dette fra SSB ca.15. juni.  

Intern evaluering
– Stortinget ba om en konsekvensutredning 
innen utgangen av 2009. NFF etterlyste resul-
tatet i et brev til departementet nå i januar. 
Hva skjer?

– Departementet er i gang med en intern 
evaluering, og resultatet vil vi ta med oss inn 
i takstforhandlingene med NFF. Dette er 
ikke noe vi kommer til å presentere offent-
lig. Helse- og omsorgskomiteen er orientert 

om at arbeidet er forsinket.  
– En arbeidsgruppe skulle ha gjennomgått 

takstsystemet innen mars måned, men har 
ennå ikke kommet i gang. Burde ikke takstene 
sees i sammenheng med den samlede finansi-
eringen av fysioterapi i kommunene?

– Det hadde helt klart vært gunstig å få 
gjort dette før omleggingen sluttføres, men 
det gikk dessverre ikke.  Vi håper å få i stand 
et møte i arbeidsgruppen over påske, men 
blir ikke ferdig med en gjennomgang av 
takstene før sommeren.  Etter vår mening 
kan takstsystemet gjennomgås uavhengig av 
omleggingen ellers, sier Gjellestad.

Senere får Fysioterapeuten opplyst at et 
møte i arbeidsgruppen er planlagt til i slut-
ten av april.

Føler seg overkjørt
– Er endringene i finansieringen av fysiote-

TEKST  Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

ENGESETH understreker at 
kommunenes ansvar for å orga-
nisere tjenesten også innebærer 
tildeling av hjemler. At de man-
ge steder har overlatt dette til 
fysioterapeutene selv, kan også 
sees på som en ansvarsfraskri-
velse, mener hun.

– Faktum er at ubalansen 
mellom praksisvolum og avtale-
volum har ført til et misforhold 
mellom kommunenes og statens 
andel av utgiftene til fysioterapi. 
NFF er inneforstått med at det 
er behov for opprydding. Det 
skal forhandles videre om gjen-

nomføringen av omleggingen, 
og vi bestrider fremdeles det 
tallgrunnlaget departementet 
bruker som grunnlag, sier En-
geseth.

 
Ikke skjermet
Når det gjelder Kristin Gjelle-
stads uttalelser om at fysioterapi 
ikke er en skjermet tjeneste, sier 
Engeseth seg enig i det.

– Men innbyggerne har rett 
til stønad til fysioterapi som 
nødvendig helsehjelp. Da må 
kommunene finansiere sin an-
del av tjenesten i det omfang 
som dekkes under begrepet 
nødvendig helsehjelp. NFF kre-

– Kommunene har hovedansvaret

– NFF holder fast ved at kommunene har hovedansvaret 

for oppsplittingen av driftstilskuddene. Det er de som 

har fått tildelt ansvaret for å organisere tjenesten, sier 

NFFs nestleder Elin Engeseth i en kommentar til Kristin 

Gjellestads uttalelser.

ver at kommunene nå må ta fy-
sioterapitjenesten og det finan-
sieringsansvaret som er knyttet 
til den på alvor, sier nestlederen.

Staten kan bidra
Hun påpeker at det er flere må-
ter staten kan bidra til oppryd-
dingen. Ifølge Engeseth venter 
NFF på tydeligere føringer fra 
staten til kommunene om at tje-

nesten må dimensjoneres i tråd 
med for eksempel intensjonen i 
Samhandlingsreformen og må-
lene i sykefraværsarbeidet. Et 
annet eksempel på føringer som 
etterspørres er hvordan man 
kan legge til rette for oppgrade-
ring av små avtaler. Kristin Gjel-
lestad sier i intervjuet at staten 
ikke har bevilget midler til å øke 
kapasiteten på avtalene, og at 
kommunene står fritt.

Elin Engeseth understreker 
at svært mange avtalefysiotera-
peuter leverer tjenester med mål 
om å assistere pasientforløp og 
hjelpe folk tilbake til jobb. 

– Det er på tide at de får til-
bakemelding om at de gjør en 
viktig jobb, ikke bare at de er en 
belastning for offentlige budsjet-
ter. Vi må få landet dette fokuset 
på utgifter og problemer. Vi må 
bruke kreftene på å utvikle fy-
sioterapitjenesten, ikke å redu-
sere den, sier en sterkt  engasjert 
nestleder. 

ENGASJERT. Elin Engeseth, 
nestleder i NFF. 
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AKTUELT

Funksjonelle og robuste 
– til behandling og opptrening

Nettbutikk www.sportsmaster.no Butikk Nesbrusenteret Telefon 66 85 04 60 · 99 09 97 99

   

Levering 
over hele 

landet

Perfekt til trening og rehablitering
- lav innstigning
- lav starthastighet, 0,2–12 km/t 
- enkle store betjeningsknapper

April tilbud
Spar kr 1000,-

nå kun kr. 14000,-  inkl. mva

Tredemøller  

Spinningsykler 

Vektapparater

Crosstrainere 

Romaskiner

Pulsklokker

MultiGym

Fitnessprodukter

rapi sett i sammenheng med samhandlings-
reformen?

– Ikke direkte. Endringene støtter imid-
lertid opp om intensjonene i samhandlings-
reformen, som er økt overføring av ressurser 
til kommunehelsetjenesten.

– Mange fysioterapeuter føler seg overkjørt 
av denne prosessen. Har du forståelse for det?

– Jeg forstår den frustrasjonen. Samtidig 
vil jeg vise til en tilsvarende prosess vi hadde 
med legespesialistene og psykologene for ca. 
ti år siden, grupper som hadde det samme 
avtalesystemet som fysioterapeutene. Det 
gikk bra. Hovedproblemet for fysioterapeu-
tene er de oppsplittede avtalehjemlene, og 
at man med lave tilskudd likevel jobber 100 
prosent. Hos legespesialistene og psykolo-
gene hadde ikke oppsplitting av avtaler noe 
særlig omfang.

Behovet for fysioterapi
– Hvordan kan helsemyndighetene sikre at 
kommunene viderefører en fysioterapitjeneste 
som dekker befolkningens behov?

– Forholdet mellom behov og etterspør-

sel er interessant. Hvem skal definere beho-
vet? Ingen kan med loven i hånd si at de har 
krav på fysioterapi. Både kommunene og 
fysioterapeutene må vurdere hvilke grupper 
som har størst behov. I den forbindelse bør 
«diagnoselisten» vurderes. Her åpnes det for 
gratis fysioterapi for mange kronikere på 
bakgrunn av en diagnose, mens andre med 
store plager blir stående i kø og ender opp 
med lengre sykemelding enn nødvendig. Er 
det riktig at pasientene på «diagnoselisten» 
skal ta så mye av kapasiteten i tjenesten? 
Dette er en kompleks sak, der vi må ha en 
dialog med flere aktører, sier Gjellestad.

Dialog og konkurranse
Etter hennes syn er det ikke alltid så god 
dialog mellom privatpraktiserende fysiote-

rapeuter og kommunens administrasjon.
– Fysioterapeutene arbeider ofte litt 

på siden av det kommunale systemet, og 
det er uheldig. Dialog, tverrfaglig mel-
lom grupper av helsepersonell og mellom 
fysioterapeuter og kommuneadministra-
sjon, er svært viktig, mener Gjellestad.  
Hun er også opptatt av hvordan yngre fysio-
terapeuter skal komme seg inn på markedet.

– Vi er i dialog med Konkurransetilsynet 
etter oppslagene i Dagens Næringsliv høsten 
2008, og de er svært opptatte av mangelen på 
konkurranse i tjenesten. Som nevnt i stats-
budsjettet skal avtaleverket for fysioterapeu-
ter gjennomgås. Det er klart at vi etter hvert 
må se på hele avtaleinstituttet, også som 
system, sier fysioterapeut og seniorrådgiver 
Kristin Gjellestad. 

Kommunene forteller oss at fysiotera-
peuter ofte ber om reduserte avtaler.  
Kristin Gjellestad, HOD
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CFS/ME: Ny veileder i treningsbehandling

Fysioterapeuter som har pasienter med kronisk utmattelsessyndrom 

(CFS/ME) kan nå ta i bruk en ny praktisk veileder. Den er basert på nyere 

forskning om treningsbehandling av denne pasientgruppen.

TEKST  Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

BAK VEILEDEREN i treningsbehandling står fysiote-
rapeut og forsker Lillebeth Larun og Kirsti Malterud, 
spesialist i allmennmedisin og forsker. De understre-
ker sterkt at all treningsbehandling for denne gruppen 
må ta utgangspunkt i den enkelte pasientens ståsted. 
Opplegget må være individualisert og skreddersydd. 
Den nye veilederen ble offentliggjort 26.mars av Uni 
Helse og på fysioterapeuten.no.

– Vi ser på veilederen som et verktøy fysiotera-
peuter kan supplere med andre behandlingsmetoder, 
for eksempel psykomotorisk fysioterapi og smerte-
behandling, sier Lillebeth Larun til Fysioterapeuten. 
Hun jobber også med en doktorgrad om samme 
tema. Larun sier at forskningen er robust og av god 
kvalitet.

Pasientens ståsted
– I veilederen har vi valgt å bruke begrepet tilpasset 
treningsbehandling for å vektlegge at det dreier seg 
om individuelt tilpasset trening, med tett monitore-
ring og oppfølging. Trening for pasienter med CFS/
ME er omdiskutert. En av årsakene til det er at man 
forbinder dette med hard trening, noe mange pa-
sienter blir dårligere av. Å «trene for å bli frisk» gir 
derfor dårlige assosiasjoner for mange med CFS/ME, 
sier Larun, og understreker at all treningsbehandling 
må ha pasientens ståsted som utgangspunkt og være 
skreddersydd til den enkelte.

Bedre helsetilbud
Helsedirektoratet arbeider for å utvikle et bedre hel-
setilbud til pasienter med kronisk utmattelsessyn-
drom (CFS/ME). Som et ledd i denne satsingen fikk 
Larun og Malterud våren 2009 i oppdrag å utføre en 
litteraturgjennomgang for å oppdatere det vitenskap-
lige kunnskapsgrunnlaget for treningsbehandling. De 
fikk også støtte til å jobbe med å implementere denne 
kunnskapen i primærhelsetjenesten, og valgte å gjøre 
dette ved å utarbeide en praktisk veileder basert på 
forskningslitteraturen, supplert med presentasjon av 
konkrete publiserte behandlingsopplegg. 

Veilederen og andre tilknyttede dokumenter finner 
du her på www.cfstreningsbehandling.no

Ny retningslinje 
for nakkelidelser

En arbeidsgruppe i 
forbundet Danske Fysio-
terapeuter har utarbeidet 
en ny klinisk retningslinje 
for fysioterapi ved nak-
kelidelser. Retningslinjen 
har ligger ute til høring på 
nettsiden Fag og Forskning, 
og fristen var 9. april.  Ret-
ningslinjen og mer informa-
sjon om arbeidet finner du 
på www.fysio.dk/fafo

Danske Fysioterapeu-
ters «Enhed for udvikling, 
opdatering og implemente-
ring af kliniske retningslinjer 
for fysioterapi» har utviklet 
flere kliniske retningslinjer, 
blant annet for fysioterapi 
ved kne-, hofte- og bek-
kenlidelser. Det seneste 
tilskuddet er en retnings-
linje for utredning og klas-
sifisering av personer med 
nakkeproblemer, skriver det 
danske forbundets nettside 
for Fag og Forskning. 

Arbeidsgruppen vurde-
rer nå de kommentarer og 
forslag som er kommet inn. 
Først etter at det er gjen-
nomført vil den endelige 
versjonen av den kliniske 
retningslinjen bli offentlig-
gjort. Seksjonen for kliniske 
retningslinjer i det danske 
forbundet ble opprettet i 
2006.

Les mer på http://fysio.
dk/fafo/faglige-anbefalin-
ger/Nakke-horingsversion/

 

Etnokulturell empati kan måles
 Empati for mennesker fra andre kulturer er svært 

viktig, ikke minst for helsepersonell. For første gang har 
denne evnen blitt undersøkt hos svenske studenter 
innen helse- og omsorgsfag, skriver det svenske tids-
skriftet Fysioterapi.

Et spørreskjema som brukes i USA er nå blitt over-
satt og tilpasset svenske forhold av Chato Resoal, som 
har tatt doktorgraden i psykologi ved Linköping univer-
sitet.  I en studie der spørreskjemaet ble brukt viste det 
seg at kvinner og personer som hadde vokst opp på 
småsteder var mer empatiske enn andre. Empatievnen 
ble imidlertid ikke påvirket av hvor mye kontakt man 

hadde hatt med mennesker fra andre kulturer i løpet av 
studietiden.

I en annen studie ble både grunnleggende empati 
og etnokulturell empati  undersøkt hos studenter innen 
medisin, sykepleie, psykologi eller studenter som tar 
sosionomutdanning. Dette ble gjort både i starten og 
på slutten av studiene. Psykologi- og sosionomstuden-
tene var mest empatiske. Lege- og sykepleiestudenter 
var også empatiske, men for disse to gruppene ble ikke 
evnen til empati endret under utdanningen, et funn 
som overrasket Chato Resoal.  
Tidsskriftet oppgir nettstedet www.forskning.se som 
hovedkilde.

ILLUSTRASJONSFOTO Colourbox.com
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Forventningene er store til det 

ambisiøse forskningsprogram-

met FYSIOPRIM, som nå er i 

gang – ikke minst blant klini-

kerne.
 
TEKST Ann Kristin K. Hanssen
akh@fysio.no 

– MINE FORVENTNINGER er å utvikle verk-
tøy som skal kartlegge og dokumentere ef-
fekt av fysioterapi i primærhelsetjenesten. 
Jeg forventer at NFF bruker FYSIOPRIM til 
å løfte faget opp og fram i samfunnsdebat-
ten, og jeg forventer at resultatet gir økt sats-
ning på fysioterapi i kommunene, sa spe-
sialist i idrettsfysioterapi, Ragnhild Karlsen, 
under åpningskonferansen 22. mars, som 
markerte starten på det femårige prosjektet.

Hun arbeider ved Kongsberg Medisinske 
Treningssenter, som er ett av de fem private 
instituttene som er med i FYSIOPRIM, og 
som er svært viktige for gjennomføringen. 
Det er Universitetet i Oslo som står bak pro-
grammet, i nært samarbeid med forskere 
ved NTNU, Diakonhjemmet sykehus og 
Oslo Universitetssykehus. Professor Nina K. 
Vøllestad leder det omfattende arbeidet.
 
– Trenger kunnskap
– Vi har opplevd bred og positiv interesse for 
våre ideer. Det er en stor tillitserklæring som 
er vist oss fra Fondet. Men vi er ikke mindre 
beskjedne enn at vi tror og håper at vi skal 
klare å fylle forventningene, sier Vøllestad.

Også ekspedisjonssjef Mari Trommald i 
Helse- og omsorgsdepartemenet understre-
ker at hun vil følge programmet med veldig 
stor interesse, ikke minst med tanke på å 
løse utfordringene med den kommende el-
drebølgen og økt behov for helsepersonell.

– Vi trenger kunnskap om organisatoris-
ke, profesjonsrelaterte og økonomiske fakto-
rer som kan fremme eller hindre samhand-
ling. Kunnskap er en viktig forutsetning for 
gjennomføringen av samhandlingsrefor-
men, sier Trommald.

Spørreskjema og tester
FYSIOPRIM er særlig konsentrert om pro-
blemstillinger relatert til muskel- og skje-

Store forventninger til FYSIOPRIM

LYKKE TIL! Siv Mørkved, styreleder i Fondet, overleverer blomster til prosjektleder 
Nina Vøllestad under FYSIOPRIMs åpningskonferanse. Foto: Anbjørg Kolaas, UiO

lettlidelser. Men det vil også favne andre 
kliniske områder.

–  Fysioterapeutens kunnskapsfelt er 
kropp, bevegelse og funksjon. Men fysiote-
rapeuter har i dag ingen systematisk måte 
å vurdere fysisk funksjon på. For meg som 
ikke er opplært i faget, er det store antallet 
behandlingsformer et tankekors. For hvem 
anvendes de? Hvorfor anvendes de? Over-
for hvem har de positiv effekt? Ambisjonene 
våre er å svare på noe av det, om ikke alt, sier 
Vøllestad.

FYSIOPRIM skal derfor jobbe med å 
etablere et system med enkle standardiserte 
spørreskjema og tester som kan brukes i be-
handling av pasienter. Planen er å modifisere 
et IT-system i klinisk praksis, der både rele-

vante data fra klinikere og selvrapportering 
fra pasienter inngår. I tillegg skal det gjen-
nomføres flere kliniske effektstudier, hvorav 
to randomiserte kontrollerte studier, samt 
en oppfølgingsstudie tilknyttet HUNT 3. 

Hele programmet gjennomføres i samar-
beid med private fysioterapiinstitutter i fem 
fylker. De ca. 50 fysioterapeutene ved disse 
instituttene deltar i alle faser av programmet. 

– De kliniske instituttene er håndplukket. 
Mange vil kanskje kritisere oss fordi vi ikke 
har et tilfeldig utvalg med større spredning. 
Men når vi skal prøve noe så vanskelig som 
dette, er vi nødt til å ha med institutter vi vet 
vil fungere. Hvis ikke vi får til godt samar-
beid med klinikerne, er dette prosjektet død-
født, sier Nina K. Vøllestad. 

Instituttene som er med i FYSIOPRIM: 
Hans & Olaf Fysioterapi i Oslo, Hillevåg fysioterapi & trening i Stavanger, Kongsberg Medisin-

ske senter, Orkanger fysioterapi & osteopati, samt Spenst Fysioterapi i Larvik. Et institutt i 
Trondheim skal også knyttes til prosjektet.
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ØNSKER SAMHANDLING Spesialist i idrettsfysioterapi, Ragnhild Karlsen ved 
Kongsberg Medisinske Treningssenter er en viktig brikke i FYSIOPRIM. Hun 
har store forventninger både til prosjektet og til samhandlingsreformen. 
På åpningskonferansen brukte hun historien om trafikkskadde Silje – tidli-
gere omtalt i Fysioterapeuten – som eksempel på et vellykket resultat når 
samarbeidet rundt pasienten fungerer. Foto fra nr. 4-2007: Heidi Johnsen

De seks store prosjektene i FYSIOPRIM:

  Ett års systematisk registrering av kliniske data i 
 fysioterapipraksis.
Gjennom tett samarbeid med klinikerne skal det utvikles et felles system 
for registrering av nøkkelinformasjon om pasientene, behandlingene og 
kliniske utfallsmål. Her deltar alle forskerne i FYSIOPRIM, klinikerne ved de 
samarbeidende kliniske miljøene og helseøkonomisk kompetanse. Data skal 
kunne sammenlignes med resultatene i de øvrige studiene.

  Måleinstrumenter for vurdering av fysisk funksjon.
Som basis for å kunne tilpasse treningsprogrammene til pasienter med 
muskel- og skjelettplager, er det behov for et sett med enkle tester for 
å kartlegge og evaluere den fysiske funksjonen. På bakgrunn av klinisk 
erfaring og en omfattende litteraturgjennomgang etableres et kjernesett 
av standardiserte spørreskjema og fysiske tester. Kjernesettet skal prøves 
ut blant fysioterapeuter i primærhelsetjenesten. Testenes anvendbarhet og 
psykometriske egenskaper skal undersøkes. 

  Artroseskole og trening i Ullensaker. 
Studien kan bidra til kompetanseoverføring og økt samhandling mellom før-
ste- og andrelinjetjenesten. Prosjektet gjennomføres ved hjelp av en artro-
seskole arrangert lokalt av primærhelsetjenesten. Dette er en randomisert 
kontrollert studie. Deltakerne er innbyggere i Ullensaker kommune i alderen 
40 til 79 år som har radiologisk og symptomatisk bekreftet artrose. Det 
er 440 deltakere fordelt på to grupper. Lokalt helsepersonell i førstelinje-
tjenesten involveres direkte. 

  Effekt av fysioterapi for pasienter med vedvarende 
 nakkesmerter.
Hensikten med prosjektet er å undersøke om det er effekt av behand-
lingstiltak som fysioterapeuter anvender til pasienter med vedvarende 
nakkeplager. Prosjektet vil benytte en «Single Subject Experimental 
Design». I prosjektet skal det utvikles en standardisert måte å dokumentere 
fysioterapeutenes kliniske funn på, mål for behandling og hvilke behand-
lingsmetoder som benyttes. Fysioterapeuter ved Hans & Olaf Fysioterapi er 
involvert i dette prosjektet.  

  Avvik i motorisk kontroll hos kroniske nakkepasienter 
 og effekt av spesifikt tilpasset trening. 
Dette er en randomisert klinisk kontrollert studie av pasienter med påviste 
avvik i motorisk kontroll. Formålet er å se om individtilpasset trening kan kor-
rigere avvik i motorisk kontroll, gi et bedre fundament for klinisk behandling 
og bedre behandlingsresultat. Pasientene er 80 personer i Oslo og Trond-
heim. Studiet er et samarbeid mellom Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, 
ved førsteamanuensis Ottar Vassevjen og post doc Astrid Woodhouse, og 
Institutt for helse og samfunn, UiO, ved professor Nina Vøllestad. 

  Hvorfor får noen varige skjelettplager og noen ikke? 
Hensikten med studien er å beskrive forløp av nyoppståtte rygg- og nakke-
plager i befolkningen gjennom ett års tett oppfølging. Målet er også å iden-
tifisere tidlige prediktorer for langvarige plager basert på data innsamlet i 
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT 3.  Arbeidet ledes av Institutt 
for Samfunnsmedisin, NTNU, ved førsteamanuensis Ottar Vasseljen, og 
post-doc Astrid Woodhouse.

Fakta:

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter utlyste i fjor 
vår 30-35 millioner kroner i forskningsmidler, knyttet til fysioterapi i 
primærhelsetjenesten. Bakgrunnen er blant annet at det er et gene-
relt behov for økt og varig forskningsinnsats i primærhelsetjenesten. 
Men det mangler kunnskap om fysioterapi i primærhelsetjenesten, 
både om pasientene, tiltakene og effektene av tiltakene.

Fondet tildelte prosjektet FYSIOPRIM (Fysioterapi i primærhel-
setjenesten) 32 millioner kroner fordelt på fem år. Prosjektet har 
forankring ved Universitetet i Oslo, i nært samarbeid med forskere 
ved NTNU, Diakonhjemmet sykehus, og Oslo Universitetssykehus. 
Institusjonene bak prosjektet bidrar også med 13 millioner kroner 
til gjennomføringen. Totalbudsjettet er altså på om lag 45 millioner 
kroner fordelt på fem år.
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– Jeg er såpass til menneske at 

jeg synes det er ganske alvor-

lig å motta sånn ros. Især når 

den er helt utfortjent, sa Olaf 

Evjenth da han mottok Kon-

gens fortjenstmedalje i gull.

TEKST Ann Kristin K. Hanssen
akh@fysio.no

 
LOKALENE i Torggata Bad i Oslo var ikke 
tilfeldig valgt da den legendariske manuell-
terapeuten 15. mars fikk utmerkelsen. Be-
grunnelsen var Evjenths lange virke innen-
for fysioterapi og manuellterapi, samt for 
hans innsats som idrettsutøver og trener.

Mens kunder og pasienter trente i rom-
met ved siden av, vanket det medalje, cham-
pagne, blomster og rosende ord til Olaf Ev-
jenth. 

Eier av Hans & Olaf Fysioterapi og Torg-
gata Bad Treningssenter, Roar Robinson, 
var den som utformet søknaden om for-
tjenstmedaljen sammen med Anders Alm-
Ingebrigtsen, en bekjent av Olaf og tidligere 
pasient.

Fortsatt aktiv
Han skjønte at den offisielle seremonien 
måtte legges på et nøkternt nivå, uten for 
mye oppstyr, for at Evjenth ikke skulle bli 
altfor brydd.

– I tillegg har Olaf viet hele sitt liv innen-
for disse miljøene. Han er fortsatt aktiv bru-
ker her tre dager i uken, i tillegg til at han 
stadig gir råd og vink om trening til de som 
ellers trener her, og oss terapeuter, fortalte 
Robinson.

Av statuttene for medaljen fremgår at den 
i særlige tilfelle kan tildeles for «innsats for 
kunst, kultur og vitenskap samt sosialt og 
humanitært arbeide av samfunnsmessig og 
landsomfattende betydning som har pågått 
over lengre tid». 

– Når det her sies at det kun er i særlige 
tilfeller en slik æresbevisning kan gis, forstår 
vi også at det kreves en innsats betydelig ut-

Evjenth fikk Kongens fortjenst-
medalje i gull ...

over det som normalt kan forventes av en 
ansvarlig borger, sa fylkesmann Hans J. Røs-
jorde under utdelingen.

– Du har ikke bare utviklet fagene gjen-
nom praksis, men også gitt et stort bidrag 
gjennom de mange publikasjoner og de in-
struksjonshjelpemidler du har utviklet. Ditt 
virke har ikke bare hatt nasjonal betydning, 
men du har bidratt med å formidle dine 
kunnskaper til en rekke andre land, sa Hans 
J. Røsjorde.

Landslagstrener
Olaf Evjenth er opprinnelig fra Valnesfjord 
i Nordland, og har bakgrunn som aktiv 
idrettsutøver på nasjonalt og internasjonalt 
nivå i friidrett. Etter avsluttet aktiv idretts-
karriere, var han landslagstrener i slegge, 
diskos og kule i flere år. 

Den brede erfaringen fra toppidretten 
gjorde at han kunne bidra sterkt der en 
kombinasjon av manuellterapi og trening 
var nødvendig.

I 1967 grunnla 
han anerkjente Hans 
& Olaf A/S sammen 
med Hans Gunnari på 
Bislett Bad. Evjenth 
arbeidet samtidig hos 
Freddy Kaltenborn og 
tok videreutdanning i 
manuellterapi på hans 
institutt i Bygdøy Allé 
i årene 1967-68. Tid-
lig på 70-tallet begynte 

han å gi undervisning i manuellterapi og de 
første hospitantene ble uteksaminert som 
manuellterapeuter fra Hans & Olaf Fysiote-
rapi A/S i 1975. 

Stor produksjon
Evjenth har blant annet hatt en omfattende 
bok- og videoproduksjon med undersøkel-
ses- og behandlingsteknikker. Hans lærebø-
ker sammen med Jern Hamberg har i flere 
tiår vært brukt som basis innen tøyning av 
muskulatur både av terapeuter og idretts-
aktive. Han introduserte, systematiserte og 
videreformidlet teknikker i smertelokalisa-
sjon av muskel- og skjelettlidelser for over 
20 år siden. 
   Olaf Evjenth har også vært meget aktiv i 
det internasjonale fagmiljøet siden tidlig på 
1970-tallet.

Etter at han nå har rundet 80 år har han 
trappet noe ned, men øser fortsatt av sin 
kunnskaps- og erfaringskilde til hungrige 
studenter og erfarne manuellterapeuter. 

GULL Fred Hatlebrekke, 
leder i Faggruppen for 
manuellterapi (tv), over-
leverte blomster til Olaf 
Evjenth på vegne av 
NFF under utdelingen av 
fortjenstmedaljen. Foto: 
Ann Kristin K. Hanssen.
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TEKST Ann Kristin K. Hanssen
akh@fysio.no

DET var ordfører Odd Reinsfelt som sto for den 
høytidelige tildelingen under en samling av fa-
milie og venner i Bærum rådhus i begynnelsen 
av mars, skriver Asker og Bærum Budstikke.

Ruth Endsjø Haldar har arbeidet som men-
sendiecker og fysioterapeut siden 1952, og fra 
1963 som privatpraktiserende hjemme på Has-
lum. 80-åringen er fremdeles i arbeid. Hun får 
fortsatt henvist pasienter fra fastleger og syke-
hus, og holder gymnastikkpartier to ganger i 
uken. Pasienter som ikke er mobile, reiser hun 
hjem til.

Jobb i 57 år
Det er en av Ruth Endsjø Haldars mange men-
sendieckgrupper som har foreslått henne som 
mottaker av den kongelige heder. I begrunnel-
sen heter det at hun i sitt 57 år lange arbeidsliv 
har utført en betydelig samfunnstjeneste gjen-
nom omsorgsytelse av sjelden kvalitet til svært 
mange mennesker med ulike kroppsplager. 
Blant anbefalingsbrevene finnes også ett fra 
Martina Hansens Hospital, som opplyser at de 
gjennom en årrekke har hatt gleden av å sam-
arbeide med 80-åringen, skriver Budstikka.

I løpet av medaljens 100 år lange historie 
har 35.000 menn og kvinner mottatt Fortjenst-
medaljen. Den deles ut i gull eller sølv, og til-
delingene i gull utgjør om lag 15 prosent. His-

Follo Stabilis - Hjelpemidler for rehabilitering 
og økt livskvalitet

www.follo-futura.no

... og Haldar fikk sølv

SØLV Ruth Endsjø Haldar har arbeidet som mensendiecker og fysio-
terapeut siden 1952. 80-åringen er fremdeles i arbeid. Foto: Freddy 
Nilsen/Asker og Bærum Budstikke.

Ruth Endsjø Haldar (80) har fått Kongens fortjenstmedalje i sølv 

for sin lange innsats som mensendiecker og fysioterapeut. 

torisk sett har kvinneandelen vært lav, rundt 10-12 prosent, 
men den øker fra år til år. 

Bidrag til WCPT-kongressen?
Den neste verdenskongressen for fysioterapeuter finner sted i Amsterdam 20-23. juni 2011. 

Nå er det åpnet for registrering av blant annet abstracts og plattformpresentasjoner.  Fristen er 
15.september 2010.  World Confederetion for Physical Therapy (WCPT) regner med om lag 3500 
deltakere i Amsterdam. Mer informasjon finner du her: www.wcpt.org/congress/abstracts

Forskning på 
proteseopera-
sjoner

Ni danske sykehus skal 
delta i et stort fors-
kningsprogram for å få til 
kortere og mer effektive 
behandlingsforløp ved 
proteseoperasjoner i 
hofter og knær, skriver 
danske Fysioterapeuten.

I dette programmet 
skal det blant annet for-
skes på smertebehandling 
og behovet for fysioterapi 
før og etter operasjon, 
forebygging av blodpropp, 
omfanget av postoperativ 
kognitiv dysfunksjon, 
samt regimer for protese-
infeksjoner.

Tidsskriftet peker 
også på det manglende 
kunnskapsgrunnlaget når 
det gjelder rehabilitering 
etter slike operasjoner. 
Forskningsprogrammet 
gjennomføres med støtte 
fra det danske Lundbeck-
fondet på ca. 35 millioner 
kroner.

Følg med på  
www.lundbeckfond-
fasttrack.dk
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AKTUELT

Monica Berglund er fysioterapeut og 

skiløper. Hun har akkurat vært med 

til de Paralympiske Leker (PL) i Van-

couver som guide for danske Anne-

Mette Bredahl, som er skiskytter og 

blind. De har samarbeidet i over ti 

år, og det har gitt både medaljer og 

store opplevelser

TEKST og FOTO Per Vinther/Periskop
fysioterapeuten@fysio.no

Øynene stråler og stemmen flommer over av be-
geistring hos Monica Berglund, der hun står midt 
i sentrum av Whistler og forteller om opplevelsene 

sammen med Anne-Mette Bredahl under PL i de ka-
nadiske fjellene.

Hun er 33 år, utdannet fysioterapeut, og hjemme i 
Hønefoss har hun sin danske mann og sine to sønner, 
Rasmus og Mikkel på 7 og 5 år. De møtte hverandre 
under et  EM i orientering, en idrett hun begynte med 
etter at hun sluttet som langrennsløper 21 år gammel. 

Hun hadde da konkurrert siden hun var 10 år, og 
i 1996 vant hun individuell sølvmedalje og en gull-
medalje i stafett sammen med Akershus under Junior 
NM. Så fikk hun kyssesyken og var borte en hel vin-
ter, og det ble slutten på skikarrieren. 

Guide og «øyne»
I dag er hun guide og «øyne» for Anne-Mette Bredahl, 
som er psykolog og bosatt i Oslo. De møtte hverandre 
på Beitostølen Helsesportsenter for over ti år siden, 
og har siden vært makkere i skiskyting. I Vancouver 
deltok de på to distanser.

Norsk fysioterapeut guide i Paralympics:

Øyne i snøen

De Paralym- 
piske Vinter-
leker (PL) 2010

gikk av stabelen 12.-21. 
mars i Vancouver og 
Whistler i Canada. Vinter-
lekene og De Paralym-
piske Leker er de største 
idrettsarrangementene 
for funksjonshemmede 
utøvere. De første 
Paralympiske Vinterleker 
fant sted i Örnsköldsvik i 
Sverige i 1976.

I årets vinterleker 
konkurrerte totalt 505 
idrettsutøvere fra 44 
nasjoner i fem idretts-
grener: alpint, langrenn, 
skiskyting, rullestolcurling 
og kjelkehockey. Russland 
var sterkeste nasjon med 
flest medaljer.

De synshemmede 
idrettsutøverne som 
deltar i skiskyting, skyter 
etter laser og lydsignaler.

Se lekenes offisielle hjem-
meside: www.vancou-
ver2010.com/paralympic-
games

MAKKERE Monica Berglund (tv) og synshemmede Anne-Mette Bredahl forteller med stor begeistring om opplevelsene i 
Whistler, Canada. Fysioterapeuten Monica fra Hønefoss er guide og «øyne» for Anne-Mette Bredahl, som er psykolog og 
bosatt i Oslo.
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Kommunikasjonen dem imellom er 
skarp og presis under løpene, og hele 
tiden hørlig og tilstedeværende. Monica 
kjører foran med mikrofon og gir hele ti-
den beskjeder som Anne-Mette kan høre 
i en liten høyttaler.

Det er Anne-Mettes sjette PL. Hun har 
tidligere vunnet medaljer i 1994 og 1998, 
men i Vancouver ble hun nummer 7 og 
8. Monica Berglund har fått fri fra job-
ben i Ringerike fengsel, der hun har vært 
ansatt siden 2002.

Blant mordere
Her i Whistler er stemningen blant 
idrettsutøverne og tilskuerne intens. 
Mediedekningen av PL er til gjengjeld 
ikke noe å rope hurra for. I de fleste land 
blir ikke disse idrettslekene vist på tv eller 
omtalt i avisene i særlig stor grad. Heller 
ikke i Norge og Danmark.

– Idrett for funksjonshemmede er alt-
for dårlig dekket i mediene, og folk vet 
for lite om det. Det er fantastisk å være 
en del av dette, og vi kan alle lære noe 
av disse utøverne – lære å se muligheter 
i stedet for begrensninger, understreker 
Monica Berglund.

Til daglig er hun den eneste fysiote-
rapeuten i Ringerike fengsel – et høyri-
sikofengsel, hvor hun omgås alle typer 
kriminelle – også mordere.

– Jeg lager treningsprogrammer for 
dem, i tillegg til å gjøre alt det en vanlig 
fysioterapeut gjør.  De får for eksempel 
idrettsskader ved å spille fotball. Fengs-
lets fotballag er med i bedriftsidretten, 
mens de innsatte – av naturlige årsaker – 
bare spiller på hjemmebane.

Det dreier seg om kne- og ankelska-
der, og skulderskader på grunn av hyppig 
trening med vekter. En del innsatte har 
dessuten mye aggresjon i seg, noe som 
gir dem mye spenninger, sier hun.

 I alt er det 160 innsatte i Ringerike 
fengsel, fra ca. 16 til 80 år gamle. Fengs-
let ble åpnet i 1997 og har, i tillegg til en 
fysioterapeut, fire sykepleiestillinger, en 
halv legestilling og en psykiater 1-2 dager 
per uke. Ifølge Berglund har de et godt 
samarbeid.

– Jeg har sett det meste, og det er fag-
lig interessant for meg som fysioterapeut. 
En spennende arbeidsplass, som er veldig 
fleksibel. Det har gjort det mulig for meg 
å delta i for eksempel Paralympics.  De 

KOMMUNIKASJON Blinde Anne-Mette skyter ved hjelp av laser og lydsignaler. Monica Berglund følger 
nøye med på hvordan det går med skytingen på standplass. Kommunikasjonen er skarp og presis under 
løpene. 



AKTUELT

er svært fornøyde med å ha en fysioterapeut 
som deltar i toppidrett, forteller Monica 
Berglund, og tilføyer:

– Jeg møter spennende mennesker fra 
alle deler av samfunnet som jeg ellers aldri 
ville møte. 

Stor forskjell
Et godt samarbeid har de to skiløperne også.

– Ja, vi har nå vært «forlovet» i over ti år 
og har delt mange dobbeltsenger, utbryter 
Monica med et stort smil.

I 2001 begynte de å samarbeide med det 
norske landslaget. Og det nyter de stadig 
godt av, blant annet til smøring av ski, noe 
som er helt uunnværlig på dette nivået. Men 
her i Vancouver har Norge bare én kvinnelig 
skiløper.

– Det forstår jeg ikke, men det er åpen-
bart vanskelig med rekrutteringen i Norge.

De store vintersportslandene satser like 
mye på de funksjonshemmede som de raske 
eliteidrettsutøverne. Men det gjør ikke Nor-
ge og Danmark. Der må man ha jobb ved si-
den av idretten.  Det behøver ikke utøverne i 
de store vintersportslandene. I en del land er 
det også mulig å få pengepremier på opp til 
200.000 Euro hvis man vinner gull. 

Støtte fra familien
Monica kjører også alpint og snowboard når 
hun har tid. Ofte sammen med guttene sine.

Venner og kolleger sier at hun har ver-
dens beste jobb og familie, som gir henne 
rom til å gjøre så mye.

– Noen kvinner vil helst være hjemme 

og ha kontrollen med familie, barn og hjem. 
Jeg har en flott mann og en flott familie som 
støtter meg. Og så snakker jeg jo rett som 
det er med dem på Skype når jeg er ute og 
reiser, sier hun.

Hun vil delta i eliteidretten rundt om i 
verden noen år til. Selv om hun siden tre-
ningen til Paralympics  startet i mars 2009 
har vært borte fra familien i åtte uker til-
sammen.

– Jeg har hatt ti gode år og tar gjerne flere. 
Det å trene og drive med idrett er en viktig 
del av livet. Derfor er det ikke så vanskelig å 
finne energi til dette. Jeg får også utrolig mye 
igjen, fastslår Monica Berglund. 

TEMPO Hurtigst mulig ut fra standplass! Anne-Mette Bredahl (tv) deltok i skiskyting på to distanser sammen med sin guide Monica Berglund. Dette er Anne-
Mettes sjette Paralympiske Leker. Hun har tidligere vunnet medaljer i 1994 og 1998, men i Vancouver ble hun nummer 7 og 8. 
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UFO™
 

Universal Plantar Fasciit ortose
Orthomericas nattortose for effektiv 

behandling av Plantar Fasciit, spissfot 
og achillestendinitt. 

Tlf. 75 50 74 30    Fax 75 50 74 31  
post@kima.no    www.kima.no
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UFO ANKELORTOSER
- alle størrelser, også for barn

«Når medisinsk informasjon er viktig 
for pasient og behandler.»for pasient og behandler.»

Teknologi vil skape nye vilkår for fysioterapien. Derfor må fysio-
terapeuter kaste seg frampå og delta i utviklingen. Hvis ikke er det 
ingeniørene og dataekspertene som vil prege framtidens fysioterapi, 
skriver www.fysio.dk/fafo, det danske forbundets nettside for fag og 
forskning. 

I en artikkel blir det pekt på at fysioterapeuter lenge har benyttet 
seg av teknologi, blant annet laser, ultralyd og elektroterapi. I senere år 
har stadig flere fysioterapeuter tatt i bruk ultralyd til diagnostisering.  
En som deltar i utviklingen er den danske fysioterapeuten Lone Gaedt. 
Hun er en av ildsjelene bak robotselen Paro, som kan stimulere men-
nesker med demens.

Tidsskriftet Dynamo, som utgis av Danmarks Tekniske Universitet, 
publiserte i februar artikkelen «Robotingeniører får nye legekamerater». 
I artikkelen forteller professor Henrik Hautop Lund om ny teknologi 
som kan gjøre gjenopptrening lettere, for eksempel elektroniske spill og 
roboter som mennesker kan interagere med. 

Han understreker at fagfolk må bidra med kunnskap. Fysiotera-
peuter skal for eksempel definere hvilke øvelser de ulike gruppene bør 
gjennomføre, mens ingeniører og dataeksperter kan gjøre det artigere 
for pasientene å utføre dem, sier Lund.

Les mer: http://fysio.dk/fafo/Fagbloggen/Vil-fysioterapeuter-lege-
med-ingeniorerne/

Vil fysioterapeutene leke med ingeniørene? Gjærede soyabønner
En del har trodd at gjærede soyabønner hjelper mot beinskjørhet. Men ny 

forskning ved Universitetet i Tromsø viser at det ikke har noen effekt. Selv et 
høyt daglig inntak på 360 mikrogram K2 har ingen effekt, sier prosjektleder 
Nina Emaus. 

306 kvinner i alderen 50-60 år har deltatt i studien. I ett år fikk halvpar-
ten Natto-kapsler. Resten fikk placebo i form av olivenolje. 

Kilde: Labyrint. Kunnskapsmagasin fra UiT.

Spreke 40-åringer
Kvinner og menn i 40-årene har 

ikke så dårlig kondisjon som mange 
tror, viser en aktivitetsstudie ved Uni-
versitetet i Tromsø. Studien er en del 
av den sjette Tromsøundersøkelsen.

300 tromsøværinger i alderen 
40-44 år fikk målt sin fysiske form 
på tredemølle, blant annet gjennom 
maksimalt oksygenopptak. Både kvin-
ner og menn lå over gjennomsnittet i 
oksygenopptak.

Kilde: Magasinet Labyrint, UiT. Fo
to
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Da fysioterapeututdanningen i 
Tromsø startet opp høsten 1989, 
ønsket det første kullet å lage et 
idrettsarrangement som flere 
studentgrupper kunne være med 
på. Det resulterte i en volleyball-
turnering som siden da har vært 
en årlig fysiostudent-tradisjon.  
Hensikten var  å samle inn pen-
ger til studietur gjennom delta-
keravgift, kafédrift og  spons-
ormidler. I tillegg var målet å 
spleise ulike studentgrupper 
sammen på tvers av campus i et 
humørfylt aktivitetstilbud.

Den aktuelle studieturen 
gjennomføres det tredje året i 
utdanningen. Tidligere turer 
har blant annet omfattet en tur 
til rehabiliteringsinstitusjoner 
i Sveits. Studentene drar hit for 
å observere hvordan fysioterapi 
praktiseres i andre land, og for å 
utveklse praktisk kunnskap med 
andre fagutøvere. 

Årets turnering ble holdt i 
Krafthallen på campus, og var 
åpen for studenter av alle slag. 
For at så mange som mulig skal 
få delta fokuseres det på god PR 
i forkant.  For oss er det viktig å 
poengtere at humør er like vik-

tig som sportslige evner på dette 
arrangementet. Ingen målset-
ning kan være bedre enn at stu-
denter får en positiv opplevelse 
av fysisk aktivitet! Dette er også 
litt av grunnen til at vi hvert år 
har et tema for turneringen, som 
deltakende lag oppfordres til å ta 
til følge i valg av antrekk. I år var 
temaet «OL i Tromsø» (så fikk vi 
OL hit likevel). På kampdagen 
dukket det opp ivrige volleyball-
spillere utkledd som alt fra ski-
skyttere til kunstløpere. Det var 
heller ikke fritt for at nostalgien 
meldte seg, samtidig som både 
«OL-floka» og Sissel Kyrkjebø 
dukket opp på DJens spilleliste! 

Andreårsstudentene står for 
alt arbeidet med turneringen, 
som i år ble gjennomført søndag 
14. mars. Vi begynte å jobbe med 
arrangementet før jul, med kon-
stituering av styre og fordeling 
av ansvarsområder. Etter jule-
ferien ble det dannet komiteer 
for det vi hadde behov for – alt 
fra økonomi og sponsormidler, 
til kafédrift og arrangementsav-
vikling. For oss er det selvsagt 
viktig at den økonomiske biten 
går opp, slik at det er mulig å ar-

Fysio-cupen 2010 i Tromsø

FRA LESERNE 

rangere studieturen på høsten i 
5. semester. Men vel så viktig er 
følelsen av at vi bidrar til å skape 
et godt sosialt aktivitetstilbud 
for alle studentene her i Tromsø 
– en ny arena for å knytte sosiale 
bånd!

I det store og hele føler vi 
at hele klassen har bidratt  til å 
få til en så bra cup som mulig! 
Skjortene kom i tide, plakater 
ble hengt opp, kaker ble bakt, 
sponsorer kom på plass, folk satt 
på stand og ikke minst så ble 
turneringen avviklet knirkefritt! 
To baner ble brukt parallellt, 
hvor kyndige dommere sørget 
for at regler og tidsbegrensnin-
ger ble overholdt. Et sekreta-
riat sørget for at gruppespill og 

sluttspill fant sted når de skulle. 
Til syvende og sist ble laget fra 
Tromsø Volleyballklubb stående 
som regjerende, premierte mes-
tere, mens medisinstudentenes 
lag «Paralympics» vant for beste 
kostyme. Taperne fikk i mellom-
tiden trøste seg med alle slags 
former for drikkelige og spise-
lige kafevarer.

Nå gjenstår det bare å se hvor 
langt vi kommer for kronene 
som ble igjen i kassa på slutten 
av dagen!

Fysiocup-styret v/ Anders Årnes,  
ansvarlig for sponsorkomiteen

STUDENTENE ved fysioterapeututdanningen i Tromsø sørget for at byen fikk 
OL likevel. Foto: privat



– Takk for hjelpen. 
   Den var gull verdt! 

– Jeg takker Enimed for at de ga meg anledning til å låne det nye apparatet Swiss PiezoClast i november 2009. 
Dermed kunne det medisinske støtteapparatet med Trond Reginiussen behandle skaden jeg hadde pådratt 
meg effektivt. Behandlingen bidro til at jeg kunne delta i verdenscuprennene før jul og fi kk forberede meg 
godt til OL i Vancouver. Det norske alpinlandslaget benyttet også Swiss DolorClast og PiezoClast under OL. 

Aksel Lund Svindal

Telenor er hovedsponsor for alpinlandslaget

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

Importør / distributør:

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

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 calcifi c tendinitis of the shoulder: single-
blind, randomized clinical study. Phys Ther 2006; 86: 672-82. 4. Rompe JD, Furia J, Maffulli N. Eccentric loading compared with shockwave treatment for chronic insertional achilles tendinopathy: a randomized, controlled 
trial. J Bone Joint Surg Am 2008; 90: 52-61.

Nyhet!
Swiss DuoClast® 
komplett 2-modulers 
trykkbølgeutstyr

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

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

Benyttes av 

Norges Skiforbund

Sveitsisk kvalitetsteknologi står bak Swiss DolorClast® 
– et svært effektivt våpen mot kroniske senelidelser. 
Trykkbølgebehandling omtales internasjonalt med forkortelsen 

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

En rekke vitenskapelige undersøkelser viser at trykkbølge-
behandling med Swiss DolorClast®-metoden har god klinisk 
effekt (1-4). 

For henvisning til ytterligere klinisk dokumentasjon, se enimed.no 

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

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

Les mer om nyheten på enimed.no 
– eller kontakt enimed på post@enimed.no
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Nevropsykolologisk tilnærming til 
mental trening av idrettsutøvere: 
Et perspektiv for fysioterapeuter?

fag

Innledning
Menneskets utvikling fra barn til ungdom 
når sitt foreløpige toppunkt der barnet ikke 
lenger bare mestrer, men også evner å pre-
stere. Den sunne tolvåring har oppdaget 
hva han er god på, fysisk og psykisk, og han 
prøver å videreutvikle, og omsette sine spe-
sielle ferdigheter, som bidrag til den aktuelle 

gruppen som han er deltaker i. 
I dagens toppidrett er idealet annerledes. 

Der gjelder det å vinne og være best. Det er 
den konkurrerende personlighet, den som 
opplever å realisere seg ved det å være best, 
som får oppmerksomheten i den moderne 
idrettsverden. Personen som søker å gjøre 
de andre gode, den som i sin karakter er 

solidarisk fremfor konkurrerende, får ikke 
samme oppmerksomhet.

Artikkelen har den konkurrerende, utø-
veren på høyt nivå, i fokus. Det er han som 
aktivt søker stresset og som i sin aktivitet 
stadig utfordres på å beherske en ubalanse 
i det nevrologiske. Men artikkelen omfatter 
ikke bare toppidrettsutøvere. I det moderne 

Sammendrag Lars Jahnsen, 
Bodynamic analytiker, 
cand fil, privatprakti-
serende i Sandvika i 
Bærum, larsjahnsen@
c2i.net

Oppgitte interessekonflikter: Ingen. 

Fagartikkelen, mottatt 15.10.08 og god-
kjent 17.11.09, er eksternt fagfellevurdert 
i henhold til Tidsskriftet Fysioterapeutens 
retningslinjer på www.fysioterapeuten.no 
og redigert av Kjartan Vårbakken. 

 Bakgrunn: De siste årene er det oppstått stor interesse for nevrologi og nevrologiske 
prosesser innenfor psykologi og behandling. Det nevropsykologiske perspektiv åpner for 
en utvidet forståelse av menneskets bevissthet. 
Hoveddel: Sett i sammenheng med menneskehetens lange evolusjonshistorie, er det 
lansert en teori om menneskets hierarkisk oppbygde bevissthetsstruktur der tidlig utviklet 
bevissthet ligger til grunn for senere utviklet bevissthet. Dette innebærer at det er skapt 
to hovedretninger i menneskets oppmerksomhet der vi normalt fungerer fra høyeste nivå 
og nedover i systemet.
Vi lar fornuft og refleksjon styre våre følelser og handlinger. Men retningen kan under 
spesielle omstendigheter skifte hovedretning til nedenifra – og – oppover. Da taper per-
sonen den reflekterte styring og blir i stedet påvirket fra den instinktive vaktsomhet eller 
åpenhet.
På instinktivt nivå er menneskelig atferd styrt fra det autonome nervesystem. Det auto-
nome nervesystem skifter mellom aktivitet og ro med mulighet for overvekt av det ene. 
Det innebærer høy intensitet eller fullstendig ro i ytterpunktene. 
Avslutning: For idrettsutøveren er utfordringen å finne en balanse mellom intensitet og ro 
på høyeste nivå i det som er kalt en paradoksal aktivering av det autonome nervesystem. 
For pasienten vil målet være å finne en balanse, men på et lavere nivå i intensitet og ro.
Nøkkelord: Idrettsutøvere; Funksjonshemmede personer; Stress, psykologisk; Stress, 
fysiologisk; Mental teori; Tanke-kroppsterapier; Visualisering (psykoterapi); Fysioterapimo-
daliteter [direkte oversatt fra MeSH-termer]

Les hele artikkelen på www.fysioterapeuten.no – Fag og vitenskap
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Underliggende de fleste lidelser knyttet til skjelett 
og muskulatur, finnes det med sannsynlighet en 
ubalanse i det autonome nervesystemet.

samfunn kommer mennesker ofte i situasjo-
ner som utløser stress. Intensiteten kan være 
forskjellig, men det er som regel også den 
individuelle terskel for å mestre stresset. Un-
derliggende de fleste lidelser knyttet til skje-
lett og muskulatur finnes det med sannsyn-
lighet en ubalanse i autonome nervesystem, 
og som det kan være viktig å forholde seg til, 
ved å gi oppmerksomhet til det nevropsyko-
logiske aspekt av lidelsen i behandlingen. 

Gjennom valget av toppidrettsutøveren 
som fokus for det nevrologiske perspek-
tiv, nærmer jeg meg problematikken fra 
en ressursorientert vinkel. Utøverens store 
iver etter å beherske kroppens bevegelser i 

KONSENTRASJON Amerikaneren James Ridley Blake tapte finalen i Tennis Masters Cup mot Roger 
Federer, i juli 2006. 

Title: Neuropsychological Approach to 
Mental Training for Athletes: 
A Perspective for Physiotherapists?
 
Abstract 

Background: Over the last few years, we 
have experienced an increasing interest in 
neurology and neurological processes within 
the disciplines of psychology and psychiatry. 
The neuropsychological perspective allows 
for a more comprehensive understanding 
of the human mind and it’s evolutionary 
development. 
Main part: A theory of the hierarchical 
structure of human consciousness in which 
instinctual awareness developed in the early 
stages in the history of humankind forms 
the basis for determining consciousness in 
modern man. 
According to this theory, man’s attention and 
consciousness is normally determined top-
down as we let reason and reflection control 
our emotions and behaviour. Under certain 
circumstances, however, this may change 
to a bottom-up process in which reflection 
and behavioural control is being replaced by 
instinctive vigilance and openness.
At the instinctive level, human behaviour is 
controlled by the autonomous nervous sys-
tem. The autonomous nervous system shifts 
between activity and rest with the possible 
predominance of either of the two. In the 
extremes this means either high-intensity or 
complete rest. 
Conclusion: For the athlete, the challenge 
in a competitive situation is to find a good 
a balance between intensity and calm 
at the highest level of intensity. This is 
normally labelled as a paradoxical activation 
of the autonomous nervous system. For 
the patient that has been exposed to a 
traumatic situation, the objective is to find a 
balance of intensity and calmness at the low 
intensity level.
Key words: Athletes; Disabled Persons; 
Stress, Psychological; Stress, Physiological; 
Theory of Mind; Mind-Body Therapies; 
Imagery (Psychotherapy); Physical Therapy 
Modalities (MeSH-terms).

Fagartikler på nett
 Hele artikkelen finner du på www.fysioterapeuten.no. Fra og med Fysioterapeuten 

nr. 3 vil én artikkel trykkes i sin helhet, mens en eventuell artikkel to presenteres kort i 
bladet og i sin helhet på nett. Valget mellom nett/papir er tilfeldig.

stressfylte sammenhenger, gjør idrettsutøve-
ren særlig interessant i denne sammenheng. 
Men problematikken gjelder like mye oss 
alle, og pasienter med ulike lidelser har ofte 
betydelig stress i organismen, erkjent eller 
ikke erkjent. Min egen erfaring fra behand-
lingsarbeid er at det er av stor betydning for 
pasienter med stress å få del i den innsikt 
omkring nevrologiske fenomener som jeg 
prøver å formidle i artikkelen. Jeg tror minst 
like stor betydningen som for idrettsutøve-
rens selvinnsikt i grenselandet mellom tap 
og seier.

www.fysioterapeuten.no – Fag og vitenskap
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 Denne fagartikkelen beskriver et tre-ukers døgnbasert rehabiliteringsprogram for personer 
med Bekhterevs sykdom ved Revmatismesykehuset på Lillehammer. Innhold og struktur 
for programmet er basert på nyere forståelse av rehabilitering, der pasienten har en aktiv 
rolle i egen rehabiliteringsprosess. 
Bekhterevs sykdom er en kronisk revmatisk sykdom som forårsaker varierende grad av 
smerte og tilstivning i virvelsøyle, bekken og hofteledd. Internasjonale og nasjonale anbe-
falinger slår fast at fysioterapi og trening sammen med medikamentell behandling utgjør 
hjørnesteinene i behandlingen. Utfordringene knyttet til å leve med revmatiske sykdommer 
er sammensatt, og til tross for stadig bedre medisinsk behandling, trenger mange hjelp til å 
leve best mulig med sykdommen. Ved Revmatismesykehuset på Lillehammer er det derfor 
utviklet et tverrfaglig, målstyrt og mestringsorientert rehabiliteringsopphold for personer 
med Bekhterevs sykdom. 
Gjennom et individuelt tilpasset program legges det vekt på å innarbeide gode treningsva-
ner og aktive mestringsstrategier. Som grunnlag for planlegging og evaluering av opphol-
det brukes egnete måleinstrumenter og tester. Et pasientspesifikt måleinstrument brukes 
for kartlegging av pasientens prioriterte problemområder på aktivitets- og deltagelsesnivå, 
og et kjernesett av sykdomsspesifikke instrumenter og tester benyttes til kartlegging, 
monitorering og evaluering av fysisk funksjon og sykdomsaktivitet.  
Arbeidet med å utvikle, optimalisere og beskrive rehabiliteringsprogrammet har bidratt til 
at de enkelte elementene i programmet er forbedret, og til at det tverrfaglige teamet har 
fått bedre innsikt i helheten av rehabiliteringsoppholdet.
Nøkkelord: Bekhterevs sykdom, tverrfaglig rehabilitering, fysioterapi, trening, ergoterapi. 

fag
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Innhold og struktur for programmet er basert på 
nyere forståelse av rehabilitering, der pasienten 
har en aktiv rolle i egen prosess.

Innledning 
Kunnskapsbasert praksis
«Kunnskapsbasert praksis» er den norske 
betegnelsen for «evidence based practice», 
og innebærer integrering av tre typer kunn-
skap; «beste forskningsbaserte kunnskap, 
klinisk ekspertise og pasienters verdier» (1). 
Med andre ord, i møte med den enkelte pa-
sient eller pasientgruppe, skal beslutninger 
om tiltak baseres på en samlet vurdering av 
de erfaringer, behov og ønsker pasienten(e) 
uttrykker, av kunnskap hentet fra forskning, 
og på den kunnskap og erfaring klinikere 
har som er relevant i forhold til de kon-
krete pasientene og problemstillingene de 
presenterer. Når det gjelder rehabiliterings-
intervensjoner, anbefales det videre at disse 
utvikles og beskrives i forhold til struktur 
(hvordan oppholdet organiseres), prosess 
(hva oppholdet innholder) og resultat (hva 
oppholdet resulterer i («outcome»))(2). 

Hensikten med denne artikkelen er å be-
skrive hvordan de ulike kunnskapsformene 
brukes for å utforme struktur og prosess i et 
tverrfaglig rehabiliteringsopphold for perso-
ner med Bekhterevs sykdom. Fysioterapi og 
ergoterapi er hovedelementer i oppholdet, 
og artikkelen vil derfor i hovedsak beskrive 
disse intervensjonene.

Bekhterevs sykdom
Bekhterevs sykdom (ankyloserende spon-
dylitt) utgjør sammen med revmatoid artritt 
(RA) de to hovedtypene av inflammatoriske 
revmatiske sykdommer. Sykdommen er av 
progressiv natur, og forårsaker varierende 
grad av smerter, tilstivning og feilstillin-
ger i virvelsøyle og bekken. Typiske pato-
anatomiske forandringer er tilstivning i alle 
avsnitt av virvelsøylen med tendens til utret-
ting av cervical og lumbal lordose og kyfo-
sering av thoracalavsnittet, samt redusert 
fleksibilitet i thorax (3). Bekhterevs sykdom 
rammer 0,1-0,2 prosent av befolkningen, 
flere menn enn kvinner, debuterer vanligvis 
mellom 20 og 30 år, og kan ha vidtrekkende 
konsekvenser i form av problemer knyttet 
til kroppsfunksjoner, aktivitet og deltagelse 
innen et vidt spekter av områder (3-5).

Fysioterapi ved Bekhterevs sykdom
I nylig publiserte nasjonale og internasjona-
le anbefalinger for behandling av Bekhterevs 
sykdom understrekes det at adekvat medi-
sinering og fysisk trening/fysioterapi er de 
to hjørnesteinene i behandlingen (6;7). Selv 
om bruk av biologiske legemidler (TNF alfa 
hemmere) de siste årene har revolusjonert 
behandlingen av revmatiske sykdommer, er 
det likevel slik at fysioterapi betraktes som 
et nødvendig tiltak (8). I en nylig oppdatert 
systematisk oversikt som vurderte effekten 
av ulike former for fysioterapi/trening, ble 
det til sammen inkludert 11 randomiserte 
kontrollerte studier (9). Selv om flere av stu-
diene har relativt få deltakere og er av varier-
ende metodisk kvalitet, kan det konkluderes 
med at ulike typer treningsintervensjoner 
har positiv effekt for pasienter med Bekh-
terevs sykdom. I en av studiene med god 
metodisk kvalitet fant man at en gruppe 
pasienter hadde signifikant bedre effekt av 
et tre ukers intensivt, døgnbasert trenings-
program enn pasienter som fikk ukentlig 
oppfølging av fysioterapeut på hjemstedet 
(10). Studien ble gjennomført i Tyskland 
og Nederland. Behandlingsprogrammet in-
kluderte blant annet spa-behandling, og er 
derved lite overførbart til norske forhold, 
da slik behandling ikke refunderes innenfor 
rammene av norsk helsevesen. Det er derfor 
behov for å utforme og undersøke effekten 
av tilsvarende rehabiliteringsopphold, der 
innholdet er mer i tråd med norske behand-
lingstradisjoner. Slike studier vil ha stor ge-
neraliseringsverdi og gi ny og nyttig kunn-
skap om effekt av rehabilitering. 

Rehabiliteringstilbudet i Norge 
Rehabilitering defineres i Stortingsmelding 
nr 21 (1998-1999) som «tidsavgrensa, plan-
lagde prosessar med klare mål og verkemid-
del, der fleire aktørar samarbeidar om å gi 
nødvendig assistanse til brukaren sin eigen 
innsats for å oppnå best mogleg funksjons- 
og meistringsevne, sjølstende og deltaking 
sosialt og i samfunnet.» Definisjonen tyde-
liggjør både brukerens aktive rolle i egen re-
habiliteringsprosess, og fokuset på målstyrte 
prosesser som skreddersys rundt pasientens 
individuelle behov (11). Studier viser også at 

pasienter som involveres i problembeskri-
velse og prioritering av mål oppnår større 
effekt av behandlingen (12). 

Utfordringene knyttet til å leve med rev-
matiske sykdommer er sammensatt, og til 
tross for stadig bedre medisinsk behandling, 
trenger mange også hjelp til å leve best mulig 
med sykdommen. Ved Revmatismesykehu-
set på Lillehammer er det derfor utviklet et 
tverrfaglig, målstyrt og mestringsorientert 
rehabiliteringsopphold for personer med 
Bekhterevs sykdom. Nytten av slike opphold 
evalueres nå i en randomisert kontrollert 
studie som er støttet med forskningsmidler 
fra Helse Sør-Øst. For å kunne gjennomføre 
en slik evaluering, må rehabiliteringspro-
grammet systematiseres og beskrives. Dette 
vil også gjøre det mulig for andre å gjenta 
suksessrike tiltak eller unngå tiltak som vi-
ser seg å ha liten effekt. 

Hoveddel 
Struktur i rehabiliteringsoppholdet
Oppholdet ved Revmatismesykehuset er 
døgnbasert, går over tre uker og er basert 
på nyere forståelse av rehabilitering slik 
den defineres i Stortingsmelding nr. 21/99 
(2;11;13). Pasienter vurderes til inntak etter 
henvisning fra fastlege eller fra revmatolog 
ved sykehusets poliklinikk. De som får til-
bud om et slikt opphold er personer med 
høy sykdomsaktivitet og/eller problemer 
med å mestre hverdagen. Gjennom indi-
viduelt tilpasset veiledning og behandling 
har man spesielt fokus på aktive mestrings-
strategier, økt fysisk funksjon og lindring av 
symptomer, samtidig som det også vektleg-
ges å gi den enkelte mulighet til restitusjon 
og hvile etter behov.

Ved innkomst møter pasienten et tverr-
faglig team med kompetanse innen revma-
tologi. 

Første dag av rehabiliteringsoppholdet 
undersøkes pasienten av lege, fysioterapeut 
og ergoterapeut, og har innkomstsamtale 
med sykepleier eller hjelpepleier. Sykepleier 
fungerer som koordinator under oppholdet, 
administrerer medisiner og følger opp pasi-
enten etter individuelle behov. Legen vur-
derer sykdomsaktivitet, medikamentell be-
handling og eventuelle risikofaktorer knyttet 
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til aktuelle diagnoser og andre sykdommer. 
Sosionom inkluderes i det tverrfaglige team-
et ved behov, men har ikke rutinemessige 
vurderingssamtaler ved innkomst.

Måleinstrumenter
Som grunnlag for planlegging og evaluering 
av tiltak, bruker både fysioterapeut og er-
goterapeut egnete måleinstrumenter i sine 
undersøkelser (tabell 1). Alle instrumentene 
som brukes er kvalitetssikret etter gjeldende 
retningslinjer i forhold til psykometriske 
egenskaper (gyldighet, pålitelighet og sensi-
tivitet for endring). 

Fysioterapeuten bruker et internasjonalt 
godkjent kjernesett av relevante utfallsmål 

og sykdomsspesifikke instrumenter som an-
befales brukt i forskning og klinisk praksis 
for pasienter med Bekhterevs sykdom (14). 
Dette omfatter tre spørreskjema der pasien-
ten rapporterer henholdsvis fysisk funksjon 
(BASFI), sykdomsaktivitet (BASDAI) og 
opplevd sykdomsbelastning (BAS-G), og en 
undersøkelse der fysioterapeuten registrerer 
leddbevegelighet i hofteledd og ulike deler 
av virvelsøylen (BASMI) (15-17). I tillegg 
undersøkes thoraxekskursjon og finger-
tupp-gulv avstand. Pasienten evaluerer også 
søvnkvalitet ved avkrysning på en 100 mm 
lang visuell analog skala (VAS) (tabell 1).

Pasientens utfordringer i dagliglivet kart-
legges ved bruk av det pasientspesifikke 

instrumentet the Canadian Occupational 
Performance Measure (COPM). COPM 
utføres som et semistrukturert intervju, 
som tar utgangspunkt i aktivitetsområdene 
personlig stell, mobilitet, fungere i samfun-
net, lønnet/ulønnet arbeid, husarbeid, lek/
skole/utdanning, rolige fritidsaktiviteter, 
fysisk krevende fritidsaktiviteter og sosiale 
aktiviteter. Gjennom en strukturert samtale 
beskriver pasienten egen hverdag, og prio-
riterer og vurderer de aktivitets- og delta-
gelsesproblemer han/hun ønsker å arbeide 
med under oppholdet. Intervjuet munner ut 
i en numerisk skåring der pasienten vurde-
rer betydningen av de aktivitetene som han/
hun har beskrevet i løpet av intervjuet, og 
deretter skårer  utførelse og tilfredshet med 
utførelse av opp til fem prioriterte aktiviteter 
på en 10-gradert skala (18;19). 

Målsetting
Under målsamtale andre dag i oppholdet dis-
kuterer pasienten og det tverrfaglige teamet 
hva som skal være de konkrete målene for 
oppholdet. I målsettingsarbeidet benyttes de 
prioriterte områdene fra COPM-intervjuet. 
I tillegg baseres målene på informasjon som 
har kommet frem i undersøkelser og sam-
taler med de ulike medlemmene i teamet. 
Langsiktige og kortsiktige mål avklares i 
samarbeid med pasienten. Deretter utarbei-
der teamet et program for oppholdet. I til-
legg utarbeider fysioterapeuten en ukentlig 
treningsplan for hver pasient, som justeres 
ut fra erfaringer underveis for å sikre pro-
gresjon i løpet av oppholdet. 

Ved utreise gjentas undersøkelser, og ut-
fylling av spørreskjema og resultatene opp-
summeres i en samlet, tverrfaglig epikrise. 
Re-skåring av de prioriterte aktivitetene 
skjer imidlertid først etter at pasienten har 
vært hjemme noen uker, fordi en slik vur-
dering bør baseres på konkret erfaring av 
hvorvidt de planlagte endringene og strate-
giene fungerer i den praktiske hverdagen. På 
dette tidspunktet mottar pasientene et brev 
med de samme spørreskjemaene de fylte ut 
ved innkomst og utskrivelse, samt en skrift-
lig oppsummering av de fem prioriterte ak-
tivitetsmålene med skåringsskalaer. 

Prosess – innhold i rehabiliteringsopp-
holdet
De enkelte medlemmene i det tverrfaglige 
teamet har hovedansvar for hver sine felt. 
Revmatologen følger opp behov for me-
disinske undersøkelser og medikamentell 

TABELL 1 Oversikt over måleinstrumenter som brukes i rehabiliteringsprogrammet.

Dimensjon Test/instrument Beskrivelse

Kroppsfunksjoner og strukturer

Bath Ankylosing Spondylitis 
Disease Activity Index (BASDAI) 
(18)

BASDAI består av 6 spørsmål om hvordan pasienten 
har følt seg den siste uken når det gjelder tretthet, 
smerte og morgenstivhet (visuell analog skala, VAS, to-
talscore 0-100, 100 = verst) (Gjennomsnittlig tidsbruk 
5 minutter)

Bath Ankylosing Spondylitis Metro-
logy Index (BASMI) (19)

BASMI er en funksjonstest som består av 5 mål for 
leddbevegelighet i henholdsvis cervical-, thoracal og 
lumbalcolumna, samt hofteledd. Totalsummen gir 
totalscore for BASMI (0 til 10, 10 = dårlig funksjon). 
(Gjennomsnittlig tidsbruk 10 minutter)

Thoraxekskursjon Forskjell på thorax omkrets (målt i 4. intercostalrom) 
ved maksimal utpust og innpust. Pasient i stående ut-
gangsstilling, hendene i nakken og albuer rett ut. Angis 
i cm. (Gjennomsnittlig tidsbruk 2 minutter).

Fingertupp-gulv avstand Avstand mellom 3. finger og gulv når pasienten er 
maksimalt framoverbøyd med strake knær og en 
fotbreddes avstand mellom føttene. Angis i cm. (Gjen-
nomsnittlig tidsbruk 2 minutter)

Søvn Et spørsmål om i hvor stor grad sykdommen har forstyr-
ret nattesøvnen den siste uke. (VAS, totalscore 0-100, 
100 = verst). (Gjennomsnittlig tidsbruk 2 minutter)

Aktivitet og deltakelse
Bath Ankylosing Functional Index 
(BASFI) (17)

BASFI består av 10 spørsmål om hvordan pasienten 
greier ulike daglige aktiviteter (VAS, totalscore 0-100, 
100 = verst).
(Gjennomsnittlig tidsbruk 5 minutter)

Canadian Occupational Performan-
ce Measure (COPM) (20, 37)

Numerisk scoring der pasienten selv vurderer utførelse 
og tilfredshet med utførelse av opp til 5 prioriterte 
aktiviteter på en 10 - gradert skala, 10 = best) (Gjen-
nomsnitt tidsbruk pr intervju = 30 min)

Helserelatert livskvalitet, opplevd sykdomsbelastning
Bath Ankylosing Spondylitis Global 
Score (BAS- G ) (40)

Instrumentet består av 2 spørsmål om hvilken effekt 
sykdommen har hatt på pasientens velbefinnende siste 
uke og siste 6 måneder. (VAS, totalscore 0-100, 100 = 
verst). (Gjennomsnittlig tidsbruk 2 minutter)

Mer informasjon om de ulike instrumentene finnes på hjemmesidene til Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og 
kompetansesenter www.nrrk.no
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behandling, og sykepleieren er koordina-
tor for oppholdet. Ved behov bidrar so-
sionomen med informasjon og veiledning 
i forhold til økonomiske, praktiske, fami-
liemessige og følelsesmessige konsekvenser 
av kronisk sykdom. Aktivitør og arbeids-
stue er tilgjengelig for dem som ønsker.  
Ergoterapeuten iverksetter tiltak rettet mot 
de prioriterte aktivitetsområdene som ble 
identifisert under COPM-intervjuet. 

Studier har vist at mange med Bekhte-
revs sykdom har problemer med nattesøvn 
(20). I samarbeid med sykepleier er det der-
for lagt vekt på å gi pasientene mulighet til 
å prøve ut forskjellige typer madrasser og 
puter, og å gi informasjon og rådgivning om 
søvnhygiene. Videre er bilkjøring ofte en ut-
fordring, både å snu på hodet for å ha over-
sikt, å komme inn/ut av bil og å sette seg inn 
i en kald bil om vinteren (5). Informasjon 
om tilrettelegging ved hjelp av ulike speil, 
puter, korsryggstøtter og andre hjelpemidler 
er derfor aktuelt for en del. Også det å være 
i ro lenge, enten det er på jobb, hjemme el-
ler i ulike fritidsaktiviteter kan være proble-

matisk. Å finne frem til strategier for å legge 
inn pauser og å informere familie, kolleger 
og venner for å få aksept for behovet for å 
reise seg og røre på seg kan være nyttig. Un-
der oppholdet kan pasientene også prøve ut 
arbeidstoler med forskjellig utforming og 
funksjon, og få veiledning i ulike og varierte 
arbeids- og hvilestillinger. 

En svært vanlig følge av sykdommen er 
økt trettbarhet (fatigue) (21). Det legges der-
for vekt på å diskutere prioritering og bruk 
av tid og ressurser. Når energien er redusert, 
er det lett at lystbetonte aktiviteter må vike 
(22). Som del av en bevisstgjøringsprosess, 
brukes derfor ofte en aktivitetssirkel hvor 
pasienten markerer omtrent hvor stor del av 
en vanlig hverdag som brukes til henholds-
vis «må» og «bør»- aktiviteter, til aktiviteter 
som gir påfyll og til hvile. Deretter tegnes et 
tilsvarende kart over en ønskehverdag, og 
pasienten oppfordres til å tenke gjennom 
hvilke praktiske muligheter han eller hun 
ser til forandring for å nærme seg denne. 
Samtale rundt hva som tar og gir energi, og 
om det er aktiviteter man erfaringsmessig 

kan bli engasjert i og oppslukt av, kan bidra 
til at pasienten ser mønstre og muligheter 
for endring.  

Fysioterapi
Både med tanke på å oppnå best mulig effekt 
av rehabiliteringsoppholdet og for å innøve 
gode treningsvaner, er det viktig at den fy-
siske treningen doseres slik at den enkelte 
kan oppnå gode helse- og treningseffekter. 
Med utgangspunkt i anbefalinger for fysisk 
aktivitet (23), utarbeider fysioterapeuten et 
treningsprogram der aktivitetenes intensi-
tet, varighet og frekvens (dose) tilpasses den 
enkeltes sykdomsgrad, fysiske kapasitet og 
tidligere erfaringer med fysisk aktivitet. Selv 
om de fleste pasienter med Bekhterevs syk-
dom har erfaring med å gjøre spesifikke be-
vegelighetsøvelser, er det store individuelle 
variasjoner i fysisk kapasitet og aktivitets-
nivå, og det er derfor viktig at treningspro-
grammet blir tilpasset individuelt. 

Med bakgrunn i de typiske kliniske trek-
kene ved Bekhterevs sykdom, legges det spe-
siell vekt på øvelser med sikte på å øke eller 

FIGUR 1 Gruppetrening. Foto: Ingvild Bø
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opprettholde bevegelighet i virvelsøylen og 
thorax, samt på styrkeøvelser for å motvirke 
kyfosering av virvelsøylen. Styrkeøvelsene 
gjøres i hovedsak med egen kropp som mot-
stand eller med vektbelastning i apparater. 
Hver øvelse gjøres til utmattelse, det vil si til 
pasienten ikke lenger klarer å utføre øvelsen 
optimalt. Det tilstrebes at pasientene skal 
klare 8-12 repetisjoner av hver øvelse, og det 
legges derfor vekt på å lære pasientene hvor-
dan øvelser kan progredieres slik at man 
maksimalt klarer å utføre 8-12 repetisjoner 
før utmattelse. Bevegelighetstrening gjøres 
ved hjelp av dynamiske øvelser og tøyning. 
Ved dynamisk bevegelighetstrening gjøres 
øvelsene med 8-12 repetisjoner i maksimale 
bevegelsesutslag, blant annet ved hjelp av 
slynge. Ved tøyning holdes ytterstilling i 10-
30 sekunder i 2-4 serier. Med tanke på å få 
optimalt treningsutbytte over tid, arbeider vi 
i løpet av de tre ukene spesielt med å finne 
fram til egnete øvelser og gode, skånsomme 
utgangsstillinger for den enkelte.

Kondisjonstrening
Det er de siste årene en stadig økende evi-
dens for at pasienter med inflammatoriske 
sykdommer har økt risiko for hjerte-kar-
sykdom (24). I tråd med denne kunnska-
pen vektlegges derfor trening med tanke 
på å øke aerob kapasitet (kondisjon). Ifølge 
anbefalingene bør en kondisjonsøkt gjen-
nomføres 3-5 dager pr uke med en intensitet 
på mellom 55 og 90  prosent av maksimal 
hjertefrekvens (23). Vi beregner «maksimal 
hjertefrekvens» ut fra kjønns- og alderspre-
diksjon, og pasientene bruker pulsklokke 
som veiledning for intensitet under kondi-
sjonstreningen. Forskjellige former for kon-
disjonstrening i basseng, på tredemølle, på 

ergometersykkel eller ute i terreng prøves ut 
i løpet av oppholdet, slik at den enkelte kan 
finne fram til de treningsformene som egner 
seg best. 

Tabell 2 viser et eksempel på hvordan 
et ukestreningsprogram kan se ut. Fordi vi 
legger vekt på utprøving og tilpassing av tre-
ningsformer, kan antall treningsøkter pr uke 
under oppholdet for noen være høyere enn 
det anbefalingene tilsier. 

Treningsdagbok
Studier har vist at det å registrere egne tre-
ningsøkter gjør at pasienter trener mer 
regelmessig (25). Pasientene fører derfor 
trenings- og aktivitetsdagbok under reha-
biliteringsoppholdet, og oppfordres også til 
å fortsette med dette etter endt opphold.  I 
dagboka registreres individuelle behandlin-
ger hos ulike faggrupper, trening i gruppe 
og egentrening. Treningen og behandlingen 
føres som total varighet i minutter per økt. 
Siden effekten av trening er avhengig av at 
treningen faktisk gjennomføres, er slik sys-
tematisk registrering av gjennomføring (ad-
herence) avgjørende for kvalitetskontroll av 
tiltakene. 

Før utskriving har pasienten samtaler 
med alle fagpersoner som har vært involvert 
i rehabiliteringen, og det skrives en epikrise 
som bygger på de særfaglige epikrisene.

Utvikling og beskrivelse av rehabilite-
ringsopphold
Det stilles i dag økende krav til at interven-
sjoner skal være kunnskapsbasert ved at 
innhold i intervensjonen skal være basert på 
forskning om pasientgruppens symptomer, 
funksjonsproblemer og behov, og på doku-
mentert nytte av ulike behandlingstiltak.  I 

studier av trenings- og rehabiliteringsinter-
vensjoner har man, i motsetning til i medi-
kamentstudier, ikke vært like opptatt av å 
gi nøyaktige og fullstendige beskrivelser av 
intensitet, varighet og frekvens (26;27). I den 
senere tid er det lansert flere forslag til krite-
rier for å evaluere validitet og presentasjon 
av resultater i publikasjoner, mens viktighe-
ten av nøyaktige beskrivelser av intervensjo-
nene som undersøkes, har fått langt mindre 
oppmerksomhet (28). Det er imidlertid flere 
grunner til at slike beskrivelser er viktige. Re-
habiliterings- og treningsintervensjoner er 
komplekse og sammensatte, og det er grunn 
til å anta at effekten av tiltakene er avhengige 
av måten de er administrert, instruert og 
gjennomført på (27). Det er derfor et mål at 
de enkelte elementene i rehabiliteringspro-
grammet redegjøres for så presist som mulig, 
både når det gjelder dosering (intensitet x 
varighet x frekvens) og hvordan det applise-
res (for eksempel med eller uten tilsyn) (29). 

Implementering av kunnskap
Forskning har også vist at implementering 
av positive funn fra studier ofte er sen og 
mangelfull (30). En viktig barriere for slik 
implementering kan være at klinikere ikke 
kan gjennomføre behandlinger eller tre-
ningsprogrammer fordi informasjonen som 
framkommer i publikasjoner er for dårlig 
(26). I den nylig oppdaterte systematiske 
Cochrane-oversikten konkluderes det med 
at det er evidens for at fysioterapi/trening 
er viktig for pasienter med Bekhterevs syk-
dom (9). Det er likevel ikke mulig å gi en 
evidensbasert anbefaling om hvilke typer og 
dosering av trening som er optimalt, fordi 
disse er for dårlig beskrevet i studiene over-
sikten bygger på. Dermed blir den kliniske 

TABELL 2 Eksempel på et ukestreningsprogram. (*I forhold til alderspredikert maksimal hjertefrekvens)

Hensikt Metode Varighet Intenstitet/motstand Frekvens

Basseng (gruppe) Bevegelighet  Individuell tilpasning i tempo 
og utgangsstilling

 15 minutter 8-12 repetisjoner x 3 sett 3-5 ggr uke

Kondisjon Intervalltrening 10 minutter 
oppvarming 
4 x 4 minutter
Intervaller

Vekselvis høy (90%) og moderat intensitet (70%)*

Treningssal Styrke, stabilitet 
og bevegelighet

5-10 øvelser (bruk av slynger, 
terapiball og treningsapparater)

30-45 minutter Bevegelighet: 8-12 repetisjoner x 3 sett
Tøyning: 2-4 repetisjoner, hold 10-30 sekunder 
Styrke/stabilitet: 8-12 repetisjoner x 3 sett (til 
utmattelse)

2-3 ggr uke

Terreng Kondisjon Rask gange med staver, natur-
lig intervall i terreng

45-60 minutter 55-90 %*, kontroll med pulsklokke 2 ggr uke
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nytten av resultatene begrenset. For å sikre 
at intervensjoner skal kunne etterprøves og 
tas i bruk i klinisk praksis, er derfor en de-
taljert rapportering av «hvem, hva, når og 
hvordan» nødvendig. Nøyaktige og kom-
plette beskrivelser vil øke muligheten for 
å forfølge suksesser eller justere tiltak som 
ikke virker etter hensikten.

Vurdering og monitorering
I rehabiliteringsprogrammet er det lagt vekt 
på å bruke måleinstrumenter som er pålite-
lige (reliable) og gyldige (valide) i betydning 
av at de gir informasjon om det man ønsker 
informasjon om. Videre er alle instrumen-
tene testet i forhold til responsivitet, det 
vil si at de har vist egnethet til å fange opp 
endring i utfallsmål. Erfaring viser at de 
valgte instrumentene er lite tidkrevende 
og anvendelige i bruk, (fysioterapeutens 
undersøkelse, ergoterapeutens intervju og 
pasientens utfylling av spørreskjema tar til 
sammen cirka en time)(Tabell 1). I valg av 
instrumenter har vi støttet oss til interna-
sjonale anbefalinger for bruk av måleinstru-
menter for denne pasientgruppen (14). Vi 
har videre kombinert standardiserte tester, 
spørreskjema der pasienten rapporterer 
funksjon og symptomer, og et pasientspe-
sifikt instrument der pasienten beskriver 
og prioriterer hvilke utfordringer han eller 
hun synes det er viktigst å arbeide med un-
der oppholdet. På den måten kan man både 
dokumentere effekt i forhold til symptomer 
og kroppsfunksjoner, og nytten i forhold til 
de mål rehabiliteringsprosessen rettes mot.  
Den systematiske oppfølgingen under opp-
holdet gjør det også mulig å monitorere 
innhold og effekt av programmet fortløpen-
de. Styrker og svakheter ved intervensjonen 
kan avdekkes, og innholdet i programmet 
kan justeres om det ikke er i tråd med de 
mål og behov pasientene har. Dette gjelder 
både i forhold til den enkelte pasient, men 
også i forhold til hva institusjonen skal tilby 
denne pasientgruppen. Som eksempel på 
det siste, gir COPM-intervjuene verdifull 
informasjon om hvilke felles aktivitetspro-
blemer pasientgruppa erfarer, og man kan 
derved foreta nyttige justeringer på tiltaks-
«menyen». Få studier rapporterer om søvn-
kvalitet, men en studie der 152 pasienter 
med Bekhterevs sykdom ble intervjuet med 
COPM, beskrev søvnproblemer hos mange 
(5). I Lillehammermodellen er det derfor 
inkludert tiltak rettet mot søvn, og gjennom 
registreringene vil man kunne vurdere om 

disse tiltakene har effekt i form av bedre 
søvnkvalitet. 

Oppfølging
Et tre ukers rehabiliteringsopphold er res-
surskrevende både på individ- og sam-
funnsnivå. Det er derfor nødvendig å eva-
luere langtidseffekten av slike opphold. 
Imidlertid er effekten av fysisk trening, på 
samme måte som effekten av medikamen-
ter, avhengig av stadig «påfylling av riktig 
dose». Pasienten får derfor ved utskrivning 
med seg en treningsdagbok der all aktivitet 
registreres med type, intensitet, varighet og 
frekvens. Med tanke på å optimalisere ef-
fekten av rehabiliteringsoppholdet, følges 
også hver enkelt pasient opp med både en 
brevbasert undersøkelse fire måneder etter 
oppholdet, og en klinisk undersøkelse et-
ter 12 måneder. At undersøkelsene gjentas 
også etter at pasientene er kommet hjem 
gir dessuten mulighet til å vurdere hvilken 
effekt rehabiliteringsoppholdet har hatt for 
målgruppen.

Forbedring av praksis
Arbeidet med å utvikle, optimalisere og be-
skrive rehabiliteringsprogrammet har vært 
svært nyttig. Det har bidratt til at de enkelte 
elementene i programmet er forbedret og 
også til at det tverrfaglige teamet har fått 
bedre innsikt i helheten av rehabiliterings-
oppholdet. Videre har arbeidet også avslørt 
behov for forbedringer. Et eksempel er un-
dersøkelse og monitorering av aerob kapa-
sitet i forbindelse med kondisjonstrening. 
Med basis i utvidet kunnskap om økt risiko 
for hjerte-karsykdom hos pasienter med in-
flammatoriske revmatiske sykdommer, ar-
beides det for tiden med å bedre kvaliteten 
på denne delen av programmet, både når 
det gjelder innhold i treningsprogrammene 
og bruk av relevante måleinstrumenter og 
tester.

Oppsummerende avslutning
Revmatismesykehuset på Lillehammer til-
byr et tre-ukers døgnbasert rehabiliterings-

opphold for personer med Bekhterevs syk-
dom. Innhold og struktur for oppholdet er 
basert på nyere forståelse av rehabilitering, 
der pasienten har en aktiv rolle. Det tverr-
faglige behandlingsteamet består av lege, 
fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier. 

Individuelt tilpasset veiledning og be-
handling fokuserer på aktive mestrings-
strategier, økt fysisk funksjon og lindring 
av symptomer. Et pasientspesifikt målein-
strument brukes for kartlegging av pasien-
tens prioriterte problemområder på aktivi-
tets- og deltagelsesnivå, og et kjernesett av 
sykdomsspesifikke instrumenter og tester 
benyttes til kartlegging, monitorering og 
evaluering av fysisk funksjon og sykdoms-
aktivitet. Treningen, som både er individell 
og i grupper, foregår i treningssal, svømme-
basseng og utendørs i terreng.

Pasientene fører trenings- og aktivitets-
dagbok under oppholdet og registrerer indi-
viduelle behandlinger hos ulike faggrupper, 
trening i gruppe og egentrening. Treningen 
og behandlingen føres som total varighet i 
minutter per økt. Arbeidet med å utvikle, 
optimalisere og beskrive rehabiliterings-
programmet har bidratt til at de enkelte ele-
mentene i programmet er forbedret, og til at 
det tverrfaglige teamet har fått bedre innsikt 
i helheten av rehabiliteringsoppholdet.
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 This article describes a three-week inpatient multidisciplinary rehabilitation program for 
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an active role in goal setting and planning the rehabilitation process.
AS is a chronic rheumatic disease resulting in pain and stiffening of the spine and hip. Natio-
nal and international recommendations for management of patients with AS are established, 
concluding that physiotherapy and exercises together with adequate medication are the cor-
nerstones of the treatment. Living with a rheumatic disease implies a significant burden in 
several aspects of life, and despite the recent development of effective pharmacological tre-
atment, many patients need help to limit the negative consequences of a life-long disease. 
A multidisciplinary, in-patient rehabilitation program, based on the patient’s individual goals, 
is therefore developed at Lillehammer. 
Through an individually adapted process, the rehabilitation program aims at establishing a 
good basis for exercise and active coping strategies. A patient-specific instrument is used 
for establishing the patients’ prioritised areas of activity problems, and a core-set of disease 
specific outcome measures are used for assessing and monitoring physical function and 
disease activity.
The process of development and description of the rehabilitation program has resulted in 
improvements of the different elements of the multidisciplinary program and, further, that 
the multidisciplinary team experiences an enhanced understanding of the total rehabilita-
tion process. 
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Community-based pulmonary rehabilitation is effective for 
people with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
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Commentary
COPD is the third leading cause of ‘burden of disease’ in Australia 
behind ischaemic heart disease and stroke (Mathers et al 1999). 
Pulmonary rehabilitation has proven efficacy in managing people 
with moderate-to-severe COPD (Ries et al 2007). While COPD 
is usually not diagnosed until it is moderately advanced, a survey 
conducted in France (Roche et al 2008) has indicated that even 
people with mild COPD suffer from significant dyspnoea and re-
duced quality of life. Thus, it is appropriate to evaluate the effects 
of pulmonary rehabilitation in people with milder COPD. 

The study by van Wetering et al (2009) claims to investigate the 
value of pulmonary rehabilitation in people with  ‘less advanced’ 
COPD who have impairment in exercise capacity. The study is 
well designed and believable being a single blinded, randomised 

Synopsis
Summary of: van Wetering CR, Hoogen-
doorn M, Mol SM, Rutten-van Mölken MP, 
Schols AM (2009) Short- and longterm ef-
ficacy of a community-based COPD man-
agement program in less advanced COPD: 
a randomized controlled trial. Thorax Early 
online: DOI: 10.1136/thx.2009.118620. 
[Prepared by Mark Elkins, CAP Co-ordina-
tor.] 

Question: Does community-based pul-
monary rehabilitation improve quality of 
life, respiratory exacerbations, exercise per-
formance, and lung function in people with 
COPD?

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

Setting: Two hospitals in The Nether-
lands. 

Participants: People with COPD (GOLD 
Stages 2 or 3) and impaired exercise capa-
city (< 70% of predicted peak work during 
incremental cycle ergometry). Prior reha-
bilitation and major co-morbidities were 
exclusion criteria. Randomisation of 199 
participants allotted 102 to an intervention 
group and 97 to a control group. 

Interventions: All participants had their 

medications optimised before randomisa-
tion. Over four months, the intervention 
group visited a local physiotherapist twice a 
week for 30-minute intensive exercise trai-
ning (endurance cycling and walking, upper 
and lower limb strength/endurance exercis-
es). They were instructed to do the exercises 
for 30 minutes twice daily at home and to 
walk and cycle outside. They also completed 
an individualized education program using 
a booklet and, if required, received smoking 
cessation counselling (minimal intervention 
strategy) and four visits from a dietitian for 
counselling and supplements. This was fol-
lowed by a 20-month maintenance program, 
involving monthly visits to the physiothe-
rapist for monitoring and encouragement. 
After an exacerbation, participants were al-
lowed six extra training sessions over three 
weeks. Extra dietitian and nursing appoint-
ments were made if indicated. The control 
group participants received brief smoking 
cessation advice and advice to eat more if 
malnourished, from their respiratory phy-
sician. 

Outcome measures: The primary outco-
mes were the St George’s Respiratory Ques-
tionnaire (SGRQ) total score and the num-
ber of exacerbations. Secondary outcomes 

were SGRQ domain scores, the modified 
Medical Research Council (MRC) dyspnoea 
scale, a cycle endurance test, the sixminute 
walk test distance (6MWD), strength of re-
spiratory and limb muscles, fat-free mass, 
and lung function. At 24 months, perceived 
effectiveness of care was rated on a five-
point Likert scale. 

Results: Follow-up was 93% at four 
months and 79% at 24 months. At four 
months, improvement in SGRQ score was 
significantly better in the intervention group 
by 4.2 points (95% CI 3.9 to 4.5), but exacer-
bations did not significantly differ, RR 1.01 
(95% CI 0.57 to 1.79). Other outcomes that 
were significantly better in the intervention 
group were SGRQ activity and impact sco-
res, MRC score, cycle endurance time, peak 
work, 6MWD, handgrip force, and fat-free 
mass. At 24 months, SGRQ, cycle endurance 
time, and 6WMD remained significantly 
better in the intervention group and exacer-
bations remained not significantly different. 
The intervention was perceived as significan-
tly more effective.

Conclusion: Communitybased pulmona-
ry rehabilitation is effective for people with 
COPD.

[95% CI calculated by the CAP Co-ordi-

controlled study with an acceptable drop-out rate. However, the 
eligibility criteria excluded people with ‘less advanced’ COPD in 
terms of lung function. The study recruited people with COPD in 
GOLD stages II (FEV1/FVC < 0.7, 50% ≤ FEV1< 80% predicted) 
and III (FEV1/FVC < 0.7, 30% ≤ FEV1 < 50% predicted), which 
equate to moderate and severe COPD. It would have been more 
novel to recruit people with mild COPD (GOLD stage I) who 
have some impairment to exercise capacity. 

The study’s short-term results confirm the results of previous 
RCTs, with improvements in quality of life and exercise capacity 
following four months of rehabilitation compared to usual care. 
The results particularly support the effectiveness of community 
rehabilitation programs run by physiotherapists. Unfortunately, 
the results are difficult to extrapolate to all clinical environments 
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where rehabilitation programs may only have the resources to 
run for a womonth period. 

Although treatment benefits were still evident as significant 
between-group differences at 24 months, the maintenance strate-
gy used was not sufficient to maintain exercise capacity and qual-
ity of life at the levels seen at the end of the four-month program. 
Further studies evaluating more intensive maintenance programs 
in the community are required.

Zoe McKeough
The University of Sydney, Australia
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Fysioterapeuter som jobber med eldre kan 
ha behov for tester for å kartlegge funksjon 
og funksjonssvikt og for å evaluere effekt av 
behandling. Slike tester er også viktige som 
kommunikasjonsverkøy med andre profe-
sjoner innen geriatrien, som leger, psykolo-
ger, sykepleiere og ergoterapeuter. 

Vi vil her presentere noen verktøy som 
nylig er revidert eller validert på norsk og 
som er nyttige for fysioterapeuter å benytte 
eller å kjenne til. Alle testene er tilgjengelige 
fra nettsiden til Norsk geriatrisk forening 
(www.legeforeningen.no/geriatri). For man-
ge tester finnes det flere ulike versjoner som 
ikke automatisk kan brukes om hverandre. 
Der det foreligger flere versjoner av testene 
vi beskriver i dette innlegget, oppfordrer vi 
alle til å benytte de nyeste norske versjonene. 

Falls Efficacy Scale International (FES-I) 
(1) undersøker frykt for å falle. Frykt for å 
falle er i flere studier vist å være prognos-
tisk for fremtidige fall. FES-I er utviklet for å 
evaluere både fysiske og sosiale aspekter av 
frykt for å falle. Testen er utviklet av Preven-
tion of Falls Network Europe (www.profane.
eu.org) og oversatt til en rekke språk. Det 
finnes en lang (16 spørsmål) og en kort (7 
spørsmål) versjon av testen. Den norske ver-
sjonen er validert på eldre med ulik grad av 
funksjonssvikt og falltendens (2). 

Norsk Revidert Mini Mental Status Evalue-
ring (MMSE-NR): Mini Mental State Exami-
nation (3) er på verdensbasis den mest bruk-
te screeningtesten for kognitiv svikt. Den er 
også mye brukt i Norge. Fram til nå har den 

norske testen hatt navnet Mini Mental Sta-
tus (MMS) og foreligget i diverse versjoner 
med ulike administrasjons og skåringskrite-
rier. Det finnes nå en ny norsk revidert og 
standardisert versjon av testen, MMSE-NR 
(4) som har en detaljert administrasjons- og 
skåringsmanual med egne avsnitt om nytte, 
gyldighet og begrensninger ved verktøyet, 
blant annet i forhold til førerkortvurderin-
ger, aktiviteter i dagliglivet (ADL), potensiell 
reversibel og vekslende kognitiv svikt med 
mer. 

Barthel ADL-Indeks er et verktøy for 
skåring av selvstendighet i basale ADL (5). 
I testen undersøkes 10 ferdigheter, og det 
lages en sumskåre som går fra 0-20. I noen 
versjoner av testen multipliseres skåren på 
hvert spørsmål med fem, slik at sumskåren 
går fra 0-100. Dette gir etter vår mening et 
falskt inntrykk av at det dreier seg om en 
prosentskala, og vi anbefaler derfor å bruke 
en skåring fra 0-20. Det har gjennom flere år 
vært brukt minst to ulike norske versjoner 
av skalaen. En tverrfaglig gruppe har derfor 
på nytt oversatt den originale utgaven av 
skalaen til norsk. Vi foreslår at alle som bru-
ker Barthel ADL-Indeks i Norge samler seg 
om denne versjonen av skalaen.

Screeninginstrument for nevropsykologiske 
symptomer ved slag (SINS) er en norsk meto-
de for evaluering av språkfunksjon, apraksi 
og visuospatiale funksjoner (6). Den kan 
være nyttig for å danne seg en oversikt over 
kognitive symptomer hos personer som har 
gjennomgått hjerneslag. Testen ble opprin-

nelig utviklet av en fysioterapeut, men kan 
også benyttes av andre yrkesgrupper. SINS 
er nå validert opp mot mer omfattende 
nevropsykologiske screeningtester og viser 
god samtidig validitet (7). Testen gir ikke et 
komplett bilde av nevropsykologiske funk-
sjoner, og for mer grundig vurdering bør 
pasienten henvises til nevropsykolog.

Jorunn L Helbostad, 
Ingvild Saltvedt, 
Carsten Strobel, 
Unni Sveen, 
Kjersti Nøkleby, 
Torgeir Bruun Wyller
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Tester til bruk i arbeidet med eldre
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MEDINOR AS | NILS HANSENS VEI 4, OSLO | TLF. 22 05 66 00 | WWW.MEDINOR.NO

SIKRE RESULTATER 
MENS DU TRENER

Nye Monark 928 er en unik ergometer som oppfyller behovet for sikre 
tester og brukervennlig trening i ett og samme produkt. Enkel å bruke, 
med lavt innsteg og raske innstillinger. Sykkelen tåler en brukervekt på 
250 kg.

928E har et helt nytt display og nytt belastningssystem. Belastningen 
justeres i watt med + og - knapper på displayet. Dette gjør at man kan 
sykle i den takt man ønsker, fordi effekten ikke påvirkes av tråkkfrekven-
sen. Under trening eller test vises detaljert informasjon som kan lagres 
på minnebrikke eller overføres til pc via usbkabel for videre behandling.

Nye funksjoner på 928E

  ÅSTRAND - YMCA - MANUAL
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Tittelen « Deler og helhet i samspill» 
illustrerer godt hva som vises på fil-
men, både i forhold til psykomotorisk 
praksis og hvordan de ulike delene 
av filmen spiller sammen. Hver del 
tar for seg behandling med fokus på 
ulike kroppsavsnitt. Med dette som 
utgangspunkt blir også helheten i 
behandlingen ivaretatt. Samlet sett 
gir dette et helhetlig inntrykk av hva 
psykomotorisk fysioterapi innebærer.

Alle i prosjektgruppen er spe-
sialister i psykiatrisk og psykoso-
matisk fysioterapi, er engasjerte i 
psykomotorisk fysioterapipraksis og 
underviser og veileder studenter 
innen faget.  

Sammen med psykiater og 
professor i sosialpsykiatri Tom 
Andersen ga de i 1997 ut boka 
«Bevegelse, liv og forandring» og 
har siden holdt kontakt. Dette førte 
til et ønske om å lage et læremiddel 
i psykomotorisk fysioterapi. En søk-
nad til Fond til etter og videreutdan-
ning av fysioterapi om finansiering 
resulterte i en endring av planene. 
Fondsstyret mente at en doku-
mentasjon av Gudrun Øvrebergs 
praksisutøvelse ville ha historisk 
verdi, og dessuten være et supple-
ment i etter- og videreutdanning av 
fysioterapeuter.

Vedlagt filmene følger et 
skriv som beskriver dannelsen av 
prosjektgruppen og bakgrunnen 
for prosjektet, arbeidet med filmen, 
sluttproduktet og en innholdsfor-
tegnelse. Filmen er delt opp i ni 

Instruktivt og godt om psykomotorisk fysioterapi

hoveddeler med inntil fem under-
deler. I første del reflekterer Gudrun 
Øvreberg over sin historie som utø-
vende fysioterapeut i kontakt først 
og fremst med pasienter, men også 
med Aadel Bülow-Hansen og Berit 
Heir Bunkan. Her forteller hun om 
«mester-svenn-modellen», hvordan 
hun lærte av Bülow gjennom egen-
behandling og veiledning av pasien-
ter.  Gjennom kontakt med kolleger 
utviklet fagmiljøet seg og resulterte 
i kurs og utdanning innen feltet. En 
god historisk gjennomgang.

I de neste delene viser Gudrun 
Øvreberg utøvelse av psykomotorisk 
fysioterapi, både individuelt og i 
gruppe med pasienter og fysiotera-
pistudenter. Sekvenser av undervis-
ning for fysioterapistudenter er 
også tatt med. 

Siste del viser prosjektgruppens 
refleksjoner rundt psykomotorisk 
fysioterapi. De ønsker å formidle at 
de hver for seg har utviklet sin egen 
form for praksisutøvelse, med en 
grunnleggende forankring i hva de 
har lært og erfart i samarbeidet med 
Gudrun Øvreberg.

Prosjektgruppen håper at filmen 
kan være en nyttig kilde for kolleger 
som vil se på sin egen praksis-
utøvelse, og at den kan stimulere 
fysioterapeuter til å utforske sam-
spillet mellom delene og helheten i 
kroppen. Dette gjelder både allmenn 
og psykomotorisk fysioterapiprak-
sis. Som utøvende fysioterapeut 
på området mener jeg filmen er et 

Gudrun Øvreberg – et liv i bevegelse
Dokumentasjon av psykomotorisk fysioterapipraksis 
Deler og helhet i samspill

viktig bidrag i så måte. Praksisplas-
ser kan bruke filmen i kollegabasert 
samarbeid, i kollokviegrupper og som 
bidrag i veiledning både i grunn- og 
videreutdanning. I vårt samarbeid 
med manuellterapeuter vil filmen 
også kunne bidra til videre faglig 
utvikling.

Det er flott at deltakerne i pro-
sjektgruppen selv står åpent frem 
med sine pasienter, et eksempel til 
etterfølgelse. Vi må kunne stå frem 
for å få fruktbare diskusjoner som 
fører til videre utvikling av faget.

Gudrun Øvrebergs praksisutø-
velse blir grundig belyst. Hennes 
samspill og tilstedeværelse med 
pasientene er imponerende. Hun sier 
som Bülow: «jeg lærer av pasien-
tene».  Hennes utforskende stil og 
kontinuerlige dialog med pasienten 
viser et samarbeid og en kontakt 
som mange kan lære av. 

Filmen tar ikke for seg opptak 
av anamnese og diagnostisk utred-
ning av pasientene. Mange vil i en 
så bred fremstilling kanskje også 
ønske seg det.  Men filmen viser 

kontinuerlig undersøkelse parallelt 
med behandlingene.  Den belyser 
også psykomotorisk behandling ved 
ulike muskel- og skjelettplager. Pa-
sientenes bakgrunn og sykehistorie 
blir i mindre grad belyst. Filmen skal 
belyse Gudrun Øvrebergs utøvelse 
av faget og historikken, og det har 
man lyktes med.

Men det kommer i liten grad frem 
hvordan Øvreberg tenker og reflek-
terer rundt det hun gjør, hvilke valg 
hun tar i behandlingen og hvorfor 
hun tar dem. Det hadde det vært 
interessant å vite mer om.

Filmen er god teknisk sett. Det er 
god lyd, og bildene er illustrerende. 
Kameraet er urolig bare i en kort 
sekvens i undervisning av studenter. 

Ut i fra målsettingen om histo-
risk dokumentasjon og videre utvik-
ling av faget, er filmen blitt et godt 
produkt. Prisen kan umiddelbart 
synes høy, men som et alternativ til 
kurs kan prisen likevel være riktig.

Tine Møller, Spesialist psykia-
trisk/psykosomatisk fysioterapi

DVD 4 stk. 
Spilletid: 5 timer og 3 minutter
Pris: 1 600 kr. 
 
Prosjektgruppe: Alette Ot-
tesen, prosjektleder, Berit Ianssen, 
Ingeborg Hanssen, Ingar Kvebæk, Eli 
Rongved

Produsent: Neil Fulton, fotograf

Prader-Willis syndrom 
Rettelse 

Fysioterapeuten publiserte i forrige nummer  (3/2010) den 
vitenskapelige artikkelen «Utvikling av motoriske ferdigheter 
hos førskolebarn med Prader-Willis syndrom – en eksplorerende 
multicasestudie». 

Her ble det feilaktig opplyst at artikkelen ble mottatt 
12.02.2002. Det riktige er at artikkelen ble mottatt 12.02.2009 
og at den ble akseptert 10.01.2010. Vi beklager!

Red.

PRADER-WILLIS Barn 
med Prader-Willis 
syndrom bør følges 
systematisk helt fra 
starten og gjennom 
førskolealder. Frambu/
Kristin Fagerlid
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Læringsnøkkelen 
– om samspillet mellom bevegelser, balanse og læring

Forfattere: Britt Fadnes, Kirsti Leira og Per Brodal
Forlag: Universitetsforlaget
ISBN: 9788215013725

«Læringsnøkkelen» oppsummerer et ti år langt 
samarbeid mellom fysioterapeutene Britt Fadnes, 
Kirsti Leira og professor i medisin Per Brodal. Et 
sentralt poeng i boka er ifølge forlaget at påkjen-
ninger mennesker utsettes for kan utløse støy i 
hjernenettverket og føre til forstyrrelser av sam-
spillet mellom kropp og sinn. Målet for behandlere 
må være at pasienter skal få hjelp til selvhjelp. 
Leira og Fadnes mener at de langt på vei har 
funnet læringsnøkkelen og skriver at «Hjernen 
må lære av kroppen».

Den forrige boka fra Fadnes og Leira kom i 2006 og hadde tittelen 
«Balansekoden».  I «Læringsnøkkelen» tar de sammen med Per Brodal 
utgangspunkt i ny forskning på området, blant annet når det gjelder 
kroppens muligheter til å påvirke et samarbeid mellom de ulike nettver-
kene i hjernen.

Både Fadnes og Leira ble utdannet fysioterapeuter i 1972, og begge 
har videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi. Fadnes er tilknyttet 
Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Molde sjukehus, og Leira driver privat 
praksis i Gjemnes.

Per Brodal er professor i nevroanatomi ved Universitetet i Oslo.

Merete Sparre
Balansenøkler
Tropos forlag, 2009
107 sider
kr. 249,-
ISBN: 978-991850-1-1

Kan mental tilstedeværelse og 
rett oppmerksomhet mot egen 
kropp bedre vår mentale og fysiske 
helse? Kan enkle fysiske øvelser 
utført langsomt og med lite kraft 
bidra til en bedre helse? Hvordan 
kan belastningslidelser forstås ut 
fra en helhetlig forståelse av men-
neskekroppen? Dette er noen av 
problemstillingene i boken.

Forfatter er Merete Sparre. 
Hun er utdannet psykomotorisk 
fysioterapeut, kommunikolog og 
lærer i taiji og qigong. Hun arbeider 
som terapeut, veileder og pedagog. 
Boken består av en rekke kapitler 
som munner ut i praktiske fysiske og 
mentale øvelser knyttet til foregå-
ende problemstillinger.

Sparre henter ideer og inspira-
sjon fra mange ulike hold, og det er 
ingen bestemt metode hun benyt-
ter. Uansett søker hun å formidle en 
helhetlig tenkning om hvilke fysiske 
og mentale forhold som påvirker 
kroppen. Det er en sammenheng 
mellom en helhet og de enkelte 
deler av kroppen.

En god balansert kroppsholdning 
vektlegges som en forutsetning for 
en harmonisk kropp. En forutsetning 
er å kunne stå godt på egne bein. 
Samtidig må det være balanse i 
muskulære spenninger mellom krop-
pens for- og bakside. En ubalanse 
her fører enten til en for oppstram-
met eller sammenkrøkt holdning. Er 
personen for anspent på kroppens 
forside, hjelper det ikke å rette seg 
opp. Den muskulære anspenthet på 
kroppens forside må slippe før per-
sonen kan strekke seg ordentlig ut.

Sparre omtaler hvordan følel-
sesmessige påkjenninger påvirker 
kroppen; de fører til anspenthet og 
bundet pust. I sammenheng med 
at muskelspenninger slipper opp 
og pusten frigjøres, kommer gjerne 

tilbakeholdte reaksjoner til uttrykk. 
I boken finnes en kasuistikk som 
beskriver dette godt.  I beskrivelsen 
av pustens funksjon plasserer hun 
denne i en nær sammenheng med 
kroppsholdning og muskelspen-
ninger, men også at den gjenspeiler 
menneskets indre liv. Disse sam-
menhenger er viktige å påpeke, 
mener jeg, fordi det finnes en del 
terapeutiske metoder i dag som 
utelater denne helhet i arbeidet med 
pusten.

Gjennom boken trekker hun 
veksler på sine egne livserfaringer 
både som syk og frisk og sitt arbeid 
med syke og friske mennesker; alt 
dette på en god og illustrerende 
måte. Øvelsene i slutten av hvert 
kapittel er godt beskrevet.

Fysioterapeuter som arbeider 
med psykomotorisk fysioterapi/taiji 
vil sannsynligvis nikke gjenkjen-
nende til mye i boken. Likevel, her 
formidles komplekse sammenhen-
ger i kroppen på en så enkel og 
forbilledlig måte at alle som leser 
boken kan ha utbytte. Behandlere 
kan lære av denne formidlingen. Jeg 
synes Sparre lykkes godt i å overbe-
vise leseren om betydningen av sin 
helhetlige tenkning.

Fysioterapeuter vil kunne ha 
nytte av boken for å bli utfordret på 
egne tilnærminger i behandling. Ikke 
minst de som gjerne ikke er vant til å 
tenke om kroppen på denne måten.

Boken vil ellers kunne være nyt-
tig for mennesker som plages med 
en generell kroppslig anspenthet og 
trenger teoretiske og praktiske til-
nærminger for å finne en større grad 
av harmoni og velvære i tilværelsen.

Einar Hafsahl
Fysioterapeut, Sandnes

Veier mot en kroppslig harmoni

Forflytningskunnskap 
Aktivisering, hjelp og trening ved forflytning

Forfatter: Per Halvor Lunde
Forlag: Gyldendal Akademisk
ISBN: 978788205395060

Forflytningskunnskap gir innsikt i hvordan man 
kan hjelpe pasienter med forflytning uten å løfte 
eller bære dem. Dette kan redusere risikoen for 
belastningslidelser hos hjelperne, samtidig som 
pasienten aktiveres og stimuleres.

Ifølge forlaget inneholder teoridelen i boka en 
forklaring i forflytningskunnskapens grunnprin-
sipper. Den forklarer også forskjellen mellom 
forflytningsteknikk og løfteteknikk.

Den praktiske delen inneholder mange eksempler på konkrete 
forflytningsløsninger, og kan fungere som en idébank for egen praksis. 
Viktigste målgrupper er utdanningene innen sykepleie, fysioterapi, 
vernepleie og ergoterapi.

Forfatteren er M.Ph. og fysioterapeut med videreutdanning i helse-
fremmende og forebyggende arbeid. Lunde er tilknyttet Arbeidsforsk-
ningsinstituttet i Oslo.

på konkrete

NYE BØKER
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Vil ha skolefysio-
terapeuten tilbake

– JEG VAR STRØKET fra budsjettet før jeg 
begynte i stillingen, forteller Ragnhild Bech 
med glimt i øyet. 

Hun har nå ansvaret for åtte skoler i Ul-
lern bydel i Oslo. Men også hun har vært 
«nedleggingstruet». Da hun skulle starte i 
jobben i 1996, ville bydelsadministrasjo-
nen spare penger og kutte stillingen hennes. 
Både rektor- og lærerlaget og foreldrefore-
ningen til funksjonshemmede barn enga-
sjerte seg i saken, og fysioterapeuten ble væ-
rende. De siste årene har hun ikke hørt noe 
mer om nedlegging. 

Fra 2002 til 2008 sank antallet fysiotera-
piårsverk i kommunene fra 0,51 til 0,36 per 
10 000 innbygger, viser tall fra KOSTRA. 
Andre grupper, knyttet til helsestasjoner – 
både lovpålagte og ikke lovpålagte – øker 
svakt.

–Vi vil ha skolefysioterapeuten tilbake! 
Det slo forbundsleder Eilin Ekeland fast på 
seminaret NFFs faggruppe for barne- og 
ungdomsfysioterapi arrangerte i mars.

Vurderer normtall
Hun viser til at vi står overfor en begynnen-
de overvektsepidemi hos barn som skyldes 
blant annet inaktivitet. I tillegg kan det se ut 
som om psykiske plager hos barn øker.

– På begge disse områdene kan vi bistå 
via kroppslige innfallsvinkler. Blant annet 
kan vi bidra til at alle barn får en positiv 
opplevelse ved aktivitet, også de som ikke 
er så aktive i utgangspunktet. I tillegg til å 

hjelpe dem som har helsemessige utfordrin-
ger som astma, klossethet eller andre beve-
gelsesvansker. Vår kompetanse er helt nød-
vendig med de helsemessige utfordringene 
vi har foran oss nå. Derfor er vi nødt til å få 
flere fysioterapeuter i skolene, sier Ekeland 
til Fysioterapeuten.

Hun er spent på resultatene av et arbeid 
som har pågått i Helsedirektoratet, som på 
oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartemen-
tet har utredet tiltak for å styrke helsestasjon 
og skolehelsetjeneste, i tråd med samhand-
lingsreformen og årets statsbudsjett.

Her har NFF kommet med innspill. Blant 
de mange tiltakene som vurderes er norme-
ring i forhold til antall ansatte helsesøstre, 
leger og fysioterapeuter.  Direktoratet er nå 
i sluttarbeidet med sine anbefalinger, som så 
skal sendes departementet.

– Det er mange skjær i sjøen for å få en 
bemanningsnorm på plass. Men vi har hatt 
et godt samarbeid med direktoratet, som har 
tatt oss på alvor. Det er veldig positivt, sier 
Ekeland.

Bør kjenne miljøet
Konsekvensene av nedbemanningen av fy-
sioterapeuter i skolene er at mange betjener 
både helsestasjon og flere skoler. 

– Da blir det fort til at hovedoppgaven er 
babyer, og så tar du skolen på henvisnings-, 
segregerings- og behandlingsnivå, sier Bech.

Hun mener det er viktig å være en del av 
skolen i størst mulig grad. Når fysioterapeu-

ten oppleves som en del av skolen, blir det 
ikke så skummelt når man kommer inn i 
klasserommet eller gymsalen. 

– Som skolefysioterapeut er det dessuten 
viktig å kjenne miljøet ditt og utfordringene 
der. Vi har helt andre utfordringer her i Ul-
lern enn de som for eksempel arbeider på 
Grønland, sier Bech.

– Samtidig må man vite at man er gjest 
på arenaen. Jeg kan ikke forlange at lærerne 
skal følge opp mine prosjekter.

God skolestart
Ved skolene på Oslos vestkant er for eksem-
pel ikke overvekt og inaktivitet et så stort 
problem som mange andre steder. I stedet 
får Bech høre om turbobarn, som kan være 
så stresset og stive i nakkene at de ikke klarer 
å stupe kråke.

– Jeg jobber nok også mer med å følge 
opp idrettsskader enn mange andre, sier 
Bech.

Arbeidsoppgavene hennes varierer vold-
somt. Skolene i Ullern bydel praktiserer 
det tverrfaglige utviklingsprosjektet «God 
Skolestart», eller «God Skolehverdag» som 
fysioterapeuten er en del av. Teamet består 
av klasseleder, helsesøster, ergoterapeut, lo-
goped  og PP-tjeneste, i tillegg til fysiotera-
peuten. Fra høsten av skal også barnevernet 
inn i gruppen.

Arbeidet i gruppene starter etter høstfe-
rien i 1. klasse, når elevene har blitt litt hus-
varme.

Som skolefysioterapeut på heltid er Ragnhild Bech en sjeldenhet. Til tross for økende 

helseproblemer og inaktivitet hos barn, er det én yrkesgruppe som nedbemannes på 

helsestasjoner og skoler: Fysioterapeutene. 

TEKST Ann Kristin K. Hanssen, akh@fysio.no FOTO Tore Fjeld
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Teamet er en uke på hver skole, og gjør 
blant annet grovmotoriske undersøkelser 
sammen med ergoterapeut – med læreren 
som observatør. De er med på tur, ser på 
samhandling og vanlig klasseromssituasjon. 
Teamet fokuserer på å finne arenaer hvor 
elevene lykkes. Det er viktig å gi positive til-
bakemeldinger om elever som sliter. 

Til slutt har gruppen et oppsumme-
ringsmøte der alle involverte er med. Man 
blir enige om å evaluere skolehverdagen i 
forhold til ett utvalgt område, og skal tenke 
over hva som fungerer og hva som ikke gjør 
det.

– Resultatet blir veldig forskjellig fra sko-
le til skole, det er veldig morsomt, sier Bech.

Viktig arena
På 6. trinn er fysioterapeuten inne på nytt 
sammen med helsesøster. Hovedtema nå er 
data og arbeidsstillinger. Hun har gymtime, 
og arbeider med forskjellen på statisk og dy-
namisk muskelarbeid.
– Samtidig danner jeg meg et bilde av det 

motoriske funksjonsnivået til elevene, og ser 
på ryggen til samtlige. I klasserommet etter-
på diskuterer vi mat, trening, venner, fami-
lie, hygiene og andre ting – som å ta vare på 
egen helse. Ut fra erfaringene i gymtimen, 
snakker vi om ergonomi og egen arbeids-
plass – med fokus på å ta pauser. I 8. klasse 
blir temaet tatt opp igjen. 

Siste ledd i ergonomiopplegget er hos 
elevene på Medier og Kommunikasjon ved 
Ullern Videregående skole. Noen elever der 
sliter med musearm og andre plager utløst 
av mange timer foran dataen.

– Det er et stort press på elever i videre-
gående skole, fra et helsesynspunkt er disse 
elevene svært nedprioriterte, sier Bech.

Hun holder også skrivekurs for første, an-
dre og sjette klasse – for de elevene som er 
motiverte for det.

– Jeg tror det er viktig å lære ungene å 
bli bevisste i forhold til de valgene de gjør. 
Å lære dem å ta vare på sin egen kropp og å 
legge til rette for fysiske alternativer. Hvis du 
tenker at jeg har kontakt med rundt 350 un-

ger med to foreldre på hvert trinn jeg er på, 
så er det ganske mange mennesker jeg kan gi 
informasjon til. Sånn sett er skolen en viktig 
arena for forebygging, sier Ragnhild Bech. 

HENGER HØYT Fysioterapeut Ragnhild Bech er en velkjent og verdsatt skikkelse ved Lilleaker skole. Her er hun sammen med elevene Mari (6) og Karen (7).

KJENNER SKOLENE Skolefysioterapeut Ragnhild 
Bech har klart å unngå sparekniven og arbeider ved 
åtte skoler på Oslos vestkant.
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– Hvis vi ikke vi får en radikal 

livsstilsendring, risikerer vi at 

dagens barn vil leve kortere 

enn sine foreldre, sier forsker 

Per Egil Mjaavatn ved NTNU.

UNDER seminaret til Faggruppen for barne- 
og ungdomsfysioterapi, la han fram fakta 
som viser en dramatisk utvikling i økende 
inaktivitet og overvekt hos barn. 

– Fedmebølgen skyller over oss alle. Dels 
har det sammenheng med våre vaner, dels 
med ungenes vaner og den tiden de sitter 
foran skjermen. Bakgrunnen er en kombi-
nasjon av mangel på bevegelse og økt inntak 
av grumsemat, sier Mjaavatn, førsteamanu-
ensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap og 
teknologiledelse, NTNU.

Dystre tall
–  I USA antas 34 prosent av alle barn og  
 unge å være overvektige. 16 prosent har  
 utviklet fedme.
–  I Europa er om lag 25 prosent av barn og  
 unge overvektige. 10-15 prosent har 
 fedme.
–  I Norge var i 2008 14,7 prosent av 9-årige  
 jenter overvektige. 4,7 prosent hadde 
 fedme.
–  12,8 prosent av ni år gamle gutter var  
 overvektige. 2,8 prosent hadde fedme.
–  11,6 prosent av 15‐årige jenter var over-
 vektige. 1 prosent hadde fedme.
–  9,2 prosent av 15‐årige gutter var over-
 vektige. 4,4 prosent hadde fedme.

– Når det gjelder overvekt, er vi der USA var 
i 1990. Det ser ut til at vektøkningen blant 
norske barn og unge relativt sett er størst 
blant de yngste, sier Mjaavatn. Han påpeker 
at det ikke nødvendigvis er vekten og fett-
massen i seg selv som skaper helseproble-
mer, men inaktiviteten. 

Forskning viser at overvektige barn som 
får regelmessig trening som innebærer 
minst 65 prosent av maksimal hjertekapa-
sitet i minst 20 minutter tre ganger i uken, 
øker sin insulinfølsomhet signifikant, selv 
om kroppsmasse og kroppsfett er uforan-
dret. God aerob kapasitet reduserer risikoen 

for å utvikle metabolsk syndrom. 
Norske tenåringsgutter er på topp i Euro-

pa i PC-bruk, mens økningen i dag er størst 
blant jentene. Guttene sitter foran skjermen 
hele 44 timer per uke. 

I Oslo er det derimot en tendens til at ak-
tivitetsnivået hos niåringer øker. De rappor-
terer en høyere grad av foreldrestøtte, ven-
nestøtte og lærerstøtte med hensyn til fysisk 
aktivitet enn 15-åringene. Men kroppsmas-
seindeksen øker likevel, og kondisjonen har 
gått ned. Barna er ikke nok intensivt aktive.  

Per Egil Mjaavatn peker på en rekke helse-
messige utfordringer knyttet til utviklingen. 
Dårlig fysisk form er blant annet en hovedår-
sak til opphopning av risikofaktorer for hjer-
te‐karsykdommer hos barn og unge. God 
energibalanse og fysisk aktivitet fra barn-
dommen av reduserer risikoen for å utvikle 
en rekke kreftsykdommer i voksen alder.

I dag er det en stor økning internasjonalt 
av diabetes type 2 hos barn og unge. Forelø-
pig er det bare registrert 25 personer under 
18 år i Norge med sikker diagnose på denne 
typen diabetes. Mjaavatn opplyser at man li-
kevel finner nedsatt glukoseintoleranse hos 

cirka 25 prosent av norske barn og unge. 
Han mener det kreves stor innsats for å få 

bukt med utviklingen, blant annet i form av 
strukturelle tiltak som gang- og sykkelveier, 
lekeplasser, og økt aktivitet i skoler, barne-
hager og nærmiljø. Her må fysioterapeutene 
på banen.

Start tidlig!
– Vi vet at en betydelig satsing nå vil spare 
oss for mange oljemilliarder framover. Men 
det er noe med politikernes fire-års-per-
spektiv. Hvis vi ikke sparer inn kostnadene 
innenfor de nærmeste fire årene, blir det 
ikke gjort noe. Da er vi ille ute, sier forske-
ren, og understreker hvor viktig det er å be-
gynne tidlig.

– Jeg ville ha startet på den første svan-
gerskapskontrollen, ved å minne foreldrene 
på at de blir rollemodeller for sine barn. Det 
du gjør nå er livsviktig, ville jeg sagt. Der-
som du spør nybakte foreldre hva de ønsker 
for sitt barn, vil de fleste svare et godt liv og 
god helse. De ville ikke svare topp karakterer 
i alle fag og tre millioner i inntekt, sier Per 
Egil Mjaavatn. 

INNSATS Forsker Per-Egil Mjaavatn og Karianne Bruun Haugen, leder for NFFs faggruppe for barn og 
unge, er enige om at det er behov for en betydelig innsats for å bekjempe utviklingen knyttet til økende 
inaktivitet hos barn og unge. Foto: Ann Kristin K. Hanssen

Advarer mot fedmebølge hos barn
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For mer informasjon:
www.redcord.no/stimula
redcord@redcord.com
tlf. 37 05 97 70 

Apparatet tilfører kontrollert vibrasjon via tauene i Redcord Workstation. I henhold til ønsket  
behandlingsdosering justeres frekvens, energinivå, vibrasjonsmønster og behandlingstid. Gir i mange  
tilfeller rask effekt og bedre resultater.

Redcord Stimula® 

Et effektivt verktøy for behandlere 

Redcord Stimula muliggjør en ny behandlingstilnærming som er spesielt effektiv i behandling av: 

   - Funksjonsforstyrrelser og avvik i muskel-skjelett apparatet
   - Smertetilstander relatert til dysfunksjon i muskel-skjelett apparatet
  - Problemer med rygg, nakke, skuldre og bekken

Dokumentert effekt av vibrasjon

Redcord Stimula

Redcord Workstation med Redcord Stimula

Behandlingen skjer i kroppsvektbærende stillinger og inngår som en del av Naurac-metoden. 
Apparatet kan brukes på hele kroppen. 
 

Dette er generell  forskning på vibrasjon og er ikke utført 
spesifikk på Stimula. 

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

En studie gjennoført av Deborrah Falla ved Universitetet i 
Ålborg viser oppsiktsvekkende resultater på behandling av 
langvarige nakkeproblemer. Studien er ikke publisert ennå. 

-  økt proprioseptiv innputt 
-  økt muskel aktivisering 
-  økt muskelstyrke 
-  bedret fleksibilitet 
-  smertereduksjon
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Elin Engeseth
nestleder

… når vi er 
offensive og 
løsningsorien-
erte, så kan vi 
påvirke.

Har NFF innflytelse?

Eilin Ekeland
forbundsleder
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ANTALLET medlemmer i en organisasjon har konsekvenser for tyngden og makten 
man har i påvirkningsarbeid. Det har også betydning for hvor store ressurser man 
har til rådighet. Norsk Fysioterapeutforbund er med sine 9.000 medlemmer ingen 
stor organisasjon. Kan vi da ha noen innflytelse?

Svaret er et klart ja. Innflytelse handler også om å ha gode budskap og kunne 
argumentere godt. Dessuten handler det om å ha vilje til å påvirke, se hvem man har 
felles budskap med og hvilke kanaler det er klokest å bruke. Avtalen om Inklude-
rende arbeidsliv er et godt eksempel på hvordan vi har brukt plassen vår i Unio, den 
nest største hovedorganisasjonen, til å fronte våre standpunkt.

Ut fra vår kunnskap om risikoen det er å være lenge borte fra jobb, poengterte 
NFF i vinterens forhandlinger om fornying av IA-avtalen viktigheten av å unngå 
lange sykmeldinger. Dette er nå den grunnleggende tankegangen i den nye avtalen. 
Vi påpekte også at det må være god og tett kontakt mellom arbeidstaker, sykmelder, 
behandler og arbeidsgiver for å kunne lykkes i å fokusere på muligheter fremfor be-
grensninger når helsen ikke er helt god. Dette er nå forsterket i den nye avtalen.  Ved 
forrige revisjon av IA-avtalen, fikk vi gjennomslag for ordningen «Raskere tilbake». 
Siden da har vi påpekt at kommunehelsetjenesten er blitt en flaskehals, fordi ord-
ningen ikke er blitt tilført midler. Nå er det nedfelt at ordningen skal videreutvikles. 
Vi kan derfor ha et håp om at utfordringen med kommunehelsetjenesten blir løst. 

Bedriftshelsetjenestens rolle når det gjelder tilrettelegging og å finne gode løsnin-
ger for den enkelte arbeidstaker, er også poengtert i den nye avtalen. Til slutt vil jeg 
nevne at det eksplisitt er sagt at Norsk Fysioterapeutforbund skal delta med faglig 
støtte i sykmeldingsarbeidet, og at manuellterapeutenes rolle er styrket.

Dette er eksempler på at vi har innflytelse selv om vi ikke er store og domineren-
de. Når vi er godt forberedt, når vi har gode budskap som vi fremfører med tyngde 
og troverdighet, når vi er offensive og løsningsorienterte, så kan vi påvirke. Vi er 
medlem av Unio, og Unio blir lyttet til når det gjelder utvikling av velferdsgodene. 
Vi har etter hvert solid dokumentasjon bak forslagene om forbedret helsetjeneste, og 
dette gir budskapet større tyngde.

Vi må fortsette å bruke all den innflytelsen vi har, og jobbe for å få enda mer 
innflytelse, slik at befolkningen får et godt tilbud og fysioterapeutene får gode vilkår. 
Det er ikke tid til hvileskjær i dette arbeidet!
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Lokale forhandlinger
I gjennomsnitt oppgir noe under halvparten 

(ca. 47 %) av de som svarte, at de fikk tillegg i 
lokale forhandlinger, ca. 26 % oppgir at de ikke 
fikk noe tillegg, mens 27 % oppgir at de er usikre 
(vet ikke). Det er i Oslo kommune at flest oppgir at 
de fikk tillegg i lokale forhandlinger, mens færrest 
oppgir at de fikk i Spekter.

Av de som fikk økt lønn i lokale forhandlinger, 
oppgir i gjennomsnitt 37 % at de fikk mer enn 
gjennomsnittet, ca. 33 % at de fikk som gjen-
nomsnittet, dvs. ca. 70 % fikk gjennomsnittlig 
eller mer. Bare 9 % oppgir at de fikk mindre enn 
gjennomsnittet, i tillegg til at ca. 21 % svarer «vet 
ikke» på spørsmålet om hvor mye de fikk.

Gjennomsnittslønn for 
fysioterapeut/spesialfysioterapeut

Som kjent er lønnsystemet forskjellig i de ulike 
tariffområdene. I KS, Spekter og HSH er det et 
minstelønnssystem basert på krav til kompetanse 
i stillingen og ansiennitet. Undersøkelsen viste at 
lønnsutviklingen for disse områdene i hovedsak 
følger minstelønnssatsene, dvs. at det viser seg 
vanskelig å få varige tillegg til minstelønnssat-
sene, samt at lønnsutviklingen ser ut til å flate 
ut eller stoppe etter ti år. Bildet er stort sett det 
samme både for grunnstillingen og spesialfysio-
terapeuten i alle tariffområdene. 

Fra lønnsundersøkelsene

Stilling KS Spekter HSH Oslo Staten Totalt

Har fulltid 72,4 % 81,4 % 77,8 % 75,2 % 89,2 % 76,5 %

Deltid 27,6 % 18,6 % 22,2 % 24,8 % 23,5 %

Ønsker økt 29,4 % 27 % 18,4 % 42,1 % 28,4 %

          

I desember 2009 gjennomførte Forhandlingsseksjonen en lønnsundersøkelse i tariffområdene KS (kom-
munene), Spekter (helseforetakene), HSH (private sykehus, sykehjem, rehabiliteringsinstitusjoner, m.m.), 
staten og Oslo kommune. Totalt sendte 2603 fysioterapeuter inn svar på undersøkelsen, noe som i snitt 
gir en svarprosent på godt over 60. Svarene fordelte seg på 87 % kvinner og 13 % menn.

Heltid vs. Deltid
  Undersøkelsen viser at deltid er en meget ak-

tuell problematikk også for fysioterapeuter. Rundt 
hver fjerde fysioterapeut arbeider deltid, og av de 
som arbeider deltid, ønsker ca. hver tredje å utvide 
stillingsstørrelsen sin.

Lokale forhandlinger

Gjennomsnittslønn spesialfysioterapeut

Gjennomsnittslønn fysioterapeut
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Staten
I staten er gjennomsnittslønna for noen utvalgte stil-

linger for fysioterapeuter som i tabellen til venstre.

Ansiennitet/
Stilling 

KS Fysioterapeut/
årslønn 

% over 
minstelønn

Spekter Fysiotera-
peut/årslønn 

% over 
minstelønn 

KS Master/
årslønn 

KS uten 
minstelønn 

Spekter uten 
minstelønn 

0-3 år 322 136 3,7 311 749 0,6 351 100 352 775 345 313

4-7 år 333 410 6,1 319 897 0,9 360 598 373 000

8-9 år 340 703 5,5 333 806 1,5 385 698 352 260

10 + 368 917 4,3 362 269 2,3 417 450 422 788 454 265

10-15 år 367 339 3,9 357 602 1 410 637 441 238

16-19 år 366 381 3,6 358 403 1,2 402 336 504 571

20 + år 370 285 4,7 380 320 7,4 429 027 452 212

Totalt 349 688 337 003 413 281 447 608

Ansiennitet/
Stilling 

KS Spesialfysiotera-
peut/årslønn 

% over 
minstelønn

Spekter Spesialfysio-
terapeut/årslønn 

% over 
minstelønn

0-3 år 330 300 0 350 375 6,2

4-7 år 346 604 3,7 345 886 1,7

8-9 år 366 671 8,6 359 685 1,3

10 + 392 931 4,7 397 920 3,4

10-15 år 388 126 3,4 392 365 1,9

16-19 år 392 464 4,5 397 187 3,2

20 + år 395 590 5,4 401 096 4,2

Totalt 387 381 391 628

Gjennomsnittslønn stillingskoder
Høgskolelektor  kr 462 792

Rådgiver kr 413 750

Seniorinspektør kr 454 900

Seniorrådgiver kr 473 481

Stipendiat kr 373 557

Førstelektor Kode 1198 kr 536 900

Førsteamanuensis Kode 1011 kr 488 075

Lønn fysioterapeut I i Oslo/bydel

Oslo kommune
For Oslo kommune er gjennomsnittlønnen for Fysiotera-

peut I kr 395 632, men med relativt stor spredning mellom 
de forskjellige bydelene og etatene.
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ETTER DRIFTS- OG TAKSTFORHANDLINGENE 
i 2009 og signalene fra politiske myndigheter 
så langt tyder alt på at nivået på driftstilskudd 
vs. takster blir det viktigste forhandlingstemaet 
i årets drifts- og takstforhandlinger. NFF har 
derfor de siste månedene prioritert å arbeide i de 
politiske kanalene for å styrke sin forhandlings-
posisjon, og nye politiske kontakter er opprettet. 
Samtidig fortsetter arbeidet med avklaringer av 
forhold knyttet til å oppnå avtalehjemmel tilsva-
rende praksisomfang og alternative inntektsmu-
ligheter. NFF har også lagt vekt på å kartlegge 
kommunenes oppsplittings- og utlysingspraksis, 
og fra sentralt hold gi veiledning og støtte i det 
lokale påvirkningsarbeidet.

Budsjettarbeid
NFF har gitt flere skriftlige innspill til statsbud-
sjettet for 2010 som omhandler eller berører 
privat praksis og finansieringsordningen, og har 
deltatt på høringer i Stortingets kommunal- og 
forvaltningskomité og helse- og omsorgskomité. 
Arbeidet bar frukter i form av en budsjettinn-
stilling som enstemmig forutsetter at «videre 
omlegging av takstsystemet for fysioterapeuter 
funderes på god dokumentasjon». Helse- og 
omsorgskomiteen understreker at fysioterapi-
kapasiteten må videreføres, og er fornøyd med at 
det heretter bare unntaksvis skal opprettes nye 
deltidshjemler. Dette gir NFF konkrete politiske 
forankringspunkt for argumentasjon og forhand-
lingsstrategi i årets drifts- og takstforhandlinger.  

Konsekvensutredning
I januar 2010 etterlyste NFF i brev til Helse- og 
omsorgsdepartementet konsekvensutredningen 
for avtalefysioterapi som Stortinget bestilte i 
mars 2009. Denne formelle henvendelsen fra 
NFF er blitt fulgt opp gjennom uformelle kontak-
ter, og presset for en slik utredning vil fortsette. 
Departementet skal være i gang med et arbeid 
på dette området, men da denne artikkelen gikk 
i trykken, hadde vi ikke fått opplyst når et saks-
dokument vil foreligge. Dermed er fremdeles ikke 
det enstemmige kravet fra Stortinget om «god 
dokumentasjon» av konsekvensene for pasienter 
og fysioterapeuter oppfylt.

Politiske kontakter
De siste månedene har NFF hatt en rekke politis-
ke kontakter der finansieringen av privat praksis 
har vært et tema. I februar møtte forbundsle-
delsen den nye helse- og omsorgsministeren, 

som uttrykte forståelse for utfordringene privat 
praksis står overfor. Overfor både regjeringsparti-
ene og opposisjonen fremmet NFF i februar sine 
synspunkt på finansieringen av avtalefysioterapi 
i innspill til statsbudsjettet for 2011. Forbunds-
ledelsen har også tatt opp finansierings- og 
kapasitetsutfordringene i flere sammenhenger 
der samhandlingsreformen, rehabilitering og 
andre tema ble debattert, og der representanter 
for regjeringspartiene var til stede.

I mars ble forbundsledelsen invitert til et møte 
med Høyre-leder Erna Solberg om ulike helsepo-
litiske spørsmål i forbindelse med en interpella-
sjon som Solberg har fremmet, og som trolig skal 
debatteres i Stortinget i april. NFF arrangerte 
i sakens anledning et møte i februar mellom 
Høyre-lederen og ett av NFFs privatpraktiserende 
medlemmer i Bergen. Dette resulterte i et helsi-
des oppslag i Bergens Tidende 23. februar.

Gjennomgang av takstsystemet
NFF er opptatt av at endringer i takstsystemet/-
strukturen skal oppleves som rettferdige og bidra 
til faglig god fysioterapi. En arbeidsgruppe med 
deltakelse fra NFF og de andre partene skulle ha 
påbegynt arbeidet sitt i oktober 2009 og levert 
en rapport i mars 2010. Arbeidsgruppen har ikke 
påbegynt sitt arbeid, men myndighetene har nylig 
signalisert at det vil bli innkalt til et første møte 
om et nytt takstsystem, kanskje allerede i slutten 
av april. Det er likevel lite sannsynlig at dette 
arbeidet kan sluttføres før årets drifts- og takst-
forhandlinger. Dermed er det en fare for at årets 
forhandlinger må gjennomføres uten at verken en 
konsekvensutredning av endringene i finansierin-
gen eller en klargjørende gjennomgang av selve 
takstsystemet/-strukturen foreligger. NFF mener 
at slike mangler må få klare konsekvenser for 
forhandlingene. 

Kommunal hjemmelspraksis
NFF har drevet et kontinuerlig arbeid med å 
kartlegge kommunenes utlysing av reduserte/
oppsplittede avtaler. Dette materialet vil kunne 
gi oss en samlet dokumentasjon på lokale brudd 
fra 1. juli 2009 på sentralt gitte forutsetninger i 
stortingsvedtak og avtaleverk.

Lokalt påvirkningsarbeid
NFF har fulgt opp det lokale påvirkningsarbei-
det ved å gi veiledning og støtte til avdelinger, 
kontaktpersoner og andre som arbeider for å få 
utlyst flere hele avtaler og få samsvar mellom 

avtalevolum og praksisomfang for fysiotera-
peuter med små avtaler. Sentralt vurderer NFF 
hvordan rammevilkårene for avtalepraksis best 
kan støtte opp under dette arbeidet. Overfor 
mange kommuner har NFF-ere arbeidet godt for 
å sette problemstillingene på dagsordenen, og vi 
får tilbakemeldinger fra mange kommuner som 
er i ferd med å finne gode løsninger. Det er helt 
tydelig at kontaktpersoner, tillitsvalgte, ledere av 
kommunens fysioterapitjenester og avdelingsle-
dere i NFFs avdelinger jobber godt og konstruk-
tivt rundt om i landet.  

Alternative inntektskilder
NFFs retningslinjer for drift av avtalepraksis i 
kombinasjon med helprivat praksis har blant annet 
stått på trykk i et tidligere nummer av Fysiote-
rapeuten. NFF søker også å avklare grensene for 
driftsavtalenes virkeområde. Mulighetene som 
finnes for andre inntektskilder for avtalefysio-
terapeuter med små driftstilskudd, vil bli viet økt 
oppmerksomhet i NFFs kurs for privatpraktiseren-
de og i NFFs arbeid med privat praksis generelt.    

Andre muligheter og utfordringer
I debattene omkring sykefravær og ny IA-avtale 
denne vinteren har NFF sett mulighetene for 
privatpraktiserende fysioterapeuter med en 
redusert (eller ingen) driftsavtale. Det gjelder 
blant annet primærkontakt-funksjonen, bedrifts-
helse- og rehabiliteringstjenestene og «Raskere 
tilbake»-ordningen. I flere sammenhenger, blant 
annet i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund, 
har vi dessuten understreket hvor avgjørende 
en tilstrekkelig kapasitet i kommunefysiotera-
pien er. NFF håper debatten har gitt en større 
bevissthet både blant arbeidsgivere og politikere 
omkring betydningen av rask behandling og god 
rehabilitering, og at driftsavtaler spesielt og antall 
fysioterapiårsverk generelt må dimensjoneres for 
å møte også disse utfordringene.  

NFF anbefaler medlemmene å medvirke til 
at virksomhetene, og spesielt IA-virksomhetene, 
har en god forståelse av fysioterapeutenes 
kompetanse innenfor alle typer tjenester som 
forebygger og/eller forkorter en arbeidstakers 
sykefravær. Mange steder vil det dessuten være 
naturlig å samarbeide med brukerorganisasjonene 
for å få økt behandlingskapasitet i fysioterapitje-
nesten. 

Finansieringsordningen og takstsystemet

Følg med på www.fysio.no



FYSIOTERAPEUTEN  4/10     45

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

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

Nestleder: Elin Engeseth
Rypesnaret 4, 1407 Vinterbro. Tlf. 64 87 63 66 a
Tlf. 905 29 033 mob., 64 94 65 13 p
ee@fysio.no

SEKRETARIATET: STAB
Generalsekretær (fung.): Anne K.J. Boutera, 22 93 30 52
Generalsekretær: Tor Tvethaug
Informasjonsleder: Vidar Rekve, 22 93 30 87
Seniorrådgiver: Elin Robøle Bjor, 22 93 30 55
Rådgiver: Solvår Stokke, 22 93 30 51

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

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

FORHANDLINGSSEKSJONEN
Forhandlingssjef: Kjersti Hatlestad, 22 93 30 56
Advokat: Lena Fagervold, 22 93 30 54
Seniorrådgiver: Bente Eide, 22 93 30 73
Seniorrådgiver: Kirsti Glad, 22 93 30 82
Seniorrådgiver: Tom Hetty Olsen, 22 93 30 61
Seniorrådgiver: Henriëtta Richter, 22 93 30 83
Seniorrådgiver: Ole Jacob Støle, 22 93 35 62
Advokat: Hanne C. Røed, 22 93 30 88
Konsulent: Else Jørgensen, 22 93 30 67

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

NFFs prioriteringer
NFF er opptatt av at alle medlemmer får en reallønnsutvikling i 2010. Både generelt tillegg, min-
stelønn/lønnsrammer og lokal pott kan tas i bruk for å nå dette målet. Hvis det avsettes penger til 
lokal pott, må denne være av en viss størrelse.

Likelønnsutfordringene må stå sentralt i forhandlingene. Særlig høyskoleutdannede med inn-
til fire års utdanning må prioriteres. Likelønnsspørsmålet må primært søkes løst gjennom tilførsel 
av friske midler, men må også prege de ordinære forhandlingene.

NFF er også opptatt av å sikre lønn til ledere og fagledere, og å få lønnsmessig uttelling for 
utdanning, kompetanse og ansvar.

NFF fremmer krav om egen kode for spesialist i flere tariffområder, og krever også at det 
utarbeides kompetanseplaner lokalt som må følges opp. Finansieringen av opplæringen må være 
en del av planen. 

PROSESSEN I FORBUNDET frem mot årets 
tarifforhandlinger startet med utsending av  
et debattnotat i november 2009. Notatet ble 
sendt til alle medlemmer med et ansettelsesfor-
hold og en registrert e-postadresse. Hensikten 
med slike debattnotat er å involvere berørte 
medlemmer og skape debatt på arbeidsplassene 
og i avdelingene. 

Mot slutten av januar var tariffspørsmålene 
tema på NFFs tariffkonferanse, der avdelingene 
var representert sammen med Ansatt råd og 

Sentralstyret. Ansatt råd fremmer sin innstil-
ling til vedtak for Sentralstyret, som er organet 
som fatter endelig vedtak både når det gjelder 
overordnede krav og detaljerte krav i de enkelte 
tariffområdene. Dette skjer i januar.

I februar ble de overordnede kravene over-
sendt Unio. De detaljerte kravene ble oversendt 
i mars. Etter dette behandles kravene i forhand-
lingsutvalgene i Unio, som i år overleverer sine 
respektive motparter de vedtatte kravene like 
over påske. 

Hovedtariffoppgjøret i organisasjonen

Når skjer forhandlingene?
I skrivende stund (23. mars) er følgende kjent: Forhandlingene i offentlig sektor starter opp like 
over påske. Staten, KS og Oslo kommune starter 8. april, og forhandlingene på disse områdene 
foregår parallelt. Frist for alle tre er 30. april kl. 2400. 

Spekter starter sine forhandlinger 12. april, og videre fremdrift er ikke avtalt. I HSH-området 
skal forhandlingene starte tirsdag 15. juni, forutsatt at de andre tariffområdene da er ferdige og 
har oppnådd et resultat. 
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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!

Følg med på www.fysio.no/kurs 
for oppdatert kurskalender og eventuelt nye kurstilbud.

31010701
Kurs for fysioterapeuter innen behandling av barn 
og unge med psykosomatiske og psykiatriske 
vansker
Kurset tar sikte på å øke forståelse om og kjennskap til hvordan man som 
fysioterapeuter kan jobbe med barn og ungdom med psykosomatisk og 
psykiatrisk problematikk. Kurset er et bidrag til å inspirere deltakerne til å bli 
mer oppmerksom på og sansende for den unges og sin egen kroppslige og 
psykiske kommunikasjon. Kurset gir et innblikk i barn og ungdoms utvikling 
og hvordan det sunne, forsinkelser og forstyrrelser kan komme til uttrykk. 
Sentrale tema som belyses er kroppen som uttrykksfelt, som forsvar og 
barnets relasjon til de betydningsfulle andre. Ulike tilnærminger og verktøy 
som presenteres kan gjøre den enkelte fysioterapeut bedre i stand til å 
foreta adekvat evaluering og behandling av barn og ungdom med psykiske 
og fysiske problemer. Kurset kan være nyttig for utøvelsen av fysioterapi 
innen flere ulike arbeidsområder.

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for og de med yrkeserfaring fra 
psykiatrisk og psykosomatisk problematikk hos barn og ungdom. Fysiote-
rapeuter som ønsker fordypning og økt kompetanse i møte med barn og 
ungdommer. Kurset er relevant for både de med kortere og lengre erfaring 
som fysioterapeut.
Opptaksvilkår: Autorisert fysioterapeut med minimum ett års praksis.

Målsetting: 

hos barn og unge

-
nom kasuistikker 

prosesser med kroppen som innfallsvinkel

Dette kurset vil bestå av mange forelesere, som har spesifikk kunnskap 
om de nevntemålsettingene. Kurset er delt opp i to samlinger.
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FYSISK AKTIVITET

GLEMT Å MELDE DEG PÅ?

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

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

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

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

31050601
Balanse, testing og trening
Bergen, 7. – 8. juni 2010

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Akershus
Kursledere: Gro Cecilie Meisingseth Montarou og Espen Andli
Tid: 18. - 21. oktober 2010 (4 dager) + 2 dager i januar eller februar 2011
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 5.400 for medlemmer, kr 10.800 for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: 19. august 2010 
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 

31035301
Treningslære
Kurset legger til rette for at deltakerne kan tilegne seg et bedre grunnlag for 
å trene pasienter og pasientgrupper, og evaluere effekt av trening. Kurset 
inneholder en innføring i grunnleggende treningsprinsipper.

Målgruppe: fysioterapeuter
Opptakskrav: autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste).

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:

Praktiske opplysninger:
Arr.: 
Kursledere: 
Tid: 31. august – 3. september 2009 (4 DAGER)

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: 

Sted: 
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 4.500 for medlemmer, kr 9.000 for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: 2. juli 2010
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs
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Seminar i Bergen, 7. og 8. juni 2010

Balanse, testing og trening

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

vil sammen undervise om testing og trening av balanse. 

utviklet «Balance Evaluation System Test (BESTest)» for klinik-
kere for at de skal kunne bedre differensiere balanseproble-
mene hos den nevrologiske pasienten.

For fullstendig annonse, neste side.

MEDISINSK TRENINGSTERAPI

31030601
Medisinsk treningsterapi, MTT
Medisinsk treningsterapi er en gren av øvelsesterapien hvor pasienten i 
spesialkonstruert apparatur selv utfører øvelser uten manuell medvirkning 
av fysioterapeuten, men under kontinuerlig overvåking av denne. 
Lærergruppen for MTT er sammen med NFF ansvarlige for faglig kvalitet og 

en videreutvikling av hans virke.  Kursene blir oppgradert til hvert kurs med 
nye kompendier og alle aktuelle nyvinninger.   Det understrekes at ”gamle” 
nyheter om samspill mellom global og sentral muskulatur, samt smertepro-
blematikk er en del av kurset.  I vårt omfattende 40 timers kurs tar vi for oss 
alle aktuelle tilstander i muskelskjellett systemet hvor MTT med fordel kan 
benyttes. Kurset er praktisk og klinisk rettet slik at en er rustet til å benytte 
”hele” metoden etter endt kurs.  Kurset er et viktig grunnlag for å kunne 
benytte takst A-32 på en forsvarlig måte.

Målgruppe: Fysioterapeuter
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
-

ter og i gruppesammenheng

rehabiliteringsopplegg

spesifikk leddtest og funksjonstest

Praktiske opplysninger:
Arr: NFFs Fagseksjon
Kursleder: 
Tid: 23. – 27. september 2010 (over en helg)
Sted: Skullerudstua, Oslo
Deltakerantall: 20
Kursavgift: kr 4.850 for medlemmer, kr 9.350,- for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 20. juli 2010
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 

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

Kurs i Basal Kroppskjennskap (BK)
Basal Kroppskjennskap (BK) er en fysioterapimetode med fokus på 
pasientens egne ressurser, og hvor helse fremmes gjennom bevegelse. 
Balanse, pust og nærvær er sentrale elementer i behandlingen. Meto-
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 

informasjon om BK se www.nibk.org

Basal Kroppskjennskap I retter seg mot egenopplevelse, praksis i BK 
og refleksjon. Arbeid i etterkant består av egen øving, litteraturstu-
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 
en rapport er fra bruk av Basal Kroppskjennskap i liten gruppe. Mel-

 

egenerfaring og kritisk refleksjon over bruk av BK i klinisk praksis. 
Presentasjon av prosjektarbeid, praktisk og teoretisk gruppeeksamen

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: 
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
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31085501
Kreft og fysioterapi 3
Dette er et av 5 kurs i kursrekken ” Onkologi for fysioterapeuter”. Disse 
kursene vil samlet gi fysioterapeuter god kunnskap om kreftsykdommer, 
kreftbehandling, smertebehandling og rehabilitering. Dette ses i forhold 
til aktuelle fysioterapeutiske tiltak ved kreft, både i tidlig og sen fase av 
sykdommen.

Målgruppe: Fysioterapeuter i 1.,2. og 3. linjetjenesten.
Opptakskrav: Autorisert fysioterpeut (etter endt turnustjeneste). Det anbe-
fales å ha gjennomført teoretisk grunnkurs i onkologi for fysioterapeuter.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha fått relevant medisinsk kunn-
skap og fysioterapitiltak til pasienter med følgende kreftdiagnoser: Kreft i 
sentralnervesystemet, lymfomer/myelomatose/leukemi, sarkom og malignt 
melanom.

Praktiske opplysninger:
Arr.: Avd. Oslo
Kursledere: 
Tid: 27. – 28. september 2010
Sted: Oslo
Deltakerantall: 30
Kursavgift: kr 3.700 for medlemmer, kr 7.400 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 22. september 2010
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

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: 
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

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: Kjersti Moen og Ingebjørg L. Kyrdalen
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

31050601
For første gang i Norge: 
Balanse, testing og trening

resonnering og behandling av pasienter med BALANSEPROBLEMER?
Fay B. Horak og Laurie A. King er begge internasjonalt anerkjente fysio-

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

”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 
skade, MS, slagpasienter, CP, kognitive vanskeligheter med mer. 

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: 

 
Tid: 7. – 8. juni 2010
Sted: Bergen
Deltakerantall: 100
Kursavgift: kr. 2.600 for medlemmer; kr. 5.200 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 
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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 

Målgruppe Fysioterapeuter som arbeider med helse- og miljø-
arbeid i arbeidslivet.
 
Opptakskrav Autorisert fysioterapeut
 
Studieform Studiet arrangeres i samarbeid mellom Norsk 

-

 
 

 

 

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:

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

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 
Lorimer Moseley og Painful Yarns av Lorimer Moseley.

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

Martina Hansens Hospital
Fysioterapiavdelingen

MARTINA – SEMINAR 2010

Med utgangspunkt i kasuistikker vil vi, sammen med dere, drøfte ulike 
tilnærminger til forskjellige kneproblemer.

Tema: «Knær til besvær»

Dato: Fredag 04.06.10
Tid: 8.30 – 15.30 på «Bærum Sykehus», Auditoriet

08.30- 09.00     Registrering

 Praktiske opplysninger/introduksjon/pasientek- 
 sempler gange
09.15- 10.30 Klinisk vurdering/differensialdiagnostikk/valg av   
 tiltak; kirurgiske og konservative v/seksjonsoverlege  

10.30-10.45 Pause
10.45-11.45 Klinisk vurdering/valg av fysioterapitiltak
 Kasuistikk (ikke-operert kne) v/fysioterapeut
11.45-12.30 Lunsj

 Korrigering av alignement v/såler v/ortopedi-
 ingeniør
13.15-14.00  Klinisk vurdering/valg av fysioterapitiltak
 Kasuistikk (revmatisk) v/fysioterapeut
14.15-15.00 Klinisk vurdering/valg av fysioterapitiltak
 Kasuistikk (operert kne) v/fysioterapeut
15.00 - 15.30 Oppsummering og diskusjon       

Bindende påmelding ved innbetaling av kr.700,- til bankgironr. 7878 
06 47204 innen 12.05.2010. Merk påmeldingen med ditt navn+ 
«Martinaseminar 2010».

Vi forbeholder oss retten til enkle endringer av programmet!  

PS! Om du ønsker tilsendt invitasjon på epost ved senere anledninger, 
kan du sende beskjed om dette til gerty.lund@mhh.no
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MTT – Kurs og seminarer 2010

OSLO (April – mai)
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

Oppnå mer med mindre stress med 
Oppmerksomhetstrening (OT) – «mindfulness» 
– Kurs i Oslo, vår / høst 2010

2 BASISKURS (med samme innhold)
14. – 15. mai og 8. – 9. oktober.

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

2 KURS FOR Å BLI INSTRUKTØR I OT
16. – 17. april, 7. – 8. mai, 4. – 5. juni
og 27. – 28. august, 1. – 2. oktober, 29. – 30. oktober.

Læringsmål: Fordypning i OT for egen skyld og for å kunne formidle OT 
som et verktøy til selvhjelp for pasienter, klienter og andre mennesker i 
en vanskelig situasjon.
Kursleder for begge kursene: Andries J. Kroese, dr. med., forfatter av 

USA. 
For mer informasjon kontakt:
ajkroese@online.no eller tlf. 901 51 734, www.scat.no

UNIVERSITET OG HØGSKOLE
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen

www.hiak.no   

VIDEREUTDANNING
KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS FOR HELSEPERSONELL

15 STUDIEPOENG, DELTID

Vi tilbyr tverrfaglig videreutdanning i kunnskapsbasert 
praksis i helsetjenesten. Videreutdanningen gjennomføres 
på deltid, og studiet er lagt opp med fire samlinger. 

Søknadsfisten er 1. juni 2010. Studiet starter 6. september 
2010. 

Se www.hiak.no/kpraksis eller ta kontakt med Gro Røkholt 
på gro.rokholt@hiak.no
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ALTERNATIV BEHANDLING
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen

Etter vellykket kurs høsten 2009
arrangerer VitaGeo klinikken v/Mikhail Bazanov 

i samarbeid med fysioterapeutene
Jarle Lundsvoll og Thomas Grønning

Kurs i vakuumterapi/kopping
Fredag 4. juni – søndag 6. juni 2010

Sted: Skedsmokorset Fysikalske Institutt.

Kursavgift: kr. 3.800,-
Påmeldingsfrist: 15.05.10

Skriftlig påmelding: bazanov@online.no
For mer informasjon: www.vitageo.com

Velkommen til kurs!

www.fysioterapeuten.no
På Fysioterapeutens hjemmeside finner du blant annet 

fagartikler, nyheter, nyttige 
lenker, stillingsannonser og annonser for 

møter og kurs. 

Velkommen innom!

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!
Reis selv

Midt i det danske sommerlandskapet ligger Frederi-
cia, full av opplevelser. Den gamle festningsbyens ko-
selige gågater, med hyggelige restauranter og spen-
nende butikker, ligger omgitt av det vakre, grønne 
vollanlegget - og i området fi nnes hele 5 badestren-
der med rent og klart vann. Det fi ne Hotel Trinity lig-
ger vakkert plassert i utkanten av Fredericia, bare et 
steinkast fra Lillebælts sommeridyll, hvor den grønne 
bøkeskogen vokser helt ned til stranden. 

Ankomst 2010: Juni: 28. Juli: 3. 8. 13. 18. 23. 28. 
Aug.: 2.

6 dagers sommerferie 
i Danmark inkl. frokost

NÆRT LEGOLAND® og Givskud Zoo

Superbillig + Gratis adgang til rekreasjonsavd

5 dager
1 199,-per person i dobbeltrom

3 dager

799,-
per person i dobbeltrom

5 overnattinger
5 frokoster
Gratis rabattkort* 
Kort vei til 
LEGOLAND

SPAR 797,-

SPAR 344,-

3 dagers ferie på  
hotell i København

 Glostrup Park Hotel i Glostrup ligger 15 
km utenfor København, hotellets egen restaurant 
”Restaurant La Cocotte”  byr på en blanding av 
dansk/fransk kokkekunst med et streif av Italia og 
en velassortert vinkjeller. Like i nærhet kan du besøk 
det kjennte kunstmuseet Louisiana i Humlebæk og 
ARKEN Museum for Moderne Kunst, og det er også 
mange golfbaner i området. 

Ankomst: Fredager og lørdager frem til 19.12.2010 
samt fri ankomst uge 7 og 8.

2 overnattinger 
2 frokoster
Fri adgang til 
rekreasjons-
avdelingen
Gratis parkering

2 barn inntil 6 år gratis i fore-
ldrenes seng. 1 barn inntil 12 
år kr 449,- i foreldrenes 
seng. Maks 2 
barn per rom.

1 barn til og med 8 år gratis 
på foreldrenes seng. 2 barn 
til og med 14 år gratis 
på foreldres rom.

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

Se www.dtf-travel.no/club

Før 1 200,- NÅ 199,-
KUN HOS DTF TRAVEL! Angreforsikring: Avbestill uten 
grunn helt inntil kl. 12 dagen før 
ankomst. Fra 79,- per pers.

DTF travel hjelper deg 
med bestil ling av både 
oppholdet og båtreisen.

*Træfpunkt® arrangementer er aktiviteter for hele familien. 
For å delta på en aktivitet trenger dere bare å møte opp på mødtstedet. På enkelte aktiviteter må 
du tilmelde dig først, det fremgår af ukeprogrammet. Husk - ta alltid med godt humør og klær og 
sko som passer til aktiviteten! Har du spørgsmål til aktiviteterne eller noe annet ta kontakt med oss 
på Juelsminde Turistbureau 75 69 33 13. Se også www.traefpunkt.dk.

NORSK FORENING FOR MEDISINSK 
AKUPUNKTUR(NFMA)
Norsk forening for medisinsk akupunktur tilbyr helsepersonell utdan-
nelse i medisinsk akupunktur gjennom sin skole.  

-
personell for at de skal bli faglig dyktige i medisinsk akupunktur.

Grunnkurs i behandling av muskel-/
skjelettlidelser og hodepine
10- dagers kurs i medisinsk akupunktur 22. –26. sept 2010 
og  24. -28. nov-2010. 
80 timers planfestet undervisning – to bolker à 5 dager.

Arr: Skole i Medisinsk Akupunktur/ NFMA
Kursledere -
vic, fysioterapeut
Sted: Kristiansand 
Obligatorisk kurslitteratur
Lystad, revidert utgave, Universitetsforlaget 2003.
Kursavgift: Kr. 13.000 (for begge bolkene). Lærebok er ikke inkludert.
Max. deltagerantall: 30.
Påmelding til -
ken 60, 4628 Kr.sand. E-post: ak.gronvik@getmail.no 
innen 10 sept. 2010.
For fullt undervisningsprogram/timeplan se
www.medisinsk-akupunktur.no
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ARBEIDSMARKEDET

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

arbeidsmarkedet

VOSS KOMMUNE

Avtale privat fysioterapi
I Voss kommune er det ledig 50% driftsavtale frå 1.6.2010.

Avtalen er knytt til Sentrum Fysioterapi, og den som vert tildelt stil-
linga må kjøpa seg inn i eksisterande gruppepraksis.

Me søker etter fysioterapeut med offentleg norsk godkjenning. Sen-
trum Fysioterapi er eit praksisfellesskap og av denne grunn vil samar-
beidsevne, personlege eigenskapar og tidlegare instituttpraksis verta 
vektlagt. Kompetanse innan nevrologisk fysioterapi er ønskeleg.
Instituttet driv aktiv rehabilitering, S.E.T. konsept og har investert i 
Redcord Stimula.

Tildeling og overdraging av driftsavtalen skal skje i samsvar med 
rammeavtalen, ASA 4313.

For meir opplysningar: Sentrum Fysioterapi v/Bjørn Ystaas, tlf. 920 
28 627 (a) eller 91638132 (p) eller  Voss kommune v/ kommunelege 
Reidar Berge, tlf. 56 53 30 60.

Søknad vedlagt CV, kopiar av vitnemål og referansar vert å senda 
Voss kommune, Helseavdelinga, Postboks 318, 5702 Voss 
innan tre veker.

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er en av Norges største 
virksomheter med 4 600 ansatte. Sykehuset har i hht. loven fi re 
oppgaver; pasientbehandling, forskning, undervisning og utdanning.
Ahus er et av de mest pasientfokuserte og driftseffektive sykehus i 
Norge.

Les mer om stillingen på www.ahus.no

www.ahus.no

Spesialfysioterapeut/spesialist 
i barne- og ungdomsfysioterapi

Barne- og ungdomsklinikken, Barnehabilitering

Ledige stillinger i
Tromsø kommune
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HELSE, FAMILIE OG REHABILITERING

Fysioterapeut   
Vår kommunale fysioterapeut har valgt å flytte, og vi  
har derfor ledig:  Fast 100 % stilling som kommunal   
fysioterapeut fra juni 2010.

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til  
fysioterapeut Sølvi Snildalsli, tlf. 72 46 52 54/  
415 60 667 eller enhetsleder Ester Husvik Aune,  
tlf : 72 46 52 60/970 30 510.

Søknad med CV vedlagt kopi av vitnemål og attester  
sendes  elektronisk via www.hitra.kommune.no    
– her finner du også fullstendige tekster.

Søknadsfrist: 30. april 2010
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amajo as søker ergo- eller fysioterapeut 

til utfordrende salgsjobb, med Protac kuledyne/øvrige produkter fra 
Protac som ansvarsområde. 1/1 stilling, engasjement for et år, med 
muligheter for forlengelse. Du blir med på å påvirke denne utviklin-
gen.
Amajo as er et firma som formidler kunnskap om og selger akti-
vitets- og stimuleringshjelpemidler for barn, ungdom og voksne. 
Vi importerer utstyr fra leverandører i flere land. Vårt mål er å yte 
personlig service på et høyt faglig nivå, både direkte til brukere og til 
det offentlige.

Dine primære oppgaver vil være:
Salgsarbeid fra vårt kontor, med bl.a telefonveiledning til 
kunder.
Reisevirksomhet med presentasjon av kuledyna og beslektede 
produkter i forbindelse med kurs og informasjonsopplegg rundt 
om i Norge. Deltakelse på messer og utstillinger.
Markedsføringsarbeid, utvikling av brosjyrer og salgsmateriell 
knyttet til «dine» produkter.
Medvirkning til produktutvalg og vurdering av satsningsområ-
der.

Vi  forventer at du er:
Interessert i og har praksis fra psykiatrien, samt kunnskaper om 
organiseringen av psykiatritjenesten.
Orientert om sanseintegrasjon som metode og tilnærming til 
problemer med sanseapparatet.
Utadvendt og interessert i salg.
Dynamisk og i stand til å takle travle dager med mange baller i 
lufta.
Strukturert og kan formulere egne mål, samt sette disse ut i 
praktisk arbeid.

Du må ha god IT-forståelse, kunne bruke Office og beherske Inter-
nett. Førerkort er nødvendig. Vi regner med at du kan engelsk.

Du får arbeide med spennende produkter, i et miljø med tre ergote-
rapeuter, og stadig nye oppgaver. Vi holder til i et koselig hus med 
hage, sentralt på Hagan, 17 km fra Oslo S.

Lønn etter avtale. Tiltredelse 1. september 2010.         
Flere opplysninger: Annie Jonsson, tel 67 07 43 40.         
Søknad sendes: Amajo as, Hellinga 16D, 1481 Hagan.  
Søknadsfrist:  7. mai 2010 . Intervjuer: uke 20.

Sykehuset Levanger 
Psykiatrisk poliklinikk, team midt har ledig stilling som: 

Fysioterpeut 
100 % st. fast fra 01.05.10 - referanse 628158604. 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til teamleder Erling Østnes,  
tlf. 74098600 - epost; erling.ostnes@hnt.no eller avdelingsleder   
Kathinka Meirik, tlf. 74098600 epost; kathinka.meirik@hnt.no 

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

Foretaket benytter elektronisk søknadsbehandling og det oppfordres   
til  å fremme søknaden via www.hnt.no, der du også vil finne   
fullstendig utlysningstekst. 

Søknadsfrist: 7. mai 2010.

Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger, DPS Kolvereid 
og DPS Stjørdal og er organisert i ti klinikker. Helse Nord-Trøndelag har et omfattende  
spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet.   
Helseforetaket har 2.300 medarbeidere og foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger. 
Helse Nord-Trøndelag kan tilby et røykfritt arbeidsmiljø.
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Oslo kommune 
Bydel Vestre Aker
 

FYSIOTERAPEUT
Ledig driftstilskudd for privatpraktiserende 
fysioterapeuter i Bydel Vestre Aker

Det er fra 01.07.2010 ledig driftstilskudd tilknyttet Røa Centrum 
fysioterapi og akupunktur med omfang 24 timer per uke 45 uker per 
år, hvorav 25 % er tilpliktet hjemmebehandling.
Det er fra samme dato ledig driftstilskudd tilknyttet hjemmebehand-
ling med omfang 7 timer per uke 45 uker per år.

Tilskuddene vil bli lagt til eksisterende delte tilskudd, til fysioterapeu-
ter som allerede har avtalehjemmel med Oslo kommune.
Bydelen vil vurdere om alle timene skal tildeles en fysioterapeut eller 
deles på flere fysioterapeuter

Kvalifikasjoner:
Søkere må være offentlig godkjente fysioterapeuter.
Søkere må ha gode fagkunnskaper og evner til kommunikasjon.
Søkere må ha gode evner til selvstendig arbeid og samarbeid 
med fysioterapeuter og andre faggrupper.

Søkere med følgende kvalifikasjoner og erfaringer vil bli 
foretrukket:  

Gruppeerfaring, eksempelvis rygg-kne-hoftegrupper, hjerte-
grupper, Barsel/svangerskapsgrupper, forebyggende grupper.
MTT
SET/slyngeterapi
Forebyggende kurs
Villig til å jobbe ettermiddag/kveld
Erfaring fra hjemmebehandling 

Søknad med CV og relevante attester merkes med utlysningsnum-
mer. CV og attester retuneres ikke.

Kontaktperson: Kirsten Nørgaard, tlf. 23 47 60 65.
Søknaden sendes til:  Bydel Vestre Aker v/Kirsten Nørgaard, 
Enhet for Bestiller, Sørkedalsveien 148. 0754 Oslo.
Søknadsfrist 3 uker etter utgivelse. 

På Fysioterapeutens hjemmeside finner du blant annet 
fagartikler, nyheter, nyttige lenker, stillingsannonser og 

annonser for møter og kurs.

www.fysioterapeuten.no
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Frister og priser 2010
Fysioterapeutens medieplan kan lastes ned fra vår hjemmeside www.fysioterapeuten.no - Annonsere

Her finnes oversikt over utgivelser, frister og tekniske data.

LEDIG DRIFTSAVTALE
Skånland kommune har ledig 40% driftsavtale som privatpraktiserende
fysioterapeut. Det søkes etter offentlig godkjent fysioterapeut.
Hjemmelen er knyttet til praksisfellesskapet lokalisert på Skånland
sykehjem. Driftshjemmelen inngår i samarbeidsavtale med Evenes
og Tjeldsund kommune. Leie av lokaler er regulert i egen avtale som
inngås mellom kommunen og fysioterapeuten, mens fellesutgifter til
drift er i avtale med de øvrige privatpraktiserende fysioterapeuter i
praksisfellesskapet. Avtalehjemmelen er regulert av ASA 4313 slik den
til enhver tid lyder. Tildeling og inngåelse av driftsavtale gjennomføres i
hht. gjeldende regler i avtaleverket. Ved tildeling av driftstilskudd må det
fremlegges politiattest av nyere dato.

Fysioterapitjenesten har i dag lange ventelister så det er behov for
fysioterapeut som kan gi allmenn fysioterapi, samt jobbe tverrfaglig i
samarbeid med andre fagtjenester i kommunen. Personlig egnethet og
gode samarbeidsevner vil bli vektlagt samt kjennskap til å drive egen
praksis. Kommunen vil vurdere å tilplikte 20% av avtalen til brukere
med særskilte behov.

Nærmere opplysninger om avtalehjemmelen fås ved henvendelse til
Skånland kommune v/Gerd Larsen, tlf. 77 08 95 33 eller ETS fysioterapi
v/Ole Morten Tunes, tlf. 926 79 099.

Søknad vedlagt CV, kopier av vitnemål samt referanser sendes:
Rådmannen i Skånland kommune, Boks 240, 9439 Evenskjer,
post@skanland.kommune.no

Søknad og vedlegg blir ikke returnert.
Søknadsfrist: 3 uker fra utlysning (14. mai 2010).

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er et universitetssykehus som tilbyr befolkningen 
i den nordligste landsdel medisinsk spisskompetanse av høy kvalitet. Samtidig er UNN   
lokalsykehus for Troms og deler av Nordland. Foretaket har 5800 ansatte.    
Virksomheten skal bygge på åpenhet, respekt og medbestemmelse.

Fysioterapeut
Rehabiliteringsklinikken, Nakke og ryggpoliklinikken – Finnsnes

2 x 100 % stillinger som fysioterapeut med arbeidssted Finnsnes. 

Stillingene er prosjektstillinger ut 2010, med mulighet for forlengelse 
forutsatt finansiering.

Stillingene skal inngå i Raskere Tilbake prosjektet ”iBedrift”,   
som har vært i drift siden høsten 2009.     
Vi er i startfasen med å etablere drift i Lenvik.

Vi søker etter engasjerte medarbeidere med evne til å jobbe målrettet 
og kreativt. God formidlingsevne og interesse for utviklingsarbeid er 
viktig. Arbeidsoppgavene stiller krav til selvstendighet og forpliktende 
faglig og administrativt samarbeid både internt og mot eksterne 
samarbeidspartnere.

Nakke og ryggpoliklinikken gir i dag tverrfaglig utrednings- og   
behandlingstilbud til personer med muskel og skjelettplager.   
Vår nye satsning iBedrift er et tiltak som primært retter seg mot 
arbeidslivet ved å benytte arbeidsplassen som arena for helse-  
informasjon og tidlig avklaring. Prosjektet gjennomføres i nært 
samarbeid med NAV Troms, Tromsø og Lenvik kommune.

Det må påregnes noe reisevirksomhet og møtevirksomhet ettermiddagstid.

Opplæring vil bli gitt, hovedsakelig i Tromsø.

Personlig egnethet vektlegges.

Oppgi referanser. Det vil bli foretatt intervju av aktuelle søkere.

Kontaktpersoner:
Prosjektleder Jostein Bentzen, jostein.bentzen@unn.no,    
tlf. 41 41 29 18 / 99 54 70 56
Seksjonsleder Sissi Karlstrøm, sissi.karlstrøm@unn.no, tlf. 77 62 71 12

Fullstendig annonsetekst finnes på www.unn.no – Se også www.jobbnorge.no. 
Søknad sendes elektronisk via en av disse sidene. Har du problemer med å sende 
elektronisk søknad, ta kontakt med Jobbnorges kundeservice, tlf. 75 54 22 29. 

Søknadsfrist: Snarest - seinest innen 14.05.2010.

Universitetssykehuset    
har ledig følgende stillinger:
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Ledige stillinger i
Tromsø kommune
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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

Ledig plass!
Ring 62 94 10 37, Ronny Grenberg

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.

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.

Pauseprogram på jobben!

Strekk og bevegelse gir mer arbeidsglede 
og mindre plager!

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

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

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

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

Stor modul, 57x40
6 utgaver: kr. 6.600 
12 utgaver: kr. 9.000

Støtteprodukter og 
treningsutstyr

extensor

Neste generasjons administrasjonssystem
 

- Journalføring
- Regnskap
- Planlegger m.m.

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

Tlf. 75 50 74 30                   www.kima.no

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

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

Din Trykkbølge Partner
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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
5 19/4 23/4 14/5
6 10/5 14/5 4/6
 
Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak-
sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og 
stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og 
annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret-
ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. 

PRODUKTANNONSER
Ronny Grenberg, HS Media as, 
Postboks 80, 2260 Kirkenær
Tlf. 62 94 10 37, e-post: rg@hsmedia.no

ANDRE ANNONSER
Kirsten Stiansen
Tlf. 22 93 30 60, e-post: ks@fysio.no

ANNONSEMATERIELL
Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet  
materiell belastes kunden.
Tekniske data: 
Format: 210 x 280 mm. 
Satsflate: 180 x 247 mm.

Vi trenger tips til kalenderen
Fysioterapeuten trenger informasjon om seminarer, konferanser og andre  
begivenheter som er av interesse for norske fysioterapeuter.
Bidrag til kalenderen sendes: fysioterapeuten@fysio.no

APRIL
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
4.-5. Trondheim
Posisjonering av brukere med 
moderate til store defor-
masjoner.
Arr: Hjelpemiddelspesialisten 
Info/påmelding: www.hm-
spes.no og firmapost@hm-
spes.no

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

16.-19. Boston, USA
Annual Conference
Arr.: The American Physical 
Therapy Association, APTA 
Info: www.apta.org/
AnnualConference  

SEPTEMBER
10. Lillehammer 
Redcord Konferansen 
Info: www.redcord.no

25.-28. Bergen
World Congress on Laser 
Therapy
Info: www.walt.nu 

OKTOBER
14.-15. Tromsø 
Konferanse: Sensitivering og 
styrking av foreldrekompe-
tanse for nyfødte og små barn 
i risiko

Arr.: Helsefakultetet i Tromsø 
og Universitetssykehuset 
Nord-Norge
Info: www.unn.no/buk/
conf2010

NOVEMBER
9.-10. København
The European Conference on 
Rehabilitation
Arr.: Rehabilitation 
Ingernational Europe (RI-
Europe) 
Info: www.
rehabiliteringsforum.dk 

9.-12. Los Angeles, USA
7th Interdisciplinary Word 
Congress on Low Back & 
Pelvic Pain
Info: www.worldcongresslbp.
com

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
5 19/4 23/4 14/5
6 10/5 14/5 4/6
 
Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak-
sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og 
stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og 
annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret-
ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. 

PRODUKTANNONSER
Ronny Grenberg, HS Media as, 
Postboks 80, 2260 Kirkenær
Tlf. 62 94 10 37, e-post: rg@hsmedia.no

ANDRE ANNONSER
Kirsten Stiansen
Tlf. 22 93 30 60, e-post: ks@fysio.no
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TRYKK 
Stens trykkeri as

OPPLAG 
8.600

FOTO Kirsten Stiansen
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Ceslius ansiktspute; Trykkavlastende pute som består av temperaturfølsom 
skum, noe som fordeler trykket jevnt over hele ansiktet.  Veil kr. 650,-*

**Kr. 99,- gjelder ved kjøp av ny benk.

Kr.99,-**

30 %

Fysiocouch er utstyrt med:

2 - 3 - 5 delt pute

Hydraulisk / Elektrisk hev/senk

Tilt funksjon (sjokkposisjon)

Bredde 50/70cm

Microfiber puter (enormt slitesterkt)

Drenasje

Sentralt hjulløftsystem

FYSIOPARTNER – ET KOMPETANSEHUS INNEN HELSE OG TRENING!

Siden oppstarten i 1996 har Fysiopartner blitt en av Norges ledende leverandører av helse- og 

treningsutstyr. Vi tilbyr kvalitetsprodukter med god design til konkurransedyktige priser, samt 

vedlikeholdsavtaler og topp service. I tillegg deler vi  gjerne vår kompetanse og erfaring for å hjelpe 

våre kunder å skape gode og lønnsomme totalopplevelser. 

* Tilbudet gjelder kun orange benker til 15.mai 2010. Alle priser er eks frakt og mva. Tillegsutstyr til kr.1,- gjelder nesekloss og papirrullholder

Orange dager!
FysioCouch - ”den komplette behandlingsbenk”
FysioCouch er kjent for sin kvalitet og brukervennlighet. Med hele 10 års garanti på benkerammen og 2 
års garanti på elektronikk vil denne benken være terapeutens beste og mest trofaste arbeidsverktøy.

FysioCouch distribueres i dag også til flere andre land i verden, bl.a. Japan, Kina, Belgia, Frankrike, 
Tyskland, Danmark og Sverige hvor den har befestet seg som et kvalitetsprodukt.

Dette produktet kan absolutt anbefales!

Nesekloss

Pappirrullholder

Tilleggsutstyr kr. 1,-* ved kjøp av benk:

Priser fra kr. 11 424,-*

Ved kjøp av komplett pakke, benk + papirrullholder + 
nesekloss og ansiktspute, spar opp til kr. 7 784,-*


