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SETT UTENFRA MÅ den norske valgkampen være et underlig skue. Mens andre land har 

kniven på strupen og krymper velferdsstaten for å ha råd til helt grunnleggende helsehjelp, 

kan vi fortsatt tillate oss å snakke om flere og bedre tjenester.

Vi kan blant annet diskutere økt satsing på folkehelse og bedre offentlig rehabiliteringstilbud 

i kommunene. Dette står neppe høyt på dagsorden i Spania eller Hellas om dagen. 

Alle, uavhengig av politisk farge, mener for eksempel at folk bør få et rehabiliteringstilbud 

som gjør dem i stand til å klare seg lengst mulig i eget hjem. Det er heller ikke mye uenighet 

om temaet folkehelse. 

Viljen til forandring og ny politikk er med andre ord ganske stor på borgerlig side. Spørsmå-

let er om tjenestehverdagen ute i kommunene blir så ulik den vi har med dagens regjering. 

For hva kan politikerne sentralt gjøre dersom deres kolleger lokalt ikke følger opp? Det lo-

kale selvstyret må alle helseministre leve med. Kommunene har hovedansvaret for store de-

ler av tjenestetilbudet. 

KOSTRA-tallene for 2012 illustrerer dette ganske godt.  NFFs leder Eilin Ekeland mener at 

den kurative fysioterapien i kommunene bygges ned. I 2003 var det 5,5 årsverk fysioterapeu-

ter med avtale per 10.000 innbyggere. I 2012 var det 5,2 (se side 43).

Etter stortingsvalget 9. september får vi mest sannsynlig en borgerlig regjering ledet av Erna 

Solberg. Høyres helsepolitiske talsmann Bent Høie kan være aktuell som helseminister. 

«Statsrådsjobben for fremskredne selvplagere», som Dagens Næringsliv skrev 2. august. 

– Hvis vi kommer i posisjon, vil en opptrappingsplan for rehabilitering bli utarbeidet. Den 

skal bygges opp på samme måte som opptrappingsplanen innen psykiatri, sier Bent Høie til 

Fysioterapeuten. 

Han peker også på at det er politisk enighet om at utviklingen må snus fra passiv omsorg til 

tjenester som gjør den enkelte i stand til å klare seg selv lengst mulig. 

– Det vil kreve flere fysioterapeuter, blant annet innen el-

dreomsorgen, sier Høie.  Høyre ønsker også å endre helse- 

og omsorgstjenesteloven, som i dag er profesjonsnøytral og 

kun stiller krav om legedekning i kommunene. 

– Vi ønsker at staten skal være tydelig på hvilke yrkesgrup-

per som skal være representert i kommunehelsetjenesten, 

sier han.

Positive signaler! Det var ikke en god dag for fysioterapeu-

ter da det ble klart at den nye helse- og omsorgstjeneste-

loven ble profesjonsnøytral for alle yrkesgrupper unntatt 

leger.

Viktige saker for folks liv og helse. Og vi har vel råd til det 

– enn så lenge?

Et stortingsvalg i velferdsparadiset.
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Vi kan fortsatt 
snakke om flere 
og bedre 
tjenester.
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aktuelt
Det gjør meg ingenting ikke  
å kunne spise som før. Side 38

– De som tror at fysioterapeu-

ter også i fremtiden kan holde 

seg på instituttet og vente på 

pasientene, vil bli skuffet. Det 

sier Bent Høie (H), leder av 

Helse- og omsorgskomiteen på 

Stortinget.

TEKST Tone Galåen 
tg@fysio.no

BENT Høie er Høyres helsepolitiske tals-

mann og en svært tydelig stemme i sam-

funnsdebatten. Dersom meningsmålingene 

slår til, og det blir borgerlig regjering etter 

valget i september – hva kan fysioterapeu-

tene vente seg av Høyres helsepolitikk? Ett 

av temaene Høie er opptatt av er folkehelse.

– I folkehelsearbeidet må vi legge til rette 

i nærmiljøet slik at det blir enklere å gjøre 

små forandringer som betyr mye for helsa. 

Det kan være å bygge flere gå- og sykkelstier 

eller å merke mat på en slik måte at det er 

lettere å ta sunne valg. Det er bedre med små 

enkle forandringer enn å svinge pisken over 

alt som er godt i livet, sier Høie.

 Hvordan vil Høyre satse på folkehelse? 
– Vårt utgangspunkt er at det viktigste fol-

kehelsearbeidet ikke foregår i helsesektoren, 

det foregår i alle de andre sektorene. Dette 

fremgår også tydelig i den folkehelsemeldin-

gen som den nåværende regjeringen har lagt 

frem, og som også Helse- og omsorgskomi-

teen slutter opp om. Det handler om å skape 

gode lokalsamfunn, ha gode oppvekstvillkår 

for barn, gode barnehager og skoler. På alle 

Stortingsvalget 2013:

- Fysioterapeuter må være innstilt på forandring

VIL FOREBYGGE – Det viktigste folkehelsearbeidet foregår ikke i helsesektoren, det foregår i alle de andre sektorene, sier leder av Helse- og 
omsorgskomiteen, Bent Høie (H). Foto: Tomas Moss, www.icu.no



6     FYSIOTERAPEUTEN  7/13

AKTUELT

disse områdene må vi legge til rette for fy-

sisk aktivitet i hverdagen, ikke minst er det 

folkehelsearbeidet som foregår i regi av de 

frivillige organisasjonene veldig viktig.

Høyre mener at Staten skal bidra i fol-

kehelsearbeidet gjennom reguleringer som 

høye alkoholavgifter og røykeloven, men at 

det også er viktig hele tiden å fokusere på 

den enkeltes ansvar for egen helse.

 Skal den som pådrar seg livsstilsyk-
dommer ta regningen selv?

– På ingen måte, det ville være helt uri-

melig. For det første: Hvor skal grensen gå 

for når pasienten selv har ansvaret? For det 

andre er det ikke et slikt helsevesen vi øn-

sker oss. Hvis vi legger lista så høyt at vi bare 

aksepterer de superflinke i samfunnet vårt, 

så har vi mislyktes totalt. 

Høie påpeker at en del av fokuset på fol-

kehelse kan bli hysterisk og virke mot sin 

hensikt, i tillegg til å virke stigmatiserende. 

– Man kan ta godt vare på helsa selv om 

man er i godt hold og nyter både alkohol og 

tobakk, dessuten handler dette også om so-

sial ulikhet i helse. Vi ser at de som har de 

største utfordringene er de som står utenfor 

arbeidslivet og/eller har lav inntekt og ut-

danning. Det å stemple deres liv og valg som 

mindreverdige, og gjennom det tro at man 

skal motivere til livsstilsendring, er helt me-

ningsløst. Den psykiske helsen er like viktig 

som den fysiske i dette arbeidet. Man skal 

trives og ha det godt i livet.

 Hva kan fysioterapeuter bidra med i 
folkehelsearbeidet?

– De bidrar først og fremst med sin kom-

petanse gjennom å utarbeide treningspro-

grammer for riktig og god trening for den 

enkelte. Også på det sekundærforebyggende 

området, der pasienten har begynt å utvikle 

symptomer og har behov for veiledning for 

å endre livsstil, har fysioterapeutene en nøk-

kelposisjon.

 Etter samhandlingsreformen er det et 
større behov for rehabilitering utenfor 
sykehusene. Hvordan sikrer man at alle 
får et tilbud?

– Det er i utgangspunktet positivt at pa-

sientene skrives raskere ut av sykehusene. Vi 

må erkjenne at de lange sykehusoppholdene 

har vært passiviserende og ikke tilstrekke-

lig tilrettelagt for aktivitet og opptrening. 

Men da er det jo en forutsetning at det man 

kommer ut til er bedre. Høyre mener at det 

store hullet i samhandlingsreformen er en 

opptrappingsplan for rehabilitering, både i 

kommunene og i spesialisthelsetjenesten. 

En slik opptrappingsplan var et samlet 

krav fra Høyre, KrF, Venstre og Fremskritts-

partiet da de skulle forhandle med regje-

ringspartiene om samhandlingsreformen. 

Regjeringspartiene hadde ingenting å gi på 

dette punktet, og det endte med at det ikke 

kom til forhandlinger i det hele tatt. 

– Dette er fremdeles et fellespunkt mel-

lom de borgerlige partiene som vi har for-

pliktet oss til å sette i gang. Hvis vi kommer 

i posisjon, vil en opptrappingsplan for reha-

bilitering bli utarbeidet.

 Hvordan skal denne planen se ut?
– Vi mener at den skal bygges opp på 

samme måte som opptrappingsplanen 

innen psykiatri. Det innebærer en beskri-

velse av ansvarsforholdene mellom spesia-

listhelsetjenesten og primærhelsetjenesten, 

og virkemidler for å nå de behovene som 

beskrives. 

Dette har vært et hovedkrav fra brorpar-

ten av opposisjonen i snart ti år, men til tross 

for at den forrige Helse- og omsorgskomite-

en skrev dette inn i sine merknader, har det 

ikke blitt fulgt opp fra regjeringen. 

– Muskel- og skjelettlidelser og psykiske 

lidelser er et stort, voksende samfunnspro-

blem. Det rammer forholdsvis unge men-

nesker i arbeidslivet og er en hovedforkla-

ring til sykefravær og antallet uføretrygdede, 

sier Høie.

 Muskel- og skjelettskader, sykdommer 
og plager (MUSSP) koster samfunnet 
73 milliarder kroner i året. Hvorfor blir 
dette problemet så sjelden nevnt?

– Det er ikke riktig. Vårt forslag om en 

opptrappingsplan for rehabilitering handler 

veldig mye om muskel- og skjelettskader. 

Vi har tatt opp problemstillinger knyttet til 

dette med jevne mellomrom i Stortinget, 

både gjennom spørsmål og interpellasjoner. 

Det er en kontinuerlig del av diskusjonen 

rundt sykefravær og i diskusjonen rundt 

forbedringen av fysioterapitilbudet. Det er 

sannsynligvis et resultat av at vi har en alt 

for passiv barne- og ungdomstid og ung/

voksen-tid som gjør at helt vanlige belast-

ninger som menneskekroppen burde tåle 

setter oss ut av spill. 

MUSSP er ofte ikke spesifikke sympto-

mer som det er vanskelig for leger å diag-

nostisere. Høie mener at hvis pasientene 

fikk raskere tilgang til fysikalsk behandling, 

kunne flere funnet en løsning før tilstanden 

blir kronisk.

Han peker på to hovedgrep i bekjempel-

sen av MUSSP:

– For det første må vi tenke forebyggende 

og få folk i aktivitet. Det viktigste blir å spille 

på lag med lokalsamfunnene og de frivil-

lige organisasjonene. Dernest må vi bedre 

tilgangen på fysioterapi. Ikke minst må de 

som er yrkesaktive og begynner å få plager 

komme raskere til fysikalsk behandling.

 Men det er alt for få fysioterapeuter i 
kommunene?

– Vi er i en prosess hvor vi skal endre må-

ten pleie- og omsorgssektoren tenker på. Jeg 

oppfatter at det er politisk enighet om at vi 

skal snu utviklingen fra passiv omsorg til en 

situasjon der den enkelte skal leve hele livet 

og hjelpes til å mestre alderdommens svek-

kelser. Det vil kreve flere fysioterapeuter, 

blant annet innen eldreomsorgen. 

 Hvordan skal dette finansieres?
– Hvis vi kommer i posisjon etter valget, 

er dette en av flere ting vi må diskutere med 

blant annet Norsk Fysioterapeutforbund og 

kommunene. Høyre var mot de endringene 

i tilskuddsordningen som ble gjort av den 

sittende regjeringen, en endring som inne-

bar en reduksjon av trygderefusjonen og økt 

overføring av ansvaret til kommunene. Sva-

ret etter så lang tid med dagens ordning er 

likevel ikke å gå tilbake til slik det var, men 

å finne frem til endringer innen dagens mo-

dell som vil bedre tilbudet. 

Høyre ønsker en forandring i helse- og 

omsorgstjenesteloven i kommunene, som i 

dag er profesjonsnøytral og kun stiller krav 

om legedekning.

– Vi ønsker at staten skal være tydelig 

på hvilke yrkesgrupper som skal være re-

presentert i kommunehelsetjenesten, blant 

annet mener vi at loven skal stille krav til 

kommunene om at de skal ha fysioterapi-

kompetanse i egen organisasjon, sier Høie.

 Fysioterapeuter ute i kommunene blir 
i dag forsøkt satt til andre oppgaver enn 
fysioterapi. Hva er Høyres holdning til 
dette?

– Hvis det er andre oppgaver i den for-

stand at fysioterapeuten drar ut til pasienter 

som bor hjemme for å hjelpe dem å trene i 

hverdagen, så mener jeg det er rimelig. Det 

kan være å gå en tur i nærområdet, dra for 
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å handle, gjøre rent, eller ta bussen til byen. 

Fysioterapeuten skal hjelpe pasienten til å 

mestre oppgaver som de selv definerer som 

viktige i sitt liv. Den som tror at fysiotera-

peuten også i fremtiden kun skal holde seg 

inne på instituttet og vente på pasientene, vil 

bli skuffet. De må ut og trene folk i de miljø-

ene de hører hjemme i.

 Hva med oppgaver som ikke er 
treningsrelaterte, hvor fysioterapeuten 
deltar i stell, lager mat til pasienten eller 
vasker gulv?

– Det er en dyr løsning for kommunen 

å bruke høyt kompetente folk til oppgaver 

som andre med mindre kompetanse kunne 

gjort til lavere lønn. Men handler det om at 

fysioterapeuten gjør rent sammen med pa-

sienten for å trene i en praktisk situasjon, så 

har fysioterapeuten ingen grunn til å klage. 

Hvor grensene skal gå mellom fysioterapi og 

stell, er det best å finne ut av lokalt hvor de 

kjenner det spesifikke behovet for tjenester. 

 Når skal man begynne å satse på forsk-
ning i primærhelsetjenesten?

– Samtidig som vi ønsker at en stor del 

av helseutfordringene nå skal løses i pri-

mærhelsetjenesten, bevilger vi nesten ingen 

penger til forskning i denne sektoren. Det er 

et stort paradoks. Forskning i primærhelse-

tjenesten er i dag på et skammelig lavt nivå 

og må økes betraktelig. Jeg er opptatt av at 

det skal være forskning i og ikke på primær-

helsetjenesten. Det er en viktig forskjell. Vi 

må prioritere den praksisnære forskningen 

og kanalisere midlene gjennom kommu-

nene og høgskolene/universitetene som har 

profesjonsutdanningene. Hvis ikke, blir det 

spesialistene som sitter i sine høye tårn og 

forsker på det som foregår i primærhelsetje-

nesten. 

 Bør manuellterapi få en egen autorisa-
sjon?

– Manuellterapeutene er i utgangspunk-

tet en spesialisering fra fysioterapi, og er 

dermed ikke en egen gruppe som har behov 

for autorisasjon. Den har man allerede som 

fysioterapeut. Jeg har registrert at mange er 

opptatt av at dette skal være en egen gruppe, 

og at diskusjonen har gått i mange år. Det 

er alltid en diskusjon om hvor mange egne 

autorisasjonsgrupper man skal etablere, og 

hvilken betydning det eventuelt vil få. Pro-

blemet når det gjelder autorisasjon for ma-

nuellterapeuter, er at det etter så mange år 

ennå ikke har kommet til en avgjørelse. Min 

holdning er at det nå må trekkes en konklu-

sjon.

I spørsmålet om fysioterapeuter skal ha 

rett til å sykmelde, er ikke Høie fremmed for 

å vurdere dette. Man vil i så fall gjennomføre 

prøveprosjekter på samme måte som det ble 

gjort med manuellterapeutene og kiroprak-

torene, og effekten av ordningen vil være 

avgjørende for om prosjektet skal rulles ut i 

resten av landet. 

HELE MENNESKET Den psykiske helsen er like viktig som den fysiske. Man skal trives og ha det godt i livet. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no
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Arbeiderpartiet
Ap vil styrke tilskuddsordningen til frisklivssen-

traler og lærings- og mestringssentrene, og legge 

til rette for en nasjonal satsing på fysisk aktivitet 

gjennom blant annet flere gang- og sykkelveier. 

De vil øke antallet fysioterapeuter i helse- og om-

sorgsektoren, og løfte frem den rollen fysiotera-

peuter har hatt i utviklingen av hverdagsrehabili-

tering. Partiet ønsker å videreføre driftsstilskuddsordningen slik den 

foreligger i dag. Ap ønsker et større fokus på hjemmerehabilitering 

og vil utvide retten til fritt sykehusvalg til også å omfatte private opp-

trenings- og rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regio-

nale helseforetak. De vil styrke forskningen i primærhelsetjenesten, 

særlig knyttet til innovasjon i omsorg.

Senterpartiet
Sp vil gjøre folkehelsearbeidet til en naturlig del 

av samfunnsplanleggingen. Forebygging skal 

foregå der folk bor, og være en naturlig del av 

folks møte med helsevesenet, hele livet. Helse-

arbeidet er en viktig begrunnelse for Senter-

partiets mål om en bedre kommuneøkonomi. 

Partiet støtter driftstilskuddsordningen slik den 

er i dag, men ønsker å vurderer den fortløpende. Fysioterapeuter 

har en sentral rolle i både forebygging og rehabilitering, og antal-

let fysioterapeuter i kommunene bør fortsette å øke. Senterpartiet 

vil satse på forskning i primærhelsetjenesten for å få kunnskap om 

konsekvensene av samhandlingsreformen.

Sosialistisk Venstreparti
SV vil styrke folkehelsen gjennom å skape gode 

oppvekstsvilkår, arbeid til alle og et inkluderen-

de samfunn. Partiet vil gjennomføre en forplik-

tende opptrappingsplan for folkehelse som skal 

inkludere alle sektorene i samfunnet og styrke 

skolehelsetjenesten og helsestasjonene med de 1.500 årsverkene 

tjenesten mangler, deriblant fysioterapeuter. SV vil overføre mer 

av ansvaret for rehabilitering til kommunene. En nødvendig del av 

dette blir å ansette flere fysioterapeuter. SV ser det som avgjørende 

at driftstilskuddet tilsvarer det faktiske omfanget av fysioterapeutens 

praksis, og vil at akutt og spesialisert rehabilitering fortsatt skal ha en 

viktig plass i helseforetakene.

Fremskrittspartiet
FrP vil fjerne driftstilskuddsordningen og la refu-

sjonen følge pasienten slik at pasienten selv kan 

velge behandler. Fysioterapeuter bidrar til bedret 

folkehelse gjennom aktiv tilrettelegging for grup-

per med spesielle behov og tidlig intervensjon. 

Partiet ønsker å bruke positiv stimulans for at den 

enkelte skal kunne foreta fornuftige valg som fremmer god helse, et 

eksempel er skattefradrag for arbeidsgiverbetalt treningskort. For å 

fremme folkehelsen vil FrP også gi momsfritak for frivillige lag og 

organisasjoner. Partiet foreslår å styrke den medisinske forskningen 

både i primær- og spesialisthelsetjenesten. 

Kristelig Folkeparti
KrF ønsker å innføre én time fysisk aktivitet 

hver dag på alle trinn i grunn- og videregående 

skole. De vil utvide og bedre grønn resept-ord-

ningen slik at flere livsstilssykdommer kan fore-

bygges og behandles med livsstilsendringer og 

pasientoppfølging. Ser på fysioterapeuter som 

spesialister på folkehelse. KrF vil beholde driftstilskuddsordningen, 

men de som ønsker det skal få tilstrekkelig tilskudd til hele stillinger. 

Partiet vil satse på forskning i primærhelsetjenesten, særlig knyttet 

til forebyggende helsearbeid. 

Venstre
Venstre vil endre finansieringsordningen for 

fysioterapitjenesten, og vil at de med driftstil-

skudd ikke lenger skal ha monopol på trygde-

refusjon. Partiet vil ha en forpliktende økono-

misk og organisatorisk opptrappingsplan for 

rehabilitering og habilitering som også retter 

seg mot psykiske helse. De vil bedre ramme-

vilkårene for frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører som 

tilbyr helse- og velferdstjenester eller som organiserer helsefrem-

mende aktiviteter. Venstre ønsker å utdanne flere psykomotoriske 

fysioterapeuter, og mener det må forskes mer i primærhelsetjenes-

ten på effektive helsetjenester, inkludert på fysioterapi.

Bred enighet om å satse på folkehelsa
Fysioterapeuter må være innstilt på forandring, uttaler Bent Høie. Hva tenker de andre 

partiene om folkehelse og fysioterapi, nå en drøy måned før stortingsvalget? 

Følg Fysioterapeuten på Facebook og Twitter – Lik oss gjerne!

TEKST Tone Galåen, tg@fysio.no
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Postboks 128, 1309 Rud
Telefon 67 17 74  17 74 74

og oppbevaringsrør

Tomme senger på Aker sykehus

Halvparten av sengene ved den 

kommunale rehabiliteringsavde-

lingen på Aker sykehus i Oslo står 

tomme fordi bydelene ikke har råd til 

å bruke dem, meldte NRK Østlands-

sendingen den 30. juli.

AKER REHABILITERING åpnet for et år siden 

og ble da presentert som det nye utstillings-

vinduet i Oslos eldreomsorg. Tiltaket har 23 

plasser og ble startet med ekstra bemanning 

av fysioterapeuter og ergoterapeuter.

– Jeg syntes det er helt forkastelig at plas-

sene står tomme. Det er et kjempebehov for 

rehabilitering, sier Olav Nordgaard, som har 

kona si på Aker for opptrening etter en hjer-

neblødning. Han sier han måtte slåss for å 

skaffe henne plassen. 

Avdelingssykepleier Torild Kåsa frykter 

at dårlig bydelsøkonomi skal bestemme om 

eldre får nyte godt av rehabiliteringstilbudet 

ved Aker. 

Les mer og hør innslaget på www.nrk.no

Tallene nesten uforandret 

i Oslo, nedgang i resten av 

landet. 

TEKST Tone Galåen 
tg@fysio.no

DET nærmer seg studiestart, og landets fy-

sioterapiutdanninger står klare til å ta imot 

et nytt kull fysioterapeuter in spe.

Tallene viser at alle utdanningene har en 

nedgang i antall søkere sammenlignet med 

2012.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 

som tilbyr 120 studieplasser, hadde 3299 sø-

kere til sin fysioterapiutdanning hvorav 768 

hadde fysioterapi som 1. prioritet. Det er en 

nedgang på henholdsvis 1,7 prosent og 0,4 

prosent fra 2012.

Universitetet i Tromsø (UiT) som tilbyr 

26 studieplasser, hadde på sin side en ned-

gang på 12 prosent når det gjelder det totale 

antallet søkere til fysioterapi, og 11,7 pro-

sent færre enn i fjor satte fysioterapi som sitt 

førstevalg. Det var 1097 søkere hvorav 195 

hadde fysioterapi som 1. prioritet.

Høgskolen i Bergen (HiB) tilbyr 75 stu-

dieplasser. Det totale antallet søkere til fy-

sioterapi var 2504, og 535 av disse hadde 

satt fysioterapi øverst på lista. Nedgangen 

fra 2012 er på henholdsvis 9 prosent og 8,2 

prosent.

Hos Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) 

viser tallene at heller ikke der var det flere 

enn i fjor som lot seg friste til å bli fysio-

terapeut. Av 2456 søkere var det 502 som 

hadde fysioterapi som 1. prioritet. Det gir en 

nedgang på henholdsvis 7, 3 prosent og 13,3 

prosent. HiST tilbyr 80 studieplasser. 

Færre søkere til fysioterapiutdanningene
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Forskere ved NTNU og St. Olavs Hospital i 

Trondheim arbeider for å finne ut om trening 

kan redusere risikoen for komplikasjoner for 

gravide som er overvektige. Nå trenger de 

flere deltakere.

SÅ LANGT har 77 gravide deltatt i den vitenskapelige 

undersøkelsen, som er et samarbeidsprosjekt mellom 

NTNUs Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk 

og Institutt for samfunnsmedisin, samt kvinneklinik-

ken og barneklinikken ved St. Olavs Hospital.

I prosjektet, som ble satt i gang av professor Siv 

Mørkved i 2010, undersøkes effekter av trening for 

gravide med kroppsmasseindeks (BMI) på 28.  Delta-

kerne ble delt i to grupper ved loddtrekning, der halv-

parten følger et treningsopplegg og den andre ender 

opp i en kontrollgruppe.

– Håpet er å finne ut om risikoen for svangerskaps-

komplikasjoner, svangerskapsrelaterte sykdommer 

og fødselskomplikasjoner minsker for overvektige 

gravide som trener regelmessig under svangerskapet, 

forteller prosjektleder Trine Moholdt. 

Prosjektet har foreløpig bare kommet halvveis. 

Målet er å få vervet om lag 70 nye deltakere, slik at 

en totalt kommer opp i 150 i løpet av 2014. Prosjektet 

skal etter planen være ferdig i 2016.

Deltakerne i treningsgruppen følger et trenings-

opplegg på en time tre ganger i uka, i tillegg til en 

treningsøkt hjemme på ca. 45 minutter. De blir også 

oppfordret til å øke hverdagsaktiviteten. 

Kilde: www.gemini.no.

FORSKERE ved University of 

Southampton har påvist en sam-

menheng mellom skiftarbeid og 

nedsatt fertilitet, skriver Dagens 

Nyheter. 

En metaanalyse av 16 viten-

skapelige studier fra perioden 

1985 til 2013 viser at kvinner som 

jobber skift har vanskeligere for å 

bli gravide enn de som ikke gjør 

det. Studien ble presentert på den 

europeiske fertilitetskonferansen 

ESHRE i London og omfatter i alt 

120.000 kvinner.

Kvinner som jobber varierende 

skift (dag, kveld og natt) har 80 

prosent større risiko for subferti-

litet, det vil si at det tar minst ett 

år å bli gravid.  Blant kvinner som 

bare jobber natt øker risikoen for 

spontanabort med 29 prosent. 

Samhandling 
Kunnskapssenteret har 

laget en oppsummering 

av ulike former for sam-

handling ved utskrivning 

av pasienter med kronisk 

sykdom.

Publikasjonen er 

en oppsummering av 

effektstudier og viser 

at samhandling mellom 

sykehus og kommune-

helsetjeneste kan skje på 

mange ulike måter. Opp-

summeringen er utført på 

oppdrag av Diakonhjem-

met sykehus. 

Du finner publikasjo-

nen på www.kunnskaps-

senteret.no

Flere må klare  
seg selv

I Danmark har regjeringens 

Hjemmehjælpskommission 

lagt fram nye anbefalinger om 

tilbud og behandling for eldre. 

Hovedbudskapet er at flere 

eldre skal trenes opp til å klare 

seg selv, og at rehabilitering 

og gjenopptrening derfor vil 

spille en stadig viktigere rolle i 

Danmark.

Les mer: www.fysio.dk

Nordmenn og 
dansker

Det er flere arbeids-

takere i Danmark enn i 

Norge som er borte fra 

jobb på grunn av sykdom, 

viser en ny studie med 

data fra perioden 2004-

2008. 

Ifølge denne studien 

har danskene hyppigere 

og kortere sykmeldings-

perioder enn nordmenn. 

Forskerne fant også ut at 

det er signifikant færre 

sykmeldingsepisoder 

blant norske kvinner enn 

blant danske. Likevel er 

antallet sykmeldte kvin-

ner høyere i Norge enn i 

Danmark.

Artikkelforfat-

terne, blant annet fra 

Universitetet i Tromsø, 

stiller derfor spørsmål om 

flere korte sykefravær 

kan forebygge høyere 

sykefravær totalt.

Artikkelen ble for-

håndspublisert på nett i 

Scandinavian Journal of 

Public Health i juni.

Kan trening hjelpe overvektige gravide?

Skiftarbeid og fertilitet
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1. rad, fra venstre: Gry Beate Enge Kris-

tensen – Bodø, Marit Weideborg – Molde, 

Unni Bilden – Storslett, Anne Tine Vold 

– Tromsø, Jane Gabrielsen – Egersund og 

Nathalie Sanchez Lygren – Sandnes. 

2. rad: Professor Nina Emaus, uni-

versitetslektor Nina Tvedten, Hildegunn 

Nyre – Skatval, Karine Børsum – Oslo, 

Gunhild Følstad – Namdalen, Hege Karin 

Zeiner – Asker, Tina Hostrup Andersen – 

Skørping, Danmark, fagansvarlig/første-

lektor Anne Gretland, professor Målfrid 

Råheim og førsteamanuensis Aud Marie 

Øien.

3. rad: Vidar Øien – Bergen, Anders 

Lauridsen – Vestre Jakobselv, Jahn Gustav 

Johansen – Lierskogen og Snorre Renan-

der – Oppdal.

Les mer om studiet 

på www.uit.no

Forskning  
Midt-Norge

Samarbeidsorganet 

Helse Midt-Norge og 

NTNU har utlyst midler til 

doktorgradsstipend, post-

doktorstipend, forskerstil-

linger, utenlandsopphold 

og fri prosjektstøtte. 

Utlysningen gjelder 2014 

og søknadsfristen er 5. 

september. 

– Det er et mål å 

styrke forskningen 

i hele regionen. Alle 

helseforetak i Midt-Norge 

oppfordres derfor til å 

fremme søknader, opp-

lyser samarbeidsorganet 

HMN-NTNU. 

Les mer: www.helse-

midt.no

Triatlon risika-
belt over 40 

Et økende antall 

dødsfall blant middel- 

aldrende menn under 

harde mosjonsløp, 

synliggjør risikoen ved 

overdreven belastning av 

hjertet når man har pas-

sert middagshøyden. 

Aldersgruppen 40 

– 60 år utgjør nå 32 

prosent av medlems-

massen i det nasjonale 

triatlonforbundet i USA, 

skriver The Washington 

Post. Forekomsten av 

hjertestans øker i takt 

med antallet godt voksne 

menn som deltar i mara-

ton og triatlon.

Les mer: www.

fysioterapeuten.no

Smakebiter fra bloggen

Ferdig!
FØRSTE KULL i den treårige masterutdanningen i psykiatrisk og 

psykosomatisk fysioterapi ved Universitetet i Tromsø var ferdig i 

juni. Her er en del av studentene og lærerne samlet:

Hvor går grensene for hva fysioterapi er  
i privat praksis? 
Jan Magnus Bjordal
Hvis Nord-Varhaug og evt. PFF har en faglig platt-

form som ikke inkluderer behandlingspillaren med 

de etablerte fysikalske behandlingsformene i takst 11, 

så synes jeg vi har krav på å få vite hvilke «nye» be-

handlingsformer som utgjør deres faglige plattform. 

Da kan vi i det minste bli enige om vi har samme 

blink eller ikke.  

Et kapittel er over 
Emilie Holmseth Risberg
Den norske befolkning skal nok være i gode hender 

hos de nye fysioterapeutene, nå gjelder det bare for de 

med kontorer i toppetasjen virkelig å forstå at vi kan 

gjøre noe med behandlingskøer og helseplager. En 

god start ville være å sørge for at alle studentene får 

turnustjeneste etter endt studie. Vi vil gjerne gjøre en 

forskjell, vi kan gjøre en forskjell, så la oss gjøre det.

Heavy slow resistance training (HSR) – arvta-
keren til eksentrisk trening? 
Torgeir Spikkeland
Eksentrisk trening har i flere år besatt tronen som 

det beste og mest anerkjente tiltaket for tendinopati-

problematikk. Som jeg har vært inne på i et tidligere 

innlegg, er imidlertid ikke alt rosenrødt når det gjel-

der eksentrisk trening som behandlingstiltak.

Hva er det med Oslo? 
Jan Magnus Bjordal
Detaljerte takstfrekvensundersøkelser i Norge er 

mangelvare, men HELFO sin statistikk over fysiote-

rapi viser at omtrent fire av fem avtalefysioterapeuter 

på landsbasis benyttet fysikalske behandlingsformer 

en eller annen gang i løpet av 2011. Under 8 prosent 

av pasientene i Oslo tilbys fysikalske behandlingsfor-

mer av sin fysioterapeut. Hva er det med Oslo?

På toppen av klagemuren 
John Henry Strupstad
Basert på evidensen kan jeg anbefale de aller fleste å 

gå på jobb selv om det knirker i kroppen. Og hold deg 

i daglig fysisk aktivitet. Ja, selv om det knirker i krop-

pen. I Norge er det kort vei til marka – uansett hvor 

du bor! Og spør du meg, er marka hundre ganger 

bedre enn et støyende og stressende treningssenter. 

Terapi, både for kropp og sjel.

Følg med på våre bloggsider! http://fysiote-
rapeuten.no/Aktuelt/Blogg

Vi trenger også flere bloggere. Ta kontakt!
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Spebarns motoriske utvikling 

diskuteres heftig på internett.  

På Nesoddtangen helsesta-

sjon er fysioterapi igjen en del 

av tilbudet i barselgruppene 

fra fire måneders alder.

TEKST og FOTO Tone Galåen 
tg@fysio.no

– DET ER selvfølgelig for å forebygge med 

hensyn til barna, men også for å berolige 

mødrene, sier barnefysioterapeut Hilde Aa-

bol.

Tilbudet har ligget brakk i 15 år på grunn 

av mangel på ressurser. Helsestasjonen har 

fått oppfordringer fra foreldre som synes 

det er for lite fokus på spebarns motoriske 

utvikling sammenliknet med for eksempel 

søvn og amming.

– Nå har vi fått flere stillinger, samtidig 

som vi ser at foreldrene har mange spørsmål 

angående barnas motorikk, sier Aabol.

Tid til å lære
Noe av det viktigste for et nyfødt barn er 

kroppskontakt, ro og amming. Men når bar-

net passerer fire måneder, er det viktig at det 

også får ligge alene på et stabilt underlag og 

øve seg på å rulle rundt og etter hvert kom-

me opp i sittende stilling. 

– Barna må få god tid til å gjøre dette 

fremfor å bli plassert i et sete og fartet rundt 

hele dagen på foreldrenes premisser. Ikke 

minst er det viktig med hensyn til barnets 

selvfølelse og selvtillit. Det bør legges til ret-

te for mest mulig naturlig variasjon dagen 

igjennom, sier Aabol.

Når fysioterapeuten deltar i barselgrup-

pene, er det mye å hente på å stimulere nor-

malmotorikken. 

– Fra fire til seks måneder blir refleksene 

gradvis borte. Hvis det er noe galt, er dette 

en fin alder å se barna i. Hvis man finner noe 

som krever oppfølging, er det viktig ikke å 

skape for mye bekymring hos foreldrene. 

Man skal huske at det er få kartleggings-

verktøy som er reliable for så små barn, sier 

Aabol.

Hun mener at barn må få utvikle følelsen 

av å måtte streve litt for å få til ting. 

– De barna som hele tiden blir plassert og 

aldri får den erfaringen, kan lett bli passive 

og i noen tilfeller overvektige. Små barn må 

lære at det er deres egen kropp som forflyt-

ter dem fra sted til sted, og at dette er lystbe-

tont, sier hun. 

Udokumentert effekt
De vanligste motoriske plagene de får hen-

vist blant spebarn er nakkeinduserte asym-

metrier, fotstillingsfeil og forsinket motorisk 

utvikling. Nakkeinduserte asymmetrier kan 

være så mangt. KISS/KIDD er en liten låsing 

hos spebarn i øvre nakkeledd som har fått 

stor oppmerksomhet på internett.  Av og til 

blir dette et problem og gjør barnet urolige 

og smertepreget. 

– Det er vanlig å tro at så snart man ser 

en liten skjevhet og barnet gråter, så er det 

KISS eller KIDD. For behandling er det stor 

etterspørsel etter manuellterapeuter, kiro-

praktorer og osteopater. Dette til tross for 

at Kunnskapssenteret ikke har funnet doku-

mentasjon på at den behandlingen som gis 

er nødvendig, sier Aabol. 

Utrygge foreldre
Fysioterapeut Mari Taraldsen har vært an-

satt i Nesodden kommunen siden 2010 og 

har jobbet med barn siden 2005. Fra sep-

tember tar hun over aldersgruppen 0 til 6 

år. Hun ser en utvikling der utrygge foreldre 

ofte søker svar på internett.

– Særlig førstegangsforeldre lurer på 

mange ting. Når de møter de andre mødre-

ne i barselgruppa, snakker de seg imellom. 

Ofte kan informasjonen som sprer seg være 

verdiløs eller direkte misvisende. Vi ønsker å 

gå inn tidlig for å avklare, det handler om å 

gjøre foreldrene trygge, sier Taraldsen.

Nesodden helsestasjon har en ide om å 

publisere en guide på sine egne nettsider 

hvor de kan henvise foreldre til andre kvali-

tetssikrede nettsteder for småbarnsforeldre.

– Jeg har følelsen av at ingen sitter og sø-

ker så mye på nettet som førstegangsmødre, 

sier hun.

Målt på motorikken
Det hender at det kommer spebarn til helse-

stasjonen som har vært hos både kiroprak-

Nesodden – fysioterapi en del 
av barseltilbudet

I barselgruppene snakker vi om viktig-
heten av å gi barna tid, variasjon og 
bevegelsesglede. 
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tor og osteopat på forhånd. I stedet for å gå 

direkte til helsestasjonen, shopper foreldre-

ne tjenester på nettet.

– Hvis man søker på gråt og spebarn, så 

får man straks opp nakkeskjevhet og ulike 

behandlingsformer. Dessverre er det sjelden 

å se at det refereres til fysioterapi i denne 

sammenhengen. Det er synd, sier Taraldsen. 

Fysioterapeutene får ofte spørsmål om 

bruk av hjelpemidler som bæreseler og vip-

pestol, om barnet kan ligge på magen, om 

det er greit at barnet sitter på fanget, eller 

om det kan sitte i bil over lang tid. Noen blir 

engstelige når barnet ikke ruller fra rygg til 

mage ved egen hjelp når det er fire måneder 

gammelt.

– Barna blir målt opp mot motorikken 

det første året, og foreldrene er opptatt av de 

motoriske milepælene, det som er synlig. De 

tenker ikke på at det også er andre proses-

ser som skal utvikles samtidig, for eksempel 

både det kognitive og det sosiale. I barsel-

gruppene snakker vi om viktigheten av å 

gi barna tid, variasjon og bevegelsesglede. 

Normalbegrepet er vidt for denne alders-

gruppen, sier Taraldsen.

Bevegelsesglede
– Hva er viktig å tenke på når det gjelder spe-
barn og motorikk?

– De to første leveårene lærer barn vel-

dig mye gjennom å erfare hva kroppen gjør. 

Kroppen er på dette stadiet ikke først og 

fremst et redskap for å trene og bli sterk, 

men et redskap for å uttrykke seg. Vi snak-

ker om bevegelsesglede. Derfor er det vik-

tig at barna får tilrettelagte omgivelser som 

passer med det aldersnivået de er på, og at 

de får tid til selv å ta initiativ, for eksempel 

ved å rulle. Første gang et barn ruller rundt 

opplever de livets første fall. For å komme 

videre, må barnet få anledning til å erfare 

dette mange ganger, sier Aabol.

– Istedenfor hele tiden å streve etter den 

neste milepælen, bør man være tilstede her 

og nå og gi barnet den tiden det trenger for 

å utvikle seg. Barna kommer ikke til oss kun 

for å trene. De kommer for å få et godt for-

hold til kroppen sin og for å få den gode fø-

lelsen av at den fungerer, sier hun. 

VARIASJON Barn trenger tid og rom for å lære seg motoriske ferdigheter. Barnefysioterapeut Hilde Aabol har fanget barnets interesse. Fysioterapeut Mari 
Taraldsen følger med på det som skjer.



14     FYSIOTERAPEUTEN  7/13

AKTUELT

STUDENTER ved NIH, medisinstudenter 

ved Universitetet i Oslo og fysioterapistu-

denter ved Høyskolen i Oslo og Akershus 

gikk i år for første gang sammen om et nytt 

konferansekonsept.  FYSIO Oslo, Norsk Me-

disinstudentforening og studentstyret ved 

NIH arrangerte gjennom et nært samarbeid 

Oslo Student Conference in Sport Medicine 

(OSCSM) 2013.

Arrangementet gikk av stabelen 26.-27. 

april på Norges Idrettshøgskole og Riks-

hospitalet. Formålet med konferansen var 

å fremme tverrfaglig samarbeid gjennom 

forelesninger og workshops hvor tema var 

forbyggende helsearbeid med fokus på ska-

der relatert til fysisk aktivitet i skulder, kne 

og ankel. 

Åpningsforelesningen ble holdt av spe-

sialist i fysikalsk medisin og professor i 

idrettsmedisin ved NIH Sverre Mæhlum. I 

tillegg bidro en rekke anerkjente fagperso-

ner til konferansen og sikret høy kvalitet på 

arrangementet. Planen er at OSCSM skal av-

vikles årlig. 

Møteplass
– Som studenter og fremtidige helsearbei-

dere ser vi viktigheten av et tverrfaglig sam-

arbeid på tvers av profesjonene innen både 

forebygging og rehabilitering av helse. Gjen-

nom dette samarbeidet ønsker vi å utvikle 

kunnskapen om hverandres arbeidsområ-

der, i tillegg til faglig utbytte og økt kompe-

tanse, sier kursansvarlig i FYSIO Oslo, Karin 

Sundt Bendixvold.

De tre utdanningsinstitusjonene ligger 

fysisk langt fra hverandre i Oslo, og det fin-

nes ingen naturlig felles møteplass for stu-

dentene. 

– Vi ville lage en slik møteplass i form 

av en konferanse både for faglig og sosialt 

påfyll, sier leder i Norsk Medisinstudent-

forening Oslo Idrettsmedisin, Jens-Øyvind 

Samuelsen.

Studentkonferanse på tvers

Tverrfaglig samarbeid må til 

– enten det er på gamlehjem-

met, sykehuset eller i tippe-

ligaen. Det mener Torstein 

Dalen, representant i student-

styret ved Norges Idrettshøg-

skole (NIH).

TEKST og FOTO Tone Galåen 
tg@fysio.no

FELLES MØTEPLASS Studentene Torstein Dalen, Karin Sundt Bendixvold og Jens-Øyvind Samuelsen ser 
viktigheten av et tverrfaglig samarbeid når de kommer ut i arbeidslivet.
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– Det tverrfaglige samarbeidet man ser på rehabiliteringsinstitusjo-

nene fungerer som regel godt, og man kan tilby en behandlingspakke 

som består av profesjoner som idrettspedagoger, fysioterapeuter, so-

sionomer og leger. Jeg tror dette kommer til å videreutvikles innenfor 

mange fagfelt innen medisin i årene fremover, sier Samuelsen.

Bli kjent med hverandre
Representanter for de tre organisasjonene kom sammen til et møte 

i januar/februar, og ble enige om å slå seg sammen til et stort, sam-

lende arrangement. Hovedpoenget med konferansen var at hver av 

de tre faggruppene skulle bli bedre kjent med styrken til de to andre.

– En motivasjon for studentene på NIH var å delta på konferan-

sen for å vise frem spesialfeltene våre og hva vi er gode på. Vi ønsker 

å få aksept både ute i næringslivet og blant andre studenter, sier Tor-

stein Dalen.

– Vi er tre faggrupper med spisskompetanse innen forskjellige 

felt, og må samarbeide for å få best mulig resultat enten det er på 

gamlehjemmet, sykehuset eller i tippeligaen. Det er for eksempel 

ikke riktig at en person med master innen arbeidsfysiologi fra NIH 

må fravike til fordel for fysioterapeuter, sier han.

Dalen mener at kunnskapen rundt forebyggende helsearbeid må 

økes. 

– Forebygging er et område som vi mener det er svært viktig å 

løfte frem i årene som kommer. Det er mye å spare både for samfun-

net og individet dersom man greier å forhindre utvikling av sykdom 

og bidra til en generelt friskere befolkning, sier han.

Medisinsk ansvarlig
Jens-Øyvind Samuelsen er ferdig utdannet lege om halvannet år. Da 

vil han stå medisinsk ansvarlig for den behandlingen som gis. Hvilke 

fordeler ser han av et tverrfaglig samarbeid i sin fremtidige arbeids-

situasjon?

– Gjennom en konferanse som OSCSM2013 lærer man de ulike 

profesjonene å kjenne. Det tror jeg er veldig viktig. Som lege må man 

være tydelig i sin rolle, samtidig som man må implementere alle i et 

godt samarbeid. Det kan være en vanskelig balanse. Hvis man har 

kunnskap om og har vært mye i kontakt med andre fagfelt fra stu-

dietiden av, har man kanskje bedre forutsetninger for å kunne løse 

oppgaven på en god måte, sier Samuelsen.

Prioriterer tverrfaglighet
Foreningen han leder har satt tverrfaglighet som et av sine priorite-

ringsområder.

– På bakgrunn av de nye helseutfordringene som kommer i kjøl-

vannet av økningen i ikke smittsomme sykdommer, så er det essen-

sielt å inkludere alle faggrupper slik at vi kan trekke lasset sammen. 

Da er det lurt å ha spilt på lag fra studietiden av, sier han.

Alle er overbevist om at samarbeid hvor ulike profesjoner deler 

kunnskap styrker kompetansen.

– Mye teori sammen med viktig praktisk trening fører til effek-

tiv diagnostisering og mulighet til å komme raskt i gang med riktig 

behandling. Alle de tre utdanningene henger sammen. Det er viktig 

at vi lærer å samarbeide nå, slik at vi kan fortsette med det ute i ar-

beidslivet, sier Bendixvold.

Fysisk aktivitet
Selv om konferansen har fått navnet Oslo Student Conference in 

Sport Medicine handler det ikke om toppidrett, men alt som er knyt-

tet til fysisk aktivitet. De samme prinsippene som brukes på toppi-

drettsutøvere kommer også til nytte på resten av befolkningen.

Konferansen hadde om lag 130 deltakere og cirka 20 forelesere 

og instruktører sørget for faglig påfyll. Fredag besto av fellesfore-

lesninger med en sosial samling på kvelden. Lørdag var den store 

workshop-dagen med fire parallelle sesjoner. Tema var skulder, kne 

og ankel, samt skadeforebyggende tiltak og samarbeid i idrett med 

praktisk gjennomgang og diskusjon rundt rollefordeling. 

– Tilbakemeldingene har vært meget positive, og vi vil gjerne 

takke alle forelesere og instruktører som stilte opp uten betaling. 

Det kom desidert flest fysioterapistudenter, men vi håper at det vil 

bli jevnere fordelt mellom fagene på den neste konferanse, sier Ben-

dixvold. 
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AKTUELT

Firda fysikalsk-medisinske 

senter på Sandane i Sogn 

driver spesialisert diagnostise-

ring og behandling av pasien-

ter med nakkeskader. 

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

I EN UNDERSØKELSE TNS Gallup har utført 

svarer et stort flertall at de har blitt bedre av 

behandlingen ved senteret.

Undersøkelsen er gjennomført på opp-

drag fra Firda fysikalsk-medisinske senter 

(FFMS), der manuellterapeut Bertel Rune 

Kaale er daglig leder. TNS Gallup sendte 

spørreskjemaer på e-post til 356 brukere. 

222 av disse besvarte undersøkelsen – en 

svarprosent på 62. Oppsummeringen av 

undersøkelsen er lagt ut på FFMS sine nett-

sider. 

Nesten ni av ti av de som svarte har hatt 

plager med nakken/hodet i mer enn fem år, 

og at de hadde prøvd mange ulike behand-

lingsmetoder før de kom til FFMS. 

97 prosent mener at behandlingen ved 

FFMS har bedret deres situasjon, hvorav 40 

prosent mener at bedringen er betydelig. 

Resultatene viser også at uføregraden til pa-

sientene har gått ned. 

Betaler det meste selv
Siden starten i 2000 har senteret undersøkt 

rundt 1400 personer fra hele Norge. Rundt 

500 av disse har valgt å komme tilbake til 

FFMS for ett eller flere rehabiliteringsopp-

hold, selv om ikke utgiftene blir dekket av 

det offentlige. Flertallet av pasientene er fra 

Sogn og Fjordane.

FFMS opplyser på sine nettsider at det 

er vanlig med 14 -16 behandlingsøkter i lø-

pet av et rehabiliteringsopphold på to uker. 

Kostnaden blir da mellom 8.694 og 9.936 

kroner for ett rehabiliteringsopphold. Kost 

og losji kommer i tillegg. Over halvparten av 

pasientene har hatt 5-6 behandlingsopphold 

på 3-8 behandlingsdager hver.

– Sterkt fokus på diagnostikk
Bertel Rune Kaale beskriver i et intervju 

med bladet Muskel & Skjelett rehabilite-

ringsopplegget på denne måten:

– Utgangspunktet er et sterkt fokus på 

diagnostikk med basis i undersøkelsestra-

disjonen i norsk manuellterapi, kombinert 

med dertil egnede radiologiske undersøkel-

ser, som røntgen, CT og MRI – herunder 

den såkalte Kråkenes-metoden. I noen til-

feller benyttes også fMRI og DMX fra USA. 

Vi har over år utviklet et radiologisk samar-

beid med Nordfjord sjukehus på Eid. I reha-

biliteringsopplegget brukes en Multicervical 

Unit (MCU), som også brukes til nøyaktig 

testing av bevegelighet og styrke i nakken, 

sier Kaale.

I rehabiliteringen har senteret konsen-

trert seg mye om segmental instabilitet som 

følge av skade.

– Vi har fokusert på hvordan vi kan av-

dekke denne og hvilke tiltak som er egnet 

for behandling, sier Kaale.

Ressurssterke og motiverte
På spørsmål fra Muskel & Skjelett om hva 

som kjennetegner gruppen som blir bedre, 

og de som ikke opplever noen bedring, sier 

Kaale at de fleste som kommer til senteret 

allerede er en selektert pasientgruppe. Årsa-

ken er at de må betale mesteparten av be-

handlingen og oppholdet selv.

– De er dermed svært motiverte for å bli 

bra. Oftest har de god utdanning og gode 

jobber med bra lønn. De har hatt gode liv, 

men så kommer en skade som ødelegger 

dette. Hvis de ikke oppnår bedring, er det 

delvis på grunn av skadens omfang og ka-

rakter, sier Kaale. 

Les mer: www.firdafysmed.no

Fornøyde nakkepasienter på Sandane

Sterk ryggrad 

Til tross for at nordmenn og svensker ligger på verdenstoppen når det gjelder hofte- og under-

armsbrudd, viser en fersk studie at vi har få tilfeller av brudd i ryggen.

Stipendiat Svanhild Waterloo ved Universitetet i Tromsø (UiT) har kartlagt ryggene til 3.000 

nordmenn fra 38-87 år ved å scanne ryggradene deres med DXA. Resultatene viser at kun 12-14 

prosent har små brudd i ryggen, like hyppig hos menn som hos kvinner.

Waterloo mener at allmennleger i større grad må sjekke om det er brudd i ryggen som er 

årsaken til smerter hos eldre. 

Les mer: www.fysioterapeuten.no
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debatt
Antall studenter bør matche 
antallet turnusplasser.

Innlegg skal ikke være lengre enn 500 ord eller 3.000 tegn. Forkortelser/endringer som går ut over det ortografiske, grammatikalske eller det å gjøre set-
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I fagplanen for fysioterapiutdan-

ningen ved Høgskolen i Oslo og 

Akershus (HiOA) står det: «Full-

ført studium og ett års godkjent 

turnustjeneste gir grunnlag for å 

søke autorisasjon som fysioterapeut 

(lov om helsepersonell)». Med andre 

ord: Turnustjeneste må vi ha for å få 

godkjent utdannelsen slik at vi kan 

praktisere faget. 

Som tredje års student ved fy-

sioterapiutdanningen virket det som 

mange hindringer var overkommet 

for å bli fysioterapeut. Klinikkeksa-

men var fortsatt trollet i esken man 

var redd for, men man kunne skimte 

slutten på utdannelsen. Det viste 

seg at vi også måtte kjempe for 

turnusplasser. 

Som leder i turnuskomiteen ved 

HiOA var det et sjokk når listen for 

turnusplasser for region Sør-Øst ble 

tilgjengelig. Ved trekning av num-

mer var vi 158 som skulle ut i tur-

nus. Da vi skulle velge plass hadde 

noen falt av, men det var likevel 19 

turnusplasser for lite. Det var bare 

127 turnusplasser på listen, og på 

landsbasis manglet det 20 plasser. 

Disse studentene fikk beskjed om at 

de kunne risikere et år på venteliste. 

Et år man egentlig skal bruke på å få 

bekreftet kunnskapen man har til-

egnet seg på studiet, videreutvikle 

seg som fysioterapeut, og få en god 

dose med praktisk arbeid. I stedet 

kunne det bli et år der mye ville gå 

i glemmeboka. Da vi begynte på 

studiet, fantes ikke noen venteliste. 

Selv om vi visste om forskriftsend-

ringen som gjorde der mulig, trodde 

vi aldri det kom til å bli en realitet.

På vegne av medstudentene 

gjorde jeg og resten av turnuskomi-

teen ved HiOA det vi kunne. Dette 

kunne vi ikke finne oss i. Vi stilte 

spørsmål om fylkesmennene og 

Helsedirektoratet hadde gjort nok, 

og sammen med NFF la vi press på 

direktoratet for at de skulle ta tak i 

saken. Gjennom NRK Dagsrevyen og 

flere oppslag i Fysioterapeuten, føl-

te vi at vi delvis ble hørt. Fylkesmen-

nene måtte gå flere runder i sine 

distrikt, men i utgangspunktet var 

svaret at det var blitt vanskeligere å 

oppdrive plasser, og at det var flere 

studenter som skulle ut i turnus enn 

tidligere. I møte med Helsedirekto-

ratet diskuterte vi situasjonen og 

eventuelle løsninger, et møte der 

det for meg virket som om represen-

tantene fra direktoratet hadde lite 

kunnskap om hva turnusordningen 

betyr for fysioterapeuter.

30. april kom det e-post fra 

ansvarlig fylkesmann til de på 

venteliste om organisering av 

ventelisteordningen og en liste med 

22 ledige halvårsplasser. De fleste 

av disse halvårsplassene hadde 

oppstart i februar 2014, og 15 av 

20 studenter takket ja.

Siste dag på HiOA holdt leder 

for NFF, Eilin Ekeland, en tale til det 

hun kalte kremen av norsk ungdom 

– avgangsstudentene. I likhet med 

meg tenkte nok mange at det var 

merkelig å stå med mobilen i hån-

den, men hun hadde mottatt en ny 

mail om flere turnusplasser. Det var 

nå ytterligere fire halvårsplasser fra 

august, i tillegg til tre helårsplasser 

tilgjengelig. 

Dette viser at det lønner seg å 

stå på kravene. Det fantes tross alt 

flere turnusplasser. Ventelisten ser 

helt annerledes ut i dag. Jeg sier på 

ingen måte at vi har fått en løsning 

på problemet, men situasjon er bed-

re enn den var. Samtidig er det viktig 

å understreke at situasjonen ikke vil 

bli bedre, dersom dette ikke følges 

opp. Problemet er ikke mangel på 

studenter, men heller byråkrati, 

lover og regler. Det burde være et 

maks antall studenter per skole som 

matcher antallet turnusplasser. 

Med dagens behov for fysiote-

rapi burde det satses på de av oss 

som ønsker å hjelpe de som trenger 

det. Oppfølging av denne saken er 

derfor utrolig viktig, selv etter at 

vårt kull har kommet ut i turnus. 

Linn Ch. Engelstad 

Leder turnuskomiteen HiOA

Turnusplasser: Det lønner seg å stå på kravene
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Sammendrag 

 Innledning: Sykefravær og uføretrygding er betydelige folkehelseproblem med store 

konsekvenser for enkeltindivid, familie og samfunn. Fysisk aktivitet og trening har mange 

helsegevinster, og anvendes både i forebygging og behandling av ulike plager og kroniske 

sykdommer. Imidlertid er sammenhengen mellom fysisk aktivitet og sykefravær uavklart.

Hoveddel: Artikkelen baserer seg på søk i Pubmed. Bare prospektive befolkningsstu-

dier som undersøkte sammenhengen mellom fysisk aktivitet/kapasitet og sykefravær/

uføretrygd ble inkludert. Tolv studier rapporterte at fysisk aktive hadde redusert risiko 

for sykefravær eller uføretrygd. Tre av disse rapporterte sterkere sammenhenger ved an-

strengende aktivitet sammenlignet med moderat aktivitet. Tre studier viste at god aerob 

kapasitet medførte redusert risiko for sykefravær. En studie rapporterte en positiv sam-

menheng mellom muskulær styrke og sykefravær. Fysisk aktivitet i jobben økte risikoen for 

sykefravær, mens fysisk aktivitet på fritiden reduserte risikoen i en studie. Imidlertid var 

det i ulik grad justert for potensielle konfunderende variabler.

Avslutning: Prospektive befolkningsstudier indikerer at utholdenhetsevne og fysisk 

aktivitet i fritiden reduserer risikoen for sykefravær/uføretrygding. Anstrengende aktivitet 

ser ut til å redusere risiko for sykefravær/uføretrygd i større grad enn moderat og lett 

aktivitet, som kan skyldes større effekt på helse og på fysisk kapasitet – som kan gi lavere 

relativ arbeidsbelastning. Rehabilitering og forebyggende tiltak bør derfor vektlegge jevn-

lig deltakelse i fysisk aktivitet og trening som inkluderer anstrengende fysisk aktivitet. Vi 

foreslår en modell for hvordan fysisk aktivitet kan redusere sykefravær og uføretrygding.

Nøkkelord: trening, uføretrygd, helse, arbeidsevne.

Kan fysisk aktivitet redusere 
sykefravær og uføretrygding?

fag
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Innledning
Sykefravær og uføretrygding er betydelige 

folkehelseproblem med store konsekvenser 

for den enkelte arbeidstaker, arbeidsgivere 

og samfunnet for øvrig. Sykefraværet i Nor-

ge er regnet som høyt sammenlignet med 

land det er naturlig å sammenligne seg med 

[1]. De dominerende medisinske årsakene 

til sykefravær er muskel- og skjelettlidelser 

og psykiske lidelser [2]. Det er anerkjent at 

sykefravær og uføretrygding er komplekse 

fenomen som foruten helse, også er relatert 

til kulturelle, strukturelle og sosiale forhold 

i samfunnet. 

 Det er mange holdepunkter for at fy-

sisk aktivitet og trening har helsegevinster, 

deriblant på forebygging og i behandling 

av ulike plager og kroniske sykdommer [3]. 

Med fysisk aktivitet menes enhver kroppslig 

bevegelse som resulterer i en økning i ener-

giforbruket, mens trening er en aktivitet 

FAGARTIKKEL
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De dominerende årsakene til sykefravær er muskel- 
og skjelettlidelser og psykiske lidelser.

som gjentas regelmessig for å forbedre eller 

vedlikeholde en eller flere komponenter av 

fysisk form [4]. Fysisk aktivitet og trening 

er også en vesentlig del av mange rehabili-

teringsprogrammer med tilbakeføring til 

arbeid som mål, for eksempel ved AIR (Att-

føringssenteret i Rauland) [5] og ved det 

nylig etablerte Hysnes Helsefort i Rissa, Sør-

Trøndelag [6]. Dette reflekterer en tro på at 

fysiske aktivitetstiltak er viktig for arbeids-

evnen. Likevel er sammenhengen mellom 

fysisk aktivitet og sykefravær uavklart.

Hensikt og spørsmål
Formålet med denne artikkelen er å gjen-

nomgå publiserte prospektive befolknings-

studier som undersøker sammenhengen 

mellom fysisk aktivitet/kapasitet og syke-

fravær/uføretrygd for å belyse spørsmålet: 

Kan fysisk aktivitet redusere sykefravær og 

uføretrygding? Videre vil vi presentere en 

teoretisk modell for hvordan fysisk aktivitet 

kan redusere sykefravær.

Hoveddel
Artikkelens kunnskapsgrunnlag
Artikkelen baserer seg på ikke-systematiske 

søk i Pubmed, samt gjennomgang av refe-

ranselistene til relevante artikler. Søkestra-

tegien besto av ulike kombinasjoner av ek-

sponering (exercise, physical activity, sport) 

og relevante endepunkt (absenteeism,  disa-

bility pension, sick leave). Kun prospektive 

befolkningsstudier som undersøkte sam-

menhengen mellom enhver form for fysisk 

aktivitet/kapasitet og sykefravær/uføretrygd 

hos personer i arbeidsfør alder ble inkludert. 

Førsteforfatteren gjennomførte søkene og 

utvelgelsen av artiklene. Siste søk ble gjen-

nomført i desember 2012. Studier publisert 

fra og med 2002 ble inkludert. 

Resultat
Vi inkluderte 17 prospektive studier som 

undersøkte sammenhengen mellom fysisk 

aktivitet/trening/kapasitet og sykefravær el-

ler uføretrygd i befolkningen [7-23]. Opp-

summering av disse er presentert i Tabell 1, 

se neste side. 

De inkluderte studiene var gjennomført 

i Norden [10-15, 17, 19-23] og Nederland 

[7-9, 16, 18]. Antallet deltakere varierte 

mellom 421 til over 200 000. Medianen var 

6275 deltakere. Oppfølgingstiden varierte i 

gjennomsnitt fra under et år til 11 år, med 

tre år som median. 

Tolv av 13 studier rapporterte at det var 

sammenheng mellom fysisk aktivitet/tre-

ning og sykefravær eller uføretrygd når 

potensielle konfunderende variabler ikke 

ble inkludert i modellene. Tre studier som 

undersøkte sammenhengene for moderat 

og anstrengende fysisk aktivitet separat, 

rapporterte sterkere sammenhenger ved an-

strengende aktivitet selv om totalt energifor-

bruk var likt [10, 20, 21]. 

Tre studier benyttet maksimal eller sub-

maksimal sykkel- eller løpetest for å kvan-

tifisere fysisk kapasitet. En av disse hadde i 

tillegg tester for muskulær utholdenhet og 

styrke. Disse studiene viste at god fysisk 

form førte til redusert risiko for sykefravær 

[12, 13, 22]. I tillegg undersøkte en studie 

sammenhengen mellom muskulær styrke og 

langtids-sykmelding uten å finne noen sam-

menheng [23]. Denne studien hadde lavest 

antall deltagere av de inkluderte studiene, og 

kan ha hatt for lav statistisk styrke, da de med 

lav styrke i skulder-elevasjon hadde 38 % økt 

risiko for langtids-sykmelding som ikke var 

statistisk signifikant. Imidlertid viste de an-

dre styrketestene ikke like sterke sammen-

henger, og noen gikk i motsatt retning [23]. 

Denne studien kunne av styrkebegrensnin-

Kort sagt

Tiltak for å redusere sykefravær og uføre-

trygding:

Fysioterapeuter, fastleger, bedriftshelse-

tjeneste og arbeidsgivere bør oppmuntre 

til jevnlig deltakelse i fysisk aktivitet og 

trening. 

Anstrengende fysisk aktivitet ser ut til å 

fungere bedre enn lett og moderat aktivi-

tet, og bør derfor inkluderes i treningen.
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Studie/år/land Deltagere/
oppfølgingstid

Mål på FA eller kapasitet Endepunkt Hovedfunn

Eriksen/2002/Norge 
[14]

4744, ~20-67 år, 96% 
kvinner, 15 mnd.

Ulike typer regelmessig FA 
siste 3 mnd, som varte minst 
20 min.

Sammenhengende sykefravær på 
>14 dager og > 8 uker. Selvrap-
portert.

Regelmessig FA reduserte risiko for 
langtids-sykefravær, sammenlignet med 
inaktive og de som kun gjennomførte 
rolige gåturer.

Krokstad/ 2002/Norge 
[19]

62369, 20-66 år, 50% 
kvinner/9,7 år

Hvor ofte utføres mosjon. Uføretrygd. Nasjonalt register. Fysisk inaktivitet på fritiden ga økt risko 
for uførepensjon i alderen 50-64 år, ingen 
sammenheng for de under 50 år

Karpansalo/
2003/Finland [12]

1307 menn, 42-60 år, 
11 år

Prestasjonsevne og maksi-
malt oksygenopptak under 
sykkeltest.

Uføretrygd. Nasjonalt register. Utholdenhetsevne reduserer risiko 
for uføretrygd, særlig pga hjerte-og 
karsykdom.

Van den Heuvel/ 
2005/ Nederland [8]

1228, 18-59 år, 30% 
kvinner/4 år

Deltakelse i idrettslig aktivitet 
eller ikke.

Antall sykedager, RR for sykefra-
vær RR for tilbakeføring til arbeid. 
Bedriftsregister.

For de som ikke deltok idrettslig aktivitet: 
20 dager mer sykefravær over 4 år, økt 
risiko for sykefravær, redusert sjanse for 
tilbakeføring.

Van Amelsvoort/2006/
Nederland [7]

8902/18 mnd Antall ganger med FA i uken. Antall sykedager. Selvrapportert 
og bedriftsregister.

5 dager mindre sykefravær/år blant de 
som utførte FA minst 2 ganger/uke, sam-
menlignet med 0-1.

Proper/2006/Neder-
land [9]

1593, 18-59 år, 30% 
kvinner/ 3 år

Antall ganger med deltakelse 
i anstrengende FA.

Risiko for langtids-sykefravær 
(>21 dager/år). Bedriftsregister.

1 dag/uke med anstrengende FA redu-
serte risiko for langtidsfravær.

Christensen/ 2007/
Danmark [15]

5020, 18-69 år, 47% 
kvinner/18 mnd

Timer/uke med FA på fritiden. Risiko for langtids-sykefravær (8 
uker sammenhengende). Nasjo-
nalt register.

Ingen sammenheng.

Jans/2007/Nederland 
[16]

1284, 18-59 år, 29% 
kvinner/3 år

Regelmessig deltakelse i fy-
sisk krevende idrettsaktivitet 
siste 10 mnd eller ikke.

Antall sykedager. Bedriftsregister. Regelmessig idrettsaktivitet kan redusere 
sammenhengen mellom fedme og syke-
fravær.

Kyrolainen/2007/Fin-
land [22]

7179, 18-59 år, kun 
menn/<1år

Maksimal løpetetest og/eller 
sykkeltest
- Antall armhevinger
- Antall sit-ups
- Antall squats på 1 min
- Gripestyrke

Antall sykedager. Nasjonalt 
register.

Lav muskulær form og utholdenhetsevne 
er assosiert med sykefravær.  

Laaksonen/ 2009/
Finland [17]

6934, 40-60 år, 79% 
kvinner/3 år

Ukentlig tid med gange, rask 
gange, jogging og løping, eller 
aktiviteter med tilsvarende 
intensitet. Totalt energifor-
bruk ble kalkulert.

Egenmeldt eller legemeldt syke-
fravær (≤/> 3 dager). Nasjonalt 
register.

Svak sammenheng mellom FA og syke-
fravær.

Lahti/2010/Finland 
[10]

6465, 40-60 år, 79% 
kvinner/3,9 år

Ukentlig tid med gange, rask 
gange, jogging og løping, eller 
aktiviteter med tilsvarende 
intensitet.

Antall perioder med kortvarig og 
langvarig sykefravær (≤/> 14 
dager). Bedriftsregister.

Anstrengende, men ikke likt volum 
med moderat FA reduserte risiko for 
sykefravær. 

Strijk/2011/Nederland 
[18] 

580,~18-64 år, 12% 
kvinner/3,4 år

Maksimal sykkel- eller trede-
mølletest.

Tid til første sykefraværsperiode. 
Bedriftsregister.

Arbeidstakere i god fysisk form hadde 
lavere risiko for å starte en sykefraværs-
periode.

Holtermann/ 2011/
Danmark [11]

7144, 18-64 år, 52% 
kvinner/2 år

Spørsmål om FA i  jobb og på 
fritiden.

Langvarig sykefravær (> 3 sam-
menhengende uker). Nasjonalt 
register.

Fysisk aktiv jobb økte risiko for langvarig 
sykefravær, mens FA i fritiden reduserte 
risikoen. 

Faber/2012/Danmark 
[23]

421, ~18-67 år, 49% 
kvinner/10 år

Maksimal isometrisk styrke i 
mage, rygg, skulder elevasjon 
og abduksjon, og håndgrep 
målt med dynamometer.

Tid til langvarig sykefravær (> 2 
sammenhengende uker). Nasjo-
nalt register.

Ingen sammenheng.

Kristensen/ 2012/
Norge [13]

227201, 18-19 år, kun 
menn/5-15 år

Submaksimal sykkel- eller 
tredemølletest.

Sykefravær >16 dager pga mus-
kel- og skjelettlidelser (ikke skade). 
Nasjonalt register.

Fysisk kapasitet hadde moderat sammen-
heng med sykefravær med muskel- og 
skjelett-diagnose.

Lahti/2012/Finland 
[21]

7332, 40-60 år, 83% 
kvinner/2,8 år 

Ukentlig tid med gange, rask 
gange, jogging og løping, eller 
aktiviteter med tilsvarende 
intensitet.

Antall sykmeldingsperioder (≤/> 3 
dager). Bedriftsregister.

Inaktive som startet med vigorøs FA og 
de som opprettholdt vigorøs FA hadde 
redusert risiko for sykefravær. Dette var 
ikke tilfelle for moderat FA.

Lahti/2012/Finland 
[20]

6275, 78% kvinner, 
40-60 år/ 6 år

Ukentlig tid med gange, rask 
gange, jogging og løping, eller 
aktiviteter med tilsvarende 
intensitet.

Uføretrygd uavhengig av årsak, og 
pga muskel- og skjelett eller men-
tal diagnose. Nasjonalt register.

Anbefalt mengde moderat aktivitet redu-
serte risiko for menn, mens kvinner kun 
hadde risikoreduksjon om de inkluderte 
vigorøs FA.

TABELL 1 Prospektive observasjonsstudier som undersøker sammenhengen mellom fysisk aktivitet (FA)/kapasitet og sykefravær/uføretrygd.
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ger heller ikke gjennomføre stratifiserte ana-

lyser etter hvor fysisk krevende arbeidet var 

i relasjon til langtidsfraværet. I denne sam-

menhengen er det interessant at en ny dansk 

studie har påvist, selv etter justering for en 

rekke konfunderende variabler, at fysisk ak-

tivitet i jobben økte risiko for sykefravær i 

en dose-respons-sammenheng (hazard ratio 

(HR): moderat: 1,59; høy: 1,84), mens fysisk 

aktivitet på fritiden reduserte risikoen (HR: 

moderat: 0,85; høy: 0,77), sammenlignet 

med de i den lave aktivitetskategorien for 

jobb og fritid, respektivt [11].

Hvor sterke sammenhenger det var mel-

lom fysisk aktivitet/utholdenhetsevne og 

sykefravær/uføretrygd varierte mellom 

studiene. To studier rapporterte fire til fem 

dager mindre årlig sykefravær for fysisk ak-

tive personer [7, 8]. Karpansalo og medar-

beidere undersøkte sammenhengen mellom 

aerob kapasitet og uføretrygd blant mid-

delaldrende menn [12]. Risikoen for å bli 

uføretrygdet var mer enn fordoblet for fem-

tedelen med lavest aerob kapasitet sammen-

lignet med femtedelen som var i best form, 

selv etter justering for en rekke konfunde-

rende variabler. Lahti og medarbeidere rap-

porterte at middelaldrende inaktive kvinner 

og menn som startet med anstrengende fy-

sisk aktivitet hadde signifikant lavere risiko 

for egenmeldt (rate ratio: 0,80) og legemeldt 

(rate ratio: 0,63) sykefravær sammenlignet 

med de som forble inaktive [21]. I en annen 

studie av samme populasjon rapporterte 

de samme forskerne sterke sammenhenger 

mellom fysisk aktivitet og uføretrygd, men 

noe ulike resultater for menn og kvinner. 

Sammenlignet med inaktive personer hadde 

menn nesten halvert risiko om de deltok i 

moderat eller anstrengende aktivitet (HR 

0,56 og 0,56), og ytterligere risiko-reduksjon 

om de var svært aktive og inkluderte an-

strengende aktivitet (HR: 0,20). For kvinner 

var det ikke signifikant reduksjon i risiko 

ved moderat aktivitet (HR: 0,93), men ved 

anstrengende aktivitet (HR: 0,39) og ved 

mye aktivitet som også inkluderte anstren-

gende aktivitet (HR: 0,37) [20]. En norsk 

studie som ble gjennomført med unge nor-

ske menn som deltok i militær førstegangs-

tjeneste undersøkte sammenhengen mellom 

aerob kapasitet og sykefravær på grunn og 

muskel- og skjelettlidelser[13]. I analyser 

justert for konfunderende variabler rappor-

terte forfatterne signifikant forhøyd risiko 

for personer med middels (HR: 1.18) og lav 

(HR: 1.39) utholdenhetsevne, med høy ut-

holdenhetsevne som referanse.

Studiene hadde i varierende grad inklu-

dert potensielle konfunderende variabler. 

Alder, kjønn, alkoholinntak, røyking og 

BMI var de vanligste kovariatene. En del in-

kluderte også sosioøkonomisk status/utdan-

ning [10-13, 15, 20, 21], og minst en helse-

variabel [10, 11, 14, 18, 20, 21] i analysene 

av sammenhengen mellom fysisk aktivitet/

trening/kapasitet og sykefravær eller uføre-

trygd. 

Diskusjon
De prospektive observasjonsstudiene pre-

sentert i denne oversiktsartikkelen viser at 

det er en sammenheng mellom fysisk akti-

vitet/fysisk kapasitet og sykefravær/uføre-

trygd. Anstrengende fysisk aktivitet ser ut 

til å kunne være mer beskyttende mot syke-

fravær enn moderat aktivitet. Dette indike-

rer at anstrengende fysisk aktivitet, som har 

større effekt på fysisk form enn moderat og 

rolig aktivitet, kan være mer hensiktsmessig 

for å unngå sykefravær. Imidlertid kan det 

være et skille mellom fysisk aktivitet utført 

som fritidsaktiviteter og som tungt arbeid, 

da en studie viste at tungt arbeid økte risi-

koen for sykefravær.

Styrken til de identifiserte observasjons-

studiene er at alle hadde prospektive design. 

Vi inkluderte ikke tverrsnittsundersøkelser 

siden disse vanskeligjør slutninger om år-

sakssammenhenger da det er sannsynlig at 

eksisterende helseplager fører til mindre fy-

sisk aktivitet. I longitudinelle studier er dette 

et mindre problem da man kan ekskludere 

personer med eksisterende helseplager eller 

tar hensyn til dette i analysene. For å fjerne 

all potensiell konfundering er det imidler-

tid nødvendig å gjennomføre randomiserte 

kontrollerte studier. 

En svakhet er at alle studiene som benyt-

tet fysisk aktivitet som eksponering inn-

hentet informasjon om fysisk aktivitet ved 

hjelp av spørreskjema, og ikke ved objektive 

metoder som akselerometri eller liknende. 

Like fullt er det vist at selvrapportert fysisk 

aktivitet har akseptabel validitet i epidemio-

logiske studier [24]. 

Flere studier tok ikke – eller bare i be-

grenset grad – hensyn til eksisterende hel-

seplager. I en studie forsvant den statistiske 

sammenhengen når BMI og subjektiv fysisk 

helsefunksjon ble inkludert i modellen [10]. 

Imidlertid rapporterte en annen studie fra 

samme populasjon at fysisk aktivitet hadde 

betydning for både BMI og fysisk helsefunk-

sjon [25], slik at disse variablene i så fall vil 

være medierende- og ikke konfunderende. 

Som presentert i Figur 1 tenker vi at fy-

sisk aktivitet som over tid øker fysisk ka-

pasitet gir lavere relativ arbeidsbelastning/

eksponering og fører til bedre helse. Fysisk 

aktivitet kan også gi positive akutte respon-

ser som økt smerteterskel og bedret sinns-

stemning [3]. Disse effektene kan styrke ar-

beidsevnen, og dermed redusere sykefravær 

og uføretrygding. 

De dominerende årsakene til sykefravær 

er muskel- og skjelettlidelser og psykiske 

lidelser [2]. Regelmessig fysisk utholden-

hetstrening og/eller styrketrening har vist 

seg å gi mange positive helse-effekter, som 

økt livskvalitet [26], mindre fibromyalgi-

FIGUR 1 Modell for hvordan fysisk aktivitet kan redusere sykefravær og uføretrygding.
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Anstrengende fysisk aktivitet ser ut 
til å redusere risiko for sykefravær og 
uføretrygd i større grad enn moderat 
og lett aktivitet.
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FAG FAGARTIKKEL

Title: Can physical activity reduce sickness absence and disability pension? 
Abstract 

 Introduction: High levels of sick leave and disability pension are significant public health 

problems with serious consequences for individuals, families and society as a whole. 

Physical activity and exercise training has many health benefits and is used in both the 

prevention and treatment of various health complaints and chronic diseases. However, the 

relationship between physical activity and sickness absence is unresolved.

Main part: This article is based on searches in PubMed. Only prospective population 

studies that examined the association between physical activity/capacity and sickness 

absence/disability pension were included. Twelve studies reported that physically active 

persons had a reduced risk of absenteeism or disability pension. Three of these reported 

stronger associations by vigorous activity compared to moderate activity. Three studies 

showed that good aerobic capacity reduced the risk of sickness absence. A study reported 

a positive association between muscular strength and absenteeism. Physically active jobs 

increased risk of sickness absence, while leisure-time physical activity reduced the risk in 

one study. However, it varied to what extent studies had adjusted for potential confoun-

ding variables.

Ending: Prospective population studies indicate that endurance capacity and leisure-time 

physical activity reduces the risk of sickness absence/disability pension. Vigorous activity 

appears to reduce the risk more than moderate and light activity, which may be due to 

a greater impact on health and on physical capacity - which can provide lower relative 

workloads. Hence, rehabilitation and preventive measures should emphasize regular par-

ticipation in physical activity and exercise training that includes vigorous physical activity. 

We propose a model of how physical activity can reduce sickness absence and disability 

pension. 

Key Words: exercise training, absenteeism, disability pension.

symptomer [27], depresjon [28, 29], angst 

[30], utbrenthet i jobben [31] og kronisk ut-

mattelse [32]. Fysisk trening vil også kunne 

redusere livsstilssykdommer [33]. Fysisk 

aktivitet/trening er etter hvert godt doku-

mentert behandling for depresjon [28, 29], 

som forklares med positive effekter på både 

psykososial og somatisk helse. Forskningen 

innenfor noen områder, som for eksempel 

korsrygg-smerter, er imidlertid sprikende, 

men en meta-analyse viste en liten reduk-

sjon i uspesifikke korsrygg-smerter ved tre-

ningsintervensjoner [34]. 

Økt fysisk kapasitet vil relativt sett redu-

sere fysiske arbeidsbelastninger [35]. For 

eksempel, om en person må løfte flere 30 kg 

tunge sekker om dagen, og han maksimalt 

klarer å løfte 60 kg, må han løfte belastnin-

ger som er halvparten av hans maksimale 

kapasitet. Dersom han gjennomfører to øk-

ter i uka med styrketrening som anbefalt i 

generelle retningslinjer [36] vil han i løpet 

av noen måneder sannsynligvis klare å løfte 

70-80 kg, og kan dermed løfte på en lavere 

andel av sin maksimale kapasitet. Det er 

derfor sannsynlig at jevnlig deltakelse i fy-

sisk aktivitet/trening som fører til bedre fy-

sisk form gjør arbeidstakere bedre rustet til 

å håndtere fysiske påkjenninger. En dansk 

studie påviste en dose-respons-sammen-

heng mellom fysisk aktivitet i jobben og økt 

risiko for sykefravær, mens fysisk aktivitet 

på fritiden reduserte risikoen for fravær 

[11]. Dette kan forklares med at en fysisk 

aktiv jobb gjerne karakteriseres av tunge 

løft, statiske og repetitive arbeidsoppgaver. 

Forfatterne argumenterer for at arbeidsta-

kere med fysisk krevende jobber spesielt bør 

anbefales å delta i fysisk aktivitet på fritiden. 

Videre, selv om det er mest nærliggende å 

tenke at god fysisk form har størst betydning 

i fysisk krevende yrker, finnes det også do-

kumentasjon for at styrketrening av nakke-/

øvre rygg-muskulatur reduserer trapezius-

smerter hos kontorarbeidere som hovedsa-

kelig har lett, men repetitivt arbeid [37]. 

Det ser ut til å være en sterkere sammen-

heng mellom deltakelse i anstrengende fy-

sisk aktivitet og sykefravær/uføretrygd, enn 

hva det er for moderate og lette aktiviteter 

[10, 20, 21]. Dette kan forklares ved en stør-

re økning av fysisk kapasitet. Dersom det er 

ønskelig å få rask bedring i fysisk kapasitet 

og metabolsk helse, viser flere studier utført 

ved NTNU at høyintensiv intervalltrening 

(85-95  % av makspuls), gjennomført som 

for eksempel 4x4 intervaller, gir betrakte-

lig større effekt enn moderat trening [33]. 

Imidlertid gir også moderat fysisk aktivitet 

i tråd med statens anbefalinger økning i fy-

sisk kapasitet for utrente selv om effekten er 

mer beskjeden og tar lengre tid å oppnå [38].

Det er viktig å poengtere at sykefravær er 

et komplekst fenomen. Derfor har de fleste 

studiene innen arbeidsrettet rehabilitering 

benyttet komplekse intervensjoner som be-

står av flere komponenter; ofte en form for 

mestringsintervensjon i tillegg til fysisk ak-

tivitet/treningsterapi og involvering av en 

arbeidskonsulent. Dette ser ut til å være en 

hensiktsmessig tilnærming for å øke tilba-

keføring [39]. 

Avslutning
Prospektive befolkningsstudier indikerer 

at fysisk aktivitet utført på fritiden reduse-

rer risiko for sykefravær. Anstrengende fy-

sisk aktivitet ser ut til å redusere risiko for 

sykefravær og uføretrygd i større grad enn 

moderat og lett aktivitet. En mulig forkla-

ring kan være større effekt på helse og på 

fysisk kapasitet – som kan gi lavere relativ 

arbeidsbelastning. Fysioterapeuter, fastle-

ger, bedriftshelsetjeneste og arbeidsgivere 

bør derfor oppmuntre til jevnlig deltakelse 

i fysisk aktivitet og trening. Anstrengende 

fysisk aktivitet bør inkluderes.
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Commentary
Chronic heart failure (CHF) is a major public health problem 

with high mortality rates, and the number of hospitalisations for 

CHF has tripled over the past 30 years (Fida and Pina 2012). CHF 

is also very costly; in the USA it is the most frequent diagnosis on 

30 day readmissions at a cost exceeding 18 billion dollars (Fida 

and Pina 2012). Thus, interventions aimed at reducing morbidity 

and mortality in this population of patients are a high priority. 

The study by Belardinelli et al shows that exercise training may 

be a very effective intervention, improving functional capacity, 

quality of life, mortality, and re-hospitalisation rate over a 10 year 

period.

A very striking result was the improvement in VO2 peak 

which was maintained above 16 ml/kg/min over the 10 year pe-

riod. This level of cardiorespiratory fitness is associated with im-

proved survival in CHF patients (Myers et al 2002). Interestingly, 

ejection fraction also improved five years after initiation of the 

program. Thus, long term, supervised exercise training improved 

two important prognostic markers as well as mortality and mor-

bidity. However, given the relatively small number of patients in 

the study, these outcome data need to be viewed with caution. The 

practicality of these findings could be questioned.

Clearly, a 10-year medically supervised cardiac rehabilitation 

program is not feasible or cost effective in most clinical settings. 

However, considering the relative safety of exercise training, pro-

fessionally supervised group based exercise training programs 

conducted in a health club setting as applied in the Belardinelli et 

al study is a potential avenue that deserves further consideration. 

It should also be recognized that these findings apply only to CHF 

with reduced ejection fraction, and it is still unknown if exercise 

has a positive impact on CHF patients with normal ejection frac-

tion. Finally, given the small number of women in the study, it is 

unclear if these findings apply equally to men and women.

Bo Fernhall
College of Applied Health Sciences, University of Illinois at Chicago, 
USA
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Long-term aerobic exercise maintains peak VO2, improves quality of life, 
and reduces hospitalisations and mortality in patients with heart failure

Synopsis
Summary of: Belardinelli R, et al (2012) 

10-year exercise training in chronic heart 

failure. J Am Coll Cardiol 60: 1521–1528. 

[Prepared by Nora Shields, CAP Editor.] 

Question: Does aerobic exercise improve 

peak VO2, quality of life, all-cause mortali-

ty, and cardiovascular morbidity in patients 

with chronic heart failure with mild to mo-

derate symptoms? 

Design: Randomised, controlled trial 

with blinded outcome assessment. 

Setting: Hospital and community settings 

in Italy. 

Participants: Patients with chronic heart 

failure who were clinically stable, had a left 

ventricular ejection fraction < 40%, and the 

ability to exercise. Haemodynamically sig-

nificant valvular heart disease, uncontrolled 

diabetes or hypertension, and renal insuffi-

ciency were exclusion criteria. One hundred 

and thirty-five patients enrolled in the study 

and 123 completed the protocol. Randomis-

ation of 123 participants (78% male) allotted 

63 to the exercise group and 60 to a usual 

care group. 

Interventions: Both groups received 

counselling on smoking cessation, stress 

reduction and diet. In addition, the inter-

vention group participated in an exercise 

training program for 10 years. The program 

consisted of 3 × 1-hour sessions per week of 

aerobic exercise at 60% peak VO2 at a hos-

pital for 2 months under the supervision of 

a cardiologist and an exercise therapist, and 

2 supervised 1-hour sessions at 70% peak 

VO2 the rest of the year in a community set-

ting. Patients were also encouraged to exer-

cise at home at least once a week. Each exer-

cise session included 40 minutes of aerobic 

activity (cycling and treadmill). The control 

group received usual care and were advised 

to continue their usual physical activities for 

no longer than 30 minutes each session. 

Outcome measures: The primary outco-

mes were functional capacity, measured by 

peak VO2 as a percentage of predicted ma-

ximum VO2, and quality of life over 10 ye-

ars. Quality of life was measured using the 

21-item Minnesota living with heart failure 

questionnaire (maximum score 105 points). 

Secondary outcomes were hospitalisations 

and cardiac mortality. 

Results: At 10-years, the exercise group 

had maintained a higher peak VO2 as a 

percentage of predicted maximum VO2 

compared with the control group (mean dif-

ference 13%, 95% CI 11 to 15). Quality of 

life was significantly better in the exercise 

group than the control group at 12 months 

(by 15 points (95% CI 10 to 20) and this was 

sustained throughout the 10 year study pe-

riod. The groups differed significantly on the 

relative risk (hazard ratios) of hospital read-

mission (0.6, 95% CI 0.3 to 0.8) and cardiac 

death (0.6, 95% CI 0.3 to 0.8) in favour of the 

exercise training group. 

Conclusion: Moderate intensity supervis-

ed aerobic exercise for patients with chronic 

heart failure performed at least twice-weekly 

for 10 years maintains functional capacity at 

more than 60% predicted maximum VO2. It 

also offers a sustained improvement in qua-

lity of life and a reduction in hospitalisations 

and cardiac mortality.

[95% CIs calculated by the CAP Editor.]
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Diagnostisk uenighet bidrar 
til uenighet og helseangst 
hos pasienten.
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Ingen interessekonflikter er oppgitt. 

Det synes å være en økende tendens i tiden 

til å utstyre pasienter som har diffuse smer-

tetilstander med spesifikke diagnostiske 

merkelapper. En mulig tolking av fenomenet 

kan være at det foreligger drivkrefter, både 

på individ- og samfunnsnivå, i retning av 

å stille mer «spiselige» diagnoser, og at det 

potpurri av uklare smertetilstander som le-

ger ofte står overfor, søkes presset inn i spe-

sifikke diagnostiske kategorier – nærmest 

som en øvelse i diagnostisk hvitvasking. Jak-

ten på «nye sykdommer» drives også frem 

av legemiddelindustrien (1).

Ikke alle diagnoser har like høy status. 

Både fibromyalgiens og nakkeslengskade-

nes glanstid synes å være på hell, mens ME 

og posttraumatisk stresslidelse er diagnoser 

som ser ut til å få økende anvendelse. Diag-

nostiske merkelapper kan gi en viss legiti-

mitet. For eksempel innvilges uførepensjon 

like hyppig for whiplashdiagnose uten nak-

kesmerter som for nakkesmerter uten whi-

plashdiagnose (2).

En annen diagnose som er i vinden for 

tiden er nevropati. Litt parestesier her og 

litt redusert sensibilitet der, og – vips – så er 

nevropatidiagnosen «gryteklar». Den fore-

løpige kulminasjon på denne utviklingen 

representeres muligens av en helsides an-

nonse fra Pfizer i Dagens Medisin. Her spres 

budskapet at 37 % av pasienter med kronis-

ke ryggsmerter har en nevropatisk smerte-

komponent. En artikkel publisert i 2006 er 

oppgitt som eneste referanse (3). Det blir i 

samme annonse fremhevet at Lyrica (prega-

balin) har sentrale og perifere nevropatiske 

smerter som en av tre indikasjoner. At det 

kan søkes om individuell refusjon over blå-

reseptordningen og at søknadskjema ligger 

klart i WinMed, blir også poengtert.

En «nyttig» studie
Studien det refereres til er tysk og er skrevet 

av to nevrologer, en anestesiolog (alle med 

økonomisk støtte fra Pfizer) og en Pfizer-

ansatt. Studien er todelt. I første del tok 

forfatterne sikte på å undersøke validiteten 

av et nyutviklet spørreskjema for påvisning 

av nevropatisk smerte. Gullstandarden var 

klinisk og paraklinisk undersøkelse ved to 

«erfarne smertespesialister» (ikke nærmere 

definert), som uavhengig av hverandre un-

dersøkte 392 smertepasienter. Ut fra domi-

nerende symptomer og funn ved undersø-

kelsen ble pasientene gruppert i overveiende 

nevropatiske eller nociseptive smertemeka-

nismer. I kategorien «nevropatiske smerter» 

utgjorde pasienter med korsryggssmerter 

23 % (radikulopatier synes ikke inkludert). 

I kategorien «nociseptive smerter» utgjorde 

korsryggssmerter 61 %.

Pasientene fylte deretter ut spørreskjema-

et PainDETECT questionnaire, utviklet av 

forfatterne som et screeninginstrument for 

å fange opp nevropatiske smerter. I skjemaet 

er det listet opp sju «typiske» kjennetegn ved 

slike lidelser. Forfatterne fant høyt samsvar 

mellom resultatet av den kliniske undersø-

kelsen og skår på utfylt spørreskjema. Med 

en grenseverdiskår på 19 poeng eller mer ble 

det beregnet både spesifisitet og sensitivitet 

på imponerende 84 %.

I neste trinn ble det rekruttert til sammen 

7 772 pasienter med korsryggssmerter av 

mer enn tre måneders varighet. Disse fylte 

ut spørreskjemaet uten ledsagende klinisk 

undersøkelse. 37 % av disse hadde ifølge 

studien en nevropatisk smertekomponent 

(skår   ≥ 19 på PainDETECT questionnaire). 

I denne gruppen forelå det en betydelig ko-

morbiditet, med blant annet mye høyere 

prevalens av psykopatologiske forstyrrelser 

og uførhet.

Kan nevropatidiagnose stilles 
ved screening?
Forfatterne oppsummerer artikkelen med 

at painDETECT questionnaire er et pålite-

lig, enkelt og validert screeningverktøy for 

å avdekke nevropatiske komponenter ved 

kroniske smertetilstander, inkludert rygg-

smerter. De mener også at verktøyet er til-

strekkelig for å stille en slik diagnose. I en 

artikkel publisert i 2009 poengterer imid-

lertid førsteforfatter at screeningtester ikke 

Nevropatiske utglidninger
Medikalisering av hverdagsplager er ikke noe nytt fenomen, men drives i økende grad frem av legemid-

delindustrien. Jakten på nye «diagnoser» er god butikk, og nå er også våre vonde rygger blitt gjenstand 

for industriens klamme omfavnelse: de er blitt nevropatiske. Hjelpen er imidlertid ikke langt unna, skal 

vi tro produsenten av Lyrica.
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kan erstatte en klinisk undersøkelse, og at 

de ikke er ment brukt til diagnostisering (4). 

Han vektlegger i samme artikkel betydnin-

gen av å påvise sensibilitetsendringer (blant 

annet allodyni eller hypestesi) i de smerte-

fulle regioner.

Forfatterne trekker vidtgående slutninger 

ut fra de to delstudiene, og tar ingen forbe-

hold om andelen med nevropatisk betinge-

de ryggsmerter. Basert på materialet på 52 

selekterte ryggpasienter hevder de sågar at 

14,5 % av tyske kvinner og 11,4 % av tyske 

menn lider av overveiende nevropatisk 

betingede korsryggssmerter. Til sammen-

likning kan det nevnes at hyppigheten av 

nevropatiske smerter med spesifikk etiologi 

(inkludert postherpetisk nevralgi) er anslått 

til 0,081 per 100 personår (5).

Hva menes med «gullstandard»?
Artikkelen oppgir at de to «smertespesialis-

tene» som vurderte ryggpasientene hver for 

seg var uenige i diagnosen i kun 2 % av tilfel-

lene, og at undersøkelsen representerte gull-

standarden som det utfylte spørreskjemaet 

ble vurdert opp mot. Det fremgår imidler-

tid ikke hvilke kriterier som ble brukt for å 

skille mellom nociseptive og nevropatiske 

smerter, kun at spesialistene brukte sin «er-

faring», supplert med «øvrige relevante un-

dersøkelser». Begrepet gullstandard forut-

setter at referansetesten er valid, entydig og 

ikke overlapper med testvariabelen. I slike 

tilfeller gir det mening å beregne sensitivi-

tet, spesifisitet og positiv prediktiv verdi av 

kliniske tester. I den aktuelle studien synes 

disse forutsetningene ikke å være oppfylt, 

og konklusjonene om testens pålitelighet får 

derved preg av tautologi.

Pseudonevrologiske symptomer 
ved uspesifikke smertetilstander
Det fremgår ikke av studien hvor mange 

av pasientene som hadde smerter i øvrige 

regioner enn korsryggen. Det er en vanlig 

klinisk erfaring at pasienter med regionale 

og utbredte smertetilstander også beskri-

ver pseudonevrologiske symptomer. Ofte 

beskrives smertene som brennende eller 

stikkende. Uttalt overflatisk ømhet, diffuse 

sensibilitetsutfall og ukarakteristisk utstrå-

ling er også vanlig i denne gruppen. I en 

fibromyalgistudie ble det f.eks. beskrevet pa-

restesier hos 54 %, nummenhet (hvor som 

helst) hos 50 % og brennende smerter hos 

38 % (6).

At det ved kronifiserte smertetilstander 

skjer endringer i nevrohumorale og smerte-

modulerende systemer, er det få som betvi-

ler, men er det derved grunnlag for å bruke 

betegnelsen nevropati? Ved en slik reduk-

sjonistisk smertemodell overser man lett de 

mangefasetterte psykososiale faktorer som 

vi nå vet spiller en hovedrolle i utviklingen 

av kronisk smertebetinget uførhet (7, 8). En 

slik helhetlig forståelsesmodell får indirekte 

støtte ved studiens påvisning av betyde-

lig psykiatrisk komorbiditet i «nevropati»-

gruppen. Istedenfor å drøfte den mulighet at 

angst og depresjon kunne være den primære 

årsak til gruppens smertetilstand, synes for-

fatterne så blindet av sin suksess med å «av-

dekke» nevropati at de ikke evner å betrakte 

psykososiale problemer som annet enn se-

kundæreffekter av smerter.

Er findiagnostikk av 
ryggpasienter mulig?
Ryggsyndromer er ofte den dominerende 

kliniske problemstillingen ved fysikalsk-

medisinske poliklinikker. Det er lite klinisk 

kunnskapsgrunnlag for at det er mulig å 

stille valide, patogenetisk baserte diagnoser 

hos flertallet av pasienter med uspesifikke 

ryggplager uten tegn til radikulopati (9). Det 

er generelt lav diagnostisk konsensus, og di-

agnosen som stilles, avhenger i stor grad av 

hvilken type «ryggspesialist» som oppsøkes 

(10). Slik diagnostisk uenighet bidrar til for-

virring og helseangst hos pasienten, medfø-

rer ofte overbehandling, og i verste fall yt-

terligere kronifisering (7, 8).

Ved radikulopatier er den diagnostiske 

presisjon høyere, og her gir det mer mening 

å bruke nevropatibetegnelsen. Freynhagen-

studien etterlater tvil om hvilke typer rygg-

plager som beskrives, men det synes som 

radikulopatier ble ekskludert. Man leter 

forgjeves etter begrepet «ryggsmerter med 

nevropatisk komponent» i oppdatert, kva-

litetssikret rygglitteratur. Studiens bruk av 

begrepet er dårlig underbygd så lenge forfat-

terne ikke gjør noe forsøk på å beskrive den 

underliggende nevroanatomiske lesjonen.

På tide med innstramming av 
nevropatibegrepet
Å trekke vidtgående slutninger om patoge-

nese ut fra verbale smertedeskriptorer i et 

spørreskjema er en tvilsom praksis, idet fe-

notypiske likhetstrekk ikke er ensbetydende 

med felles patofysiologiske forhold. Den 

verbale smertebeskrivelsen hos pasienter 

med sikker nevropati overlapper med symp-

tomene ved uspesifikke smerter (11). Det 

er blitt anbefalt å avgrense nevropatibegre-

pet til «smerter som oppstår som en direkte 

konsekvens av en lesjon eller sykdom som 

påvirker det somatosensoriske system» (12). 

Med «sykdom» menes her identifiserbare 

tilstander av blant annet inflammatorisk el-

ler autoimmun art, mens «lesjon» sikter til 

makro- eller mikroskopisk påvisbar skade. 

Det dreier seg i hovedsak om fokale eller 

multifokale skader på det perifere nervesys-

temet, generaliserte polynevropatier og ska-

der i sentralnervesystemet.

Definitiv nevropatisk smerte krever, i 

henhold til denne definisjonen, bekreftelse 

av objektiv nevrologisk sykdom eller skade 

gjennom supplerende kliniske og/eller labo-

ratoriebaserte undersøkelser, og det poeng-

teres at klinisk undersøkelse er obligatorisk 

for å kunne stille diagnosen. Freynhagen-

studien beskriver ikke hvilke kliniske eller 

parakliniske kriterier som ble brukt for å 

stille diagnosen «ryggsmerte med nevropa-

tisk komponent», og gjør heller ikke noe for-

søk på gradering av sannsynlighet for slike 

mekanismer. Forfatterne bidrar således til 

en uheldig utglidning av nevropatibegrepet.

Forfatterne av studien poengterer at det 

er av avgjørende betydning at pasienter med 

nevropatiske ryggsmerter får stilt diagno-

sen, idet det er «sterk evidens» for at deres 

smerter kan avhjelpes ved medikamentell 

behandling, inkludert antiepileptika (les 

pregabalin). Nyere placebokontrollerte stu-

dier gir en viss støtte for effekt av pregaba-

lin ved veldefinerte nevropatiske smerter 

(13), i mindre grad ved radikulopati (14). 

Det foreligger imidlertid ingen placebokon-

trollerte studier av pregabalin ved kroniske 

ryggsmerter. Ifølge ClinicalTrials.gov planla 

Pfizer i 2011 en studie av pregabalin ved 

ryggsmerter (NCT01298466). Den skulle 

«øke oppmerksomheten mot og bedre di-

agnostiseringen av pasienter med kroniske 

korsryggsmerter med en nevrogen kompo-

nent, og utrede effekten av og toleransen for 

pregabalin». Studien ble trukket tilbake i 

april 2012, uten at årsaken er oppgitt.

Konklusjon
Pfizer fører norske leger bak lyset når firma-

et hevder at en høy andel av ryggpasienter 

har en nevropatisk smertekomponent, og at 

disse vil kunne ha nytte av Lyrica. Påstanden 

bygger på én enkelt studie: denne ble plan-

lagt, gjennomført og finansiert av Pfizer. I 

studien trekkes det slutninger det ikke er 
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dekning for, og man kan mistenke at hensik-

ten først og fremst har vært å berede grun-

nen for økt salg av Lyrica gjennom å utvide 

nevropatibegrepet.

Ryggkampanjen fra Pfizer Norge føyer 

seg inn i en deprimerende rekke av eksem-

pler på at legemiddelindustrien, ofte med 

bistand av innleide konsulenter, pasientfo-

reninger og mediene, inntar en «korsfarer-

rolle», der siktemålet er å opplyse både all-

mennhet og helsepersonell om lidelser som 

er underdiagnostisert og underbehandlet 

(1). Graverende er det også at Pfizer, ved å 

utnytte det liberale regelverket for blåresept-

forskrivning, søker å velte kostnadene ved 

slik udokumentert behandling over på nor-

ske skattebetalere. Å erstatte tapte markeds-

andeler ved å «oppfinne» en ny indikasjon 

for et potensielt vanedannende legemiddel 

er muligens gode nyheter for Pfizer-konser-

net og dets aksjonærer, men dårlig nytt for 

skattebetalerne og alle dem som forventer et 

minstemål av vitenskapelig og etisk redelig-

het fra legemiddelindustrien.
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WalkAide® er en høyteknologisk elektrostimulator som hjelper mange droppfotpasienter  
til å løfte foten under gange. WalkAide® er meget avansert og må ikke forveksles  med  

                               tidligere elektrostimulatorer som har vært  
                       tilgjengelige for denne pasientgruppen. 
                Ny teknologi, basert på en  
      programmerbar tiltsensor,  
            gjør WalkAide® lett og  
              betjene for brukeren 
                
                Enkel elektrodeplassering 
                 

                 Ingen hælsensor 
                  
                  

           Egnet også for barn 
             

                    WalkAide® er godkjent som 
et ortopedisk hjelpemiddel 
gjennom NAV  
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Originaltittel: «Physical activity, mortality and 
breast cancer risk – The Norwegian Women 
and Cancer Study».

Hovedmålet med denne doktorgradsav-

handlingen, som er gjennomført i perioden 

2009-2013, var å undersøke kriterievalidi-

teten av et spørreskjema på fysisk aktivitet 

(1), og å undersøke effekt av fysisk aktivitet 

på total dødelighet, hjerte-kar og kreft dø-

delighet (2), og risikoen for postmenopausal 

brystkreft, total og i henhold til hormonre-

septor status i tumor (3) i en norsk kvinnelig 

befolkning med lang oppfølgingstid. 

Den nasjonale befolkningsundersøkelsen 

Kvinner og Kreft, startet i 1991, har inklu-

dert nærmere 172.000 norske kvinner i alde-

ren 30-70 år. Deltagerne er tilfeldig valgt fra 

Personregisteret ved Statistisk Sentralbyrå, 

og har besvart spørreskjemaer med spørs-

mål om livsstilsvaner og faktorer knyttet til 

reproduksjon. Data på vital status og kreft 

ble gitt gjennom kobling til Personregiste-

ret og Kreftregisteret i Norge. I validerings-

studien (1) av spørreskjemaet om fysisk 

aktivitet ble kvinner i samme aldersgruppe 

som kvinnene som deltar i Kvinner og Kreft 

studien, tilfeldig utvalgt fra Personregisteret. 

Deltageren ble bedt om å rapportere fysisk 

aktivitetsnivå ved bruk av det samme spør-

reskjema som er brukt i Kvinner og Kreft 

studien, og fikk deretter en hjertefrekvens- 

og bevegelsessensor plassert på kroppen 

som ble båret i fire sammenhengende døgn, 

ved to anledninger, med 5 måneder mellom. 

Resultatene fra de ulike studiene viste at 

selvrapportering av fysisk aktivitet som er 

brukt i Kvinner og Kreft-studien er tilstrek-

kelig til å rangere fysisk aktivitetsnivå i en 

voksen kvinnelig befolkning, med begrens-

ninger i å differensiere mellom intensitet, 

varighet og hyppighet av fysisk aktivitet (1). 

Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og 

dødelighet (2) viste en signifikant trend på 

at veldig lavt og lavt fysisk aktivitetsnivå var 

assosiert med økt risiko for død av alle år-

saker sammenlignet med moderat fysisk ak-

tivitetsnivå, med en sterkere assosiasjon for 

hjerte-kar dødelighet enn for død av kreft. 

Fysisk aktivitetsnivå utover moderat nivå 

ga ikke ytterligere redusert risiko for tidlig 

død. Populasjonens tilskrivbare risiko viste 

at 11.5 % av total dødelighet, 11.3 % av hjer-

te-kar død og 7.8 % av all kreftdød kunne til-

skrives lave fysiske aktivitetsnivå. Den tredje 

studien (3), som undersøkte risiko for post-

menopausal brystkreft ut fra hormonresep-

tor status i tumor, viste inkonsistente funn, 

og det er ut fra disse resultatene ikke mulig 

å utelukke at de observerte resultatene mu-

ligens kan reflektere ukjente konfunderende 

faktorer som endres over tid. Studien ga ikke 

grunnlag for å konkludere med en invers as-

sosiasjon mellom moderate eller høye nivå 

av fysisk aktivitet og postmenopausal bryst-

kreft, uavhengig av hormon reseptor status 

av tumor eller fysisk aktivitet over ulike tids-

perioder av livet som ved 14 år alder, 30 års 

alder eller ved inklusjonstidspunkt der kvin-

nene var i alderen 34-70 år. 

Funnene fra dette doktorgradsarbeidet 

viste en konsistent invers do-

se-respons sammenheng mel-

lom fysisk aktivitet og total 

dødelighet, død av hjerte-kar 

og kreft hos kvinner ved bruk 

av et valid instrument for 

rangering av fysisk aktivitet, 

mens det for andre helseut-

fall som risiko for postmeno-

pausal brystkreft ikke kan 

konkluderes med en konsis-

tent sammenheng med fysisk 

aktivitet. Det trengs derfor 

flere studier som undersøker 

denne sammenhengen med 

vekt på fysisk aktivitetsnivå 

gjennom hele livet og informasjon om hor-

monreseptor status på tumor for brystkreft. 
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Usikkerhet om valg av behandlingsmetoder ved 
proksimal humerusfraktur

Dahm, KT og Giske, L    
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Det er noe støtte for at tidlig mobilisering av armen kan være nyttig for pasi-

enter med ukomplisert proksimal humerusfraktur. Kirurgisk behandling gjøres i 

mange tilfeller ved kompliserte frakturer, men det er usikkert om resultatene på 

lang sikt er bedre enn ved konservativ behandling. Dette antyder resultatene fra 

en nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochranesamarbeidet.

En systematisk oversikt er en oversikt som bruker systematiske og eksplisitte metoder for å identifisere, utvelge og kritisk vurdere 

relevant forskning, samt hente ut, sammenstille, analysere og gradere data fra studiene som er inkludert i oversikten.

Kvaliteten på dokumentasjonen i en systematisk oversikt bedømmes blant annet ut fra studiedesign, risiko for systematiske feil, 

om resultatene peker i samme retning og om studiene totalt har tilstrekkelig antall deltakere. Vi bruker Grades of Recommendations 

Assessment, Development and Evaluation (GRADE) sitt system for å lage en profil over kvaliteten på dokumentasjonen for hvert ut-

fallsmål. Dokumentasjonen kan være av høy ( ), middels (  ), lav ( ), eller svært lav kvalitet ( ). Jo høyere kvalitet, 

jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått. 
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Proksimal humerusfraktur er svært van-

lig hos eldre og forekommer ca tre gan-

ger så hyppig hos kvinner som hos menn. 

Frakturene er ofte relatert til osteoporose, 

og de fleste oppstår i forbindelse med fall 

på skulderen. Frakturene kan grovt grup-

peres i forskjøvet (komplisert) og ikke-

forskjøvet (ukomplisert).

Øvre del av humerus kan deles inn i fire 

hovedkomponenter: Leddhodet, store - og 

lille overarmsknute og humerusskaftet. 

Alle disse kan inngå i en fraktur, og frak-

turene kategoriseres etter antall fraktur-

linjer (Neer). Hvis en av komponentene 

er forskjøvet mer enn én cm eller danner 

en vinkel større enn 45 grader, defineres 

frakturen som forskjøvet. De fleste proksi-

male humerusfrakturer er ikke-forskjøvet. 

Frakturene kan også grupperes etter al-

vorlighetsgrad fra 1-4. Grad 4 er den al-

vorligste og involverer alle komponenter, 

hvor tre er forskjøvet. Grad 1 er den minst 

alvorlige og kan involvere alle komponen-

tene, men ingen er forskjøvet.

Ukompliserte frakturer behandles 

konservativt, mens kompliserte frakturer 

behandles enten konservativt eller kirur-

gisk. Konservativ behandling består av en 

periode med immobilisering med for ek-

sempel en fatle etterfulgt av øvelser.

Hva sier forskningen?
Den systematiske oversikten oppsumme-

rer funn fra studier som har undersøkt 

effekten av konservativ og kirurgisk be-

handling for personer med proksimal hu-

merusfraktur. 

Studiene viste at:

Tidlig mobilisering med fysioterapi 

fører muligens til noe raskere bedring 

for pasienter med ikke- forskjøvet 

fraktur ( )

Egentreningsprogram med instruk-

sjon kan være tilstrekklig for å oppnå 

tilfredsstillende resultat for pasienter 

med ikke- forskjøvet fraktur ( )

Det er uklart om kirurgisk behand-

ling fører til bedre resultat for pasi-

enter med forskjøvet fraktur ( )

Pasienter som får kirurgisk behand-

ling har oftere behov supplerende 

kirurgi enn pasientene som blir be-

handlet konservativt ( )

Vi har vurdert dokumentasjonen fra den-

ne systematiske oversikten til å være av lav 

og svært lav kvalitet fordi det var uklarhet 

rundt randomiseringsmetoden og rap-

portering av frafall, deltakerne var ikke 

blindet for hvilken intervensjon de fikk, 

og antall deltakere i flere av de forskjellige 

sammenlikningene var relativt få. 

Mer om den systematiske 
oversikten
Forskere i Cochrane-samarbeidet gjorde 

systematiske søk i flere forskningsdata-

baser og fant til sammen 23 randomiserte 

studier som de inkluderte i oversikten. 

Studiene hadde til sammen 1238 delta-

kere. 

Åtte studier undersøkte konservativ 

behandling for pasienter med ukompli-

sert fraktur. Tre av studiene sammenlignet 

tidlig og sen mobilisering.  Tidlig versus 

sen mobilisering var instruksjon i pen-

deløvelser og aktive bevegelser etter hen-

holdsvis 3-7 dager eller, etter tre uker. Tre 

andre studier undersøkte ulike former for 

opptrening. To av studiene sammenlignet 

veiledet egentrening og oppfølging (2-3 

ganger) med vanlig fysioterapi. Hva som 

inngikk i vanlig fysioterapi er ikke beskre-

vet. Den tredje studie sammenliknet vei-

ledet instruksjon og svømmetrening med 

bare veiledning (øvelser og råd).

Seks studier sammenlignet ulike for-

mer for kirurgisk behandling med kon-

servativ behandling for pasienter med 

forskjøvet fraktur (hovedsakelig grad 3 og 

4), og sju små studier sammenliknet ulike 

operasjonsmetoder, men er ikke omtalt 

her.

Kilde 
Handoll HHG, Ollivere BJ, Rollins KE. Interventions 
for treating proximal humeral fractures in adults. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, 
Issue 12.

Les hele oversikten i Cochrane Library:
http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/14651858.CD000434.pub3/pdf
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Aud er 53 år. Hun er skilt, har fire barn og 

har i mange år arbeidet som hjelpepleier i 

deltidsstilling i hjemmesykepleien. To av 

barna hennes har slitt med psykiske proble-

mer og rus, og den yngste er fortsatt i lang-

tidsopphold i institusjon. Aud har diabetes 

som krever insulinbehandling, og hun har 

tidligere hatt kreft.

Hele voksenlivet har hun vært plaget med 

generaliserte muskel- og skjelettsmerter. Nå 

oppsøker hun legen. Hun har ingen energi 

igjen i kroppen og strever med å klare job-

ben sin. Hun beskriver generell slapphet og 

en følelse av utmattelse.

Diagnoser og sykmelding
Allmennlegens sykmeldingsbeslutninger er 

basert på en samlet vurdering av pasientens 

arbeidsevne og fare for forverring dersom 

han eller hun fortsetter å jobbe, ikke på hvil-

ken diagnose som settes på sykmeldingen.

Det er riktig slik det blir løftet frem i le-

deren i BT (15.5.13) at subjektive helsepla-

ger, også kalt diffuse lidelser eller medisinsk 

uforklarte plager, står for rundt 40 prosent av 

sykmeldingene. Dette er også hovedplagene i 

befolkningen. Blant folk flest har 95 prosent 

denne type plager i løpet av en måned.

De vanligste er tretthet, muskel- og skje-

lettsmerter, søvnvansker, angst- og depre-

sjonsfølelse. For noen blir disse plagene så 

sterke at det ikke er forenlig med å gå på 

jobb. Da kan man oppsøke fastlegen og dis-

kutere om sykmelding er aktuelt.

Sykmeldingsbeslutninger for pasienter 

med slike plager er komplekse og basert på 

vurderinger av hvert enkelt individ, der le-

gens kunnskap om pasientens symptomer, 

personlighet, sårbarhet og familiesituasjon 

spiller inn. Vurdering av behov for sykmel-

ding for disse pasientene bygger på allmenn-

legens profesjonelle og kliniske kunnskap.

Til syvende og sist baseres avgjørelsen på 

en felles forståelse mellom legen og pasien-

ten av forholdet mellom symptombelastning 

og arbeidskrav, viser funn fra Silje Mælands 

ph.d. avhandling (2013).

Presise diagnoser
Hos fastlegen ble det tatt blodprøver for å se 

etter mulige årsaker til Auds slapphet. Disse 

viste at blodprosenten lå i nedre del av nor-

malområdet.

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt og 

Nav-direktør Joakim Lystad etterlyser mer 

presise diagnoser for sykmeldingene. Men 

hva er mer presist enn diagnosen slapphet 

dersom dette er grunnen til at en ikke klarer 

å jobbe?

Hadde det vært mer presist å skrive ane-

mi? Diagnosene på sykmeldingen bestem-

mer ikke hva slags behandling pasienten får, 

men har sitt viktigste formål som grunnlag 

for offentlig statistikk. Hva er da mer presist 

enn en eksakt presentasjon av hva som er år-

sak til sykmeldingen?

Sammensatt bilde
Det er likevel sjelden at pasienter med en-

keltplager, som for eksempel slapphet, ender 

opp med sykmelding. De fleste som sykmel-

des har flere typer helseplager samtidig.

Dette er også tilfelle for Aud. Det er ikke 

vanskelig å se at Auds sykehistorie og livshis-

torie, med mange utfordrende situasjoner, 

kan ha slitt på helsen og hennes resterende 

arbeidsevne. På sykmeldingsblanketten må 

legen likevel velge et medisinsk navn for en 

av plagene.

Kanskje den mest fremtredende, den le-

gen mener er den mest alvorlige eller hem-

mende, eller det pasienten selv angir som 

det mest plagsomme. Sykmeldingsdiagno-

sen gir ikke noe heldekkende bilde av hva 

pasienten sliter med, eller hva som er den 

underliggende årsaken til symptomene, 

men er nødvendig for å kunne skrive ut en 

sykmelding.

Flere plager
Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-

avtalen) sies å ha god effekt. IA-avtalen er-

klærer at vi skal ha plass til alle i det norske 

arbeidslivet. Det har vært en nedgang i sam-

let sykefravær, mens gradert fravær går opp, 

slik strategien bak IA-avtalen tilsier.

Den aktuelle debatten tyder på at mange 

mener problemet er at de sykmeldte har 

feil diagnose. Trøtthet og slapphet trekkes 

frem som de mest vanlige sykmeldingsdi-

agnosene, og lederen (BT 15.5.13) avsluttes 

med at det ikke er akseptabelt at det legges 

medisinsk til rett for passivitet. Tenker noen 

at Auds problem skyldes at hun har vært for 

passiv?

Likevel, med utgangspunkt i Mælands 

ph.d.-arbeid og kunnskapen vi har om at 

langtidssykmeldte har mange plager samti-

dig, ser vi spørsmålet om sykmeldingsdiag-

nosen slik: Hvor gyldig og nyttig er egentlig 

statistikken som er basert på sykmeldings-

diagnosene?

Sykelønnsordning
Norge har en av verdens mest sjenerøse 

sykelønnsordninger. Derfor er det kanskje 

ikke så verst at omtrent 93 prosent av befolk-

ningen går på jobb hver dag med plager og 

sykdommer som kanskje kunne kvalifisert 

til en sykmelding.

Egentlig bør vi stille oss spørsmålet: 

KRONIKK

En følelse av utmattelse
Sykemeldinger grunnet slapphet koster mest. Hvordan kan slike plager forebygges og mestres?

Silje Mæland, førstemanauensis ph.d., 
uni helse og Høgskolen i Bergen og 
Kirsti Malterud, professor, dr.med., Uni 
helse og Universitetet i Bergen. 

Publisert først i Bergens Tidene (BT): 8. 
juni 2013. Dette er en reprint med til-
latelse fra BT og forfatterne. 

fag
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Hva er mer presist enn diagnosen slapphet 
dersom dette er grunnen til at en ikke klarer 
å jobbe?

Hvordan klarer Norge å ha så lite sykefravær 

med så mange «syke» i arbeid?

Problemet er at oppslag som BTs leder 

(15.5.) skaper en mistenksomhet overfor de 

sykmeldte, og kanskje også fastlegene deres, 

som ikke gagner noen.

Plager flest
Problemet er at langtidssykmeldte pasienter 

koster samfunnet mye penger og har en høy 

risiko for senere uførhet, ikke at diagnosene 

deres er for upresise.

En fersk rapport fra Formi (MST-rapport 

1/2013) konkluderer med at samfunnsøko-

nomiske kostnader og trygdeutgifter knyttet 

til subjektive helseplager i 2009 var ca. 69-73 

milliarder kroner. Rapporten konkluderer 

med at denne type plager er et lavprioritert 

helsefelt både i helsepolitiske plandokumen-

ter og i tildeling av forskningsmidler.

Med utgangspunkt i egen og andres fors-

kning vil vi derfor heller bruke Auds historie 

til å rette oppmerksomheten på hvordan sli-

ke plager kan forebygges og mestres, fremfor 

å lete etter svarteper via sykmeldingsdiag-

nosene.

3-DELT «CLASSIC» BEHANDLINGSBENK
Med sin klassiske utforming, sentrallåsbare hjul og solide rammeverk 

www.steens-physical.no  

Norskprodusert og markedsledende 
i mer enn 30 år

«
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FAG DEBATT

DET VAR MED stor undring jeg leste denne 

overskriften på NFFs sider i Fysioterapeuten 

nr. 5. Det første som slo meg var undringen 

over at ordet Mindfulness var satt i anfør-

selstegn. Kunne det ha stått Oppmerksomt 

Nærvær og fysioterapi?

Så leser jeg videre, og opplever at pulsen 

blir raskere. Jeg blir varm, strekker meg og 

fester på nytt blikket på ordene.

Jeg er ansatt som spesialfysioterapeut i 

psykomotorisk fysioterapi i Vestre Viken, 

klinikk for psykisk helse og rus. Det er en 

allmenn døgnpsykiatrisk avdeling tilknyttet 

Bærum Distriktspsykiatriske Senter (DPS). 

Jeg skal derfor ikke gå inn i en diskusjon om 

fysioterapeuter skal ta seg betalt for denne 

formen for trening som en tilleggstjeneste. 

Det jeg ønsker å kommentere er påstanden 

om at Mindfulness ikke er fysioterapi.

– Like mye fysioterapi som fysisk 
aktivitet
Som psykomotoriker med videreutdanning 

i Basic Body Awareness  Methodology, samt 

fordypning i denne metoden, ønsker jeg en 

faglig begrunnelse for påstanden om at dette 

ikke er fysioterapi. For meg er Mindfulness 

like mye fysioterapi som fysisk aktivitet, for-

di det er en treningsform der den mentale 

og fysiske helsen oppnår gevinst i form av 

økt velvære.

Hva om jeg nå drister meg til å skrive føl-

gende: «Mye av undervisningen relatert til 

fysisk aktivitet kan det være hensiktsmessig 

å benytte i behandlingen. Likevel må dette 

alltid skje på bakgrunn av en grundig fysio-

terapeutisk undersøkelse og vurdering av 

hva som vil gagne den enkelte pasient best. 

Fysisk aktivitet er ikke fysioterapi».

Jeg ser for meg at med den påstanden vil 

jeg pådra meg mange reaksjoner. Det er da 

heller ikke ment som en påstand, men et lite 

tankeeksperiment.

Gjennom et langt yrkesliv som psyko-

motoriker har jeg erfart at mine pasienter, 

både barn, ungdom og voksne, har opplevd 

det som en lettelse når jeg møter dem med 

at jeg er her for å høre din historie, hva du 

er opptatt av, og hva du mener er viktig at 

jeg vet om deg. Jeg tar utgangspunkt i deres 

historie med å starte opp behandling der det 

å mestre står sentralt.

Underveis tar jeg på meg mine «obser-

vasjonsbriller». BARS-undersøkelsen blir et 

redskap jeg tar utgangspunkt i når jeg ob-

serverer, og jeg foretar kun en undersøkelse 

dersom vi har pasienter som er innlagt for 

å utredes.

Kan ikke gå med NFFs T-skjorte 
på jobb
For en tid siden fikk jeg en T-skjorte med 

påskriften «Fysisk aktivitet er min medisin». 

Den kan jeg ikke gå med på jobb fordi fysisk 

aktivitet for flere av mine pasienter dessver-

re har gitt en uheldig bivirkning.

I stedet for å trene skal den unge jenta 

med alvorlig spiseforstyrrelse og tvangsmes-

sig trening lære seg å hvile, være i kroppen 

sin, være med den framfor å sulte seg fra 

den, løpe fra den, fornekte den. Til dette 

bruker jeg Basal Kroppskjennskap med vekt 

på det å våge å ha et Oppmerksomt Nærvær 

i bevegelsen. Jeg bruker også Mindfulness 

basert på Andries Kroese og Mikael Wibe 

sine bøker. 

Så er målet etter hvert å la disse pasien-

tene oppleve glede – bevegelsesglede – ved 

fysisk aktivitet der Mindfulness og fysisk ak-

tivitet blir følgesvenner.

 
– Hva om NFF hadde vært litt 
nysgjerrig?
Det er interessant at det er fysioterapeuter 

med psykomotorisk bakgrunn som tar vi-

dereutdanning i Mindfulness. Hva om NFF 

hadde vært litt nysgjerrig, ja undret seg over 

dette fenomenet framfor kategorisk å kon-

kludere med at dette ikke er fysioterapi?

Hvor var NFF da en av verdens fremste 

på dette området, professor i medisin Jon 

Kabat-Zin, hadde en forelesning på det som 

da het Høgskolen i Oslo? Det finnes så mye 

vitenskapelig dokumentasjon på den positi-

ve effekten av Mindfulness – på lik linje med 

dokumentasjon på den positive effekten av 

fysisk aktivitet.

Jeg skal unngå å liste den opp, men heller 

anbefale en liten bok av Jon Kabat-Zin som 

heter  «Akkurat nå», og en litt større bok 

som har tittelen «Coming to Our Senses».  I 

tillegg vil jeg nevne boken «NÅ» av Mikael 

de Vibe og Ragnar Karem.

 
Stressmestring
Jeg leder stressmestringsgrupper gjennom 

Raskere Tilbake, og har gang på gang er-

fart den positive opplevelsen deltakerne får 

gjennom BK-øvelser, der Oppmerksomt 

Nærvær står sentralt.

Deltakere som sier: «Jeg er jo aldri til ste-

de i meg selv». «Det er som om jeg henger på 

en hest i galopp og strever med å holde fast 

i tøylene». «Jeg er aldri her, jeg er alltid hele 

tiden der framme».

Deltakere som opplever mer ro, bedret 

søvn, mindre muskulære spenninger, og sist 

men ikke minst: opplevelsen av å mestre og 

sette grenser for seg selv i hverdagen. Det 

gir igjen økt trivsel og økt glede ved fysiske 

aktiviteter, som bare var noe de gjorde fordi 

andre hadde sagt at det var bra for dem.

«Mindfulness» og fysioterapi
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Jeg har tatt dem med på deler av Kyststi-

en, utfordret dem på bare å være i nuet der 

vi går, ta inn synsinntrykk, lyder, berøring 

av føttene mot bakken, ta inn lukt og smak. 

Vi har stått helt nede i fjæresteinene og gjort 

våre øvelser.

Det ble en aha-opplevelse for alle, gå ut av 

et rom i et gammelt koselig trehus og ut i det 

store rommet som heter naturen.

 
Turer, dikt og musikk
Jeg oppfordrer alle mine pasienter til en 

daglig tur uten musikk på ørene, uten på-

slått mobiltelefon for å kunne hvile i nuet i 

bevegelsen. 

Dette vil nok neppe NFF kalle fysioterapi. 

Vel – jeg kaller det psykomotorisk fysiote-

rapi og sansemotorisk terapi.  Og det er for 

meg en del av fagfeltet fysioterapi.

Å lese dikt og fortellinger både sammen 

med og for pasientene, lytte til musikk, syn-

ge og nyte en kopp te, er vel heller ikke tra-

disjonell fysioterapi, men du verden hvilken 

utrolig terapeutisk effekt dette har.

I møtet med mine pasienter/deltakere 

inviterer jeg dem på en ny oppdagelsesferd 

i deres eget bevegelseslandskap, ja en reise 

der vi er underveis: Her og Nå. Enten jeg 

møter dem i individuelle behandlinger eller 

i bevegelsesgruppe.

Vi legger vekt på den reflekterende sam-

talen og undringen, uten nødvendigvis å ha 

et svar på at det setter i gang en bevisstgjø-

ring, både kroppslig og mentalt. 

Jeg forteller dem om de fire dimensjo-

nene: den fysiske, fysiologiske, psykologiske 

og eksistensielle. Dette skaper mening, de 

ser sammenhenger. 

Å åpne opp, gå opp nye spor, har jeg stor 

tro på. Det må vi også våge å gjøre når det 

gjelder videreutvikling av fysioterapifaget. 

Vi må våge å ha mot til å dele den kunnska-

pen som ikke nødvendigvis kan forankres i 

forskning i øyeblikket, men som er knyttet 

til den enkelte deltakers opplevelse og erfa-

ring. 

Fysioterapi er så langt mye mer enn fysisk 

aktivitet.

Mindfulness har en plass i dagens fysio-

terapi på lik linje med fysisk aktivitet av den 

enkle grunn at Kropp – Sjel & Ånd henger 

sammen og må sees i et samfunns- og kul-

turelt perspektiv.
 
Kirsten Kabbe Ytterbø 
Spesialist i psykomotorisk fysioterapi 
Bærum Distriktspsykiatriske Senter (BDPS)

Spørsmål 1: 
Fysioterapeutisk behandling tar utgangs-

punkt i en funksjonsvurdering av pasienten; 

Hva slags problem står vi overfor? Gjennom 

samtale med pasienten og en funksjonsun-

dersøkelse danner vi oss et bilde av hva dette 

dreier seg om, og vurderer hvilke tiltak som 

kan være aktuelle for å påvirke i gunstig ret-

ning. Vi har et sett av virkemidler og tiltak å 

velge mellom. Tiltak som vi kan ha lært på 

grunnutdanningen, på kurs, gjennom erfa-

ring, fra forskning osv. Vi har begrunnelser 

for de valgene vi tar, ut fra kunnskap og ut 

fra en vurdering av pasientens situasjon og 

endringsmuligheter. Som autorisert helse-

personell har vi en forpliktelse til å utøve det 

vi er autorisert for; å utøve fysioterapi. 

Dette har NFF sagt om hva fysioterapi er: 

Fysioterapeutens kunnskapsområde kjen-
netegnes av en forståelse av mennesket som et 
biologisk og sosialt vesen som preges av livs-
historie og livssituasjon, og av at bevegelse og 
funksjon er grunnleggende for helse.  Dette er 
utgangspunkt for å se pasientens plager i lys 
av bevegelsesmønster, belastningsforhold og 
patologi. Fysioterapeuter tar utgangspunkt i 
at mennesket selv har ressurser til forandring, 
læring og utvikling.

Når vi velger tiltak, er det fordi vi har 

pasientens problem og situasjon i sentrum. 

Vi har mål for behandlingen, og vi har vir-

kemidler for å oppnå disse. Vi bruker fysisk 

aktivitet, mindfulness (eller: oppmerksomt 

nærvær), manuelle teknikker, fysikalske 

behandlingsteknikker, osv. som virkemid-

ler.  Vi velger tiltak i den konkrete og unike 

situasjonen med pasienten ut fra alt vi har 

lært, og setter det inn i en sammenheng 

som tar utgangspunkt i pasientens behov 

og problem.  Og vi justerer og tilpasser til 

pasientens reaksjoner. Vi bruker verken 

mindfulness, manuelle teknikker eller fysi-

kalske behandlingsteknikker med metoden 

i sentrum. Fysioterapi er noe langt mer enn 

et sett av metoder. Fysioterapi er ikke å «tre 

en metode nedover hodet» på pasienten, 

uansett hva slags metode eller tilnærming vi 

snakker om. Og fysioterapi er noe langt mer 

enn fysisk aktivitet. Hvis vi anvender fysisk 

aktivitet, er det med rett dosering og inten-

sitet, tilpasset den enkelte. Derfor er det ikke 
likhetstegn mellom en metode eller tilnær-
ming og fysioterapi, eller mellom fysisk akti-
vitet og fysioterapi. Fysioterapi er en måte å 

undersøke, forstå og behandle pasienter på. 

Og det er det unike ved hver pasient som 

gjør yrket så spennende; at vi hele tiden må 

utforske sammen med pasienten hva dette 

handler om, hva som kan gjøres med det 

– og hvilke tiltak som kan være egnet til å 

påvirke. 

Og kanskje er det ikke all type behand-

ling/alle typer tiltak som skal betales over 

takstsystemet? Hvis fysioterapeuter for ek-

sempel driver rene yoga-klasser, er det kan-

skje ikke gruppebehandling i fysioterapi, 

og det kan dermed ikke utføres i driftstil-

skuddstiden. Hvis fysioterapeuter derimot 

tar med noen yoga-øvelser og elementer fra 

yoga inn i et behandlingsopplegg, og knytter 

det sammen med andre typer øvelser ut fra 

noen begrunnelser som er akseptert i fysio-

terapi, er det fysioterapi.  Hvis fysioterapeu-

ter velger ren samtale og bruker metodikk 

fra motiverende intervju uten kroppslige 

innfallsvinkler, er det motiverende inter-

vju, men ikke fysioterapi, og det kan ikke 

gjennomføres i driftstilskuddstiden. Hvis 

fysioterapeuten derimot legger en funk-

sjonsvurdering til grunn og har en kroppslig 

innfallsvinkel i behandling og samtidig an-

vender elementer fra motiverende intervju 

for å stimulere til endring, er det fysioterapi.  

NFF svarer:
1. Hva er det som gjør noe til fysioterapi i terapeutisk sammenheng?

2. Hva kan man ta betalt for som selvstendig næringsdrivende med driftsavtale?
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Spørsmål 2: 
Myndighetene ønsker via takstforskriften å 

si hvilke tiltak som kan betales over trygden 

og hvilke som ikke kan det. I takstforskrif-

ten er fysioterapeutens faglige autonomi 

presisert i § 2 (nytt fra 01.07.13), men i § 4 

i samme forskrift følger det en oppramsing 

av forskjellige behandlingsformer staten gir 

stønad til. Myndighetene erkjenner fysio-

terapeutens faglige autonomi, men de gir 

stønad bare for enkelte behandlingsformer. 

Hvis fysioterapeuter driver rene yoga-klas-

ser, er det ikke gruppebehandling i fysiote-

rapi! Hvis fysioterapeuter derimot tar med 

elementer fra yoga inn i et behandlingsopp-

legg ut fra begrunnelser som er akseptert i 

fysioterapi, (jfr. under), er det fysioterapi.  

Hvis fysioterapeuter velger ren samtale og 

bruker metodikk fra motiverende intervju 

uten kroppslige innfallsvinkler, er det moti-

verende intervju, men ikke fysioterapi. Hvis 

fysioterapeuten derimot legger en funk-

sjonsvurdering til grunn, har en kroppslig 

innfallsvinkel i behandling og samtidig an-

vender elementer fra motiverende intervju 

for å stimulere til endring, er det fysioterapi.  

NFF har tatt noen standpunkt på prinsi-

pielt grunnlag: 

Hvilke kriterier som bør ligge til grunn 
for å vurdere om en undersøkelsesmetode, 
en behandlingsmetode eller et tiltak kan 
inngå i fysioterapi.

Felles for undersøkelsesmetode, behand-

lingsmetode og tiltak:  

Er begrunnet i naturvitenskapelig, 

samfunnsvitenskapelig og humanistisk 

kunnskap. 

Er dokumentert i henhold til allment 

aksepterte kriterier innenfor forskning.

I tillegg for behandlingsmetode/tiltak: 

Det foreligger beskrivelser av hvilke 

funksjonsfunn behandlingsmetoden/

tiltaket er tenkt å påvirke og på hvilken 

måte det skal stimulere til funksjons-

forbedring.

Alle kriterier må være oppfylt for at det 

skal kunne inngå i fysioterapi. Grenseopp-

gangen mot metoder som ikke kan sies å 

inngå i fysioterapi er likevel ikke alltid like 

lett, og det hviler et stort ansvar på den en-

kelte fysioterapeut som autorisert helseper-

sonell å utøve faglig forsvarlig fysioterapi. 

I henhold til takstsystemet inngår de 

metodene og tiltakene vi bruker i tidstak-
sten, dersom det ikke er egne takster, som 

for eksempel for elektroterapi. Samtidig er 

det adgang til å ta betalt for tilleggstjenester 

som skal dekke fysioterapeutens kostnad for 

forbruksmateriell og tilleggstjenester som er 

nødvendig for å oppnå faglig forsvarlig fy-

sioterapi og som ikke er dekket av takstene i 

kapittel III. Det kan for eksempel være tape, 

innleggssåler, støttebandasjer/strømper, 

utstyr for hjemmetrening, veiledet trening 

for ikke-honorartakstpasienter. Når vi inte-

grerer elementer fra oppmerksomt nærvær, 

motiverende intervju, yoga el.l i behandlin-

gen, er det ikke åpning for å ta tilleggsbeta-

ling for dette. Det er heller ikke adgang til 

å tilby verken mindfulness-trening, moti-

verende intervju eller yoga som en ekstra 

behandling innenfor driftstilskuddstiden og 

kreve tilleggsbetaling for dette. 

Lett – og samtidig så vanskelig å være 

fysioterapeut, utøve faglig forsvarlig fysiote-

rapi og holde seg innenfor regelverk!?

En norsk studie stiller spørs-

mål ved om fedmeoperertes 

trening i større grad bør tilpas-

ses den enkelte.

STIPENDIAT Karen Synne Groven ved Avde-

ling for helsefag ved Universitetet i Oslo og 

hennes kolleger viser i en kvalitativ studie at 

kvinner som nylig har fått slankeoperasjon, 

opplever oppfølgingstreningen svært ulikt.

Nytt i Norge
Fysisk aktivitet for «sykelig overvektige» 

pasienter organisert i tverrfaglige, helsefag-

lige behandlingsopplegg, er forholdsvis nytt 

i Norge. Slike livsstilsprogram forekommer 

først og fremst i spesialisthelsetjenesten, 

gjerne som en spesifikk metode innen over-

vekt og livsstilsendringer. Fysioterapeuter er 

ofte involvert i behandlingen.

Trening og kosthold
De 11 deltakerne i studien deltok i et tverr-

faglig rehabiliteringsopplegg. De fikk både 

gruppebasert trening og kostholdsveiled-

ning. Treningen var intervallbasert.

Intervalltrening er dokumentert i tidli-

gere effektstudier å ha god virkning når det 

gjelder vektreduksjon, særlig på kort sikt. 

Men det finnes lite forskning på effekten av 

slik trening på personer som har gjennom-

gått vektreduserende kirurgi.

En del sluttet
Kvinnene var svært ulike i hvordan de er-

farte treningen. Mens noen erfarte å bli ster-

kere og få bedre kondisjon, erfarte andre det 

ikke å mestre og følge samme tempo som 

resten av gruppen. Bivirkninger etter ope-

rasjonen, tidligere erfaringer med trening, 

samt erfaringer av ikke å mestre, bidro til at 

noen etter hvert valgte å slutte. Disse søkte 

andre aktivitetsformer utenfor rehabilite-

ringsopplegget.

Ny organisering?
Funnene gir grunn til å spørre hvilken be-

tydning intervalltrening bør ha i rehabilite-

ringsopplegg der fedmeopererte deltar, og 

hvorvidt gruppebasert trening av fedmeope-

rerte kan organiseres på andre måter, slik at 

også individuelle hensyn og preferanser kan 

trekkes mer inn i opplegget.

Referanse: Changing Bodies, Changing Habits: Women’s Experi-
ences of Interval Training Following Gastric Bypass Surgery. 
Groven KS, Råheim M, Engelsrud G. Health Care For Women 
International, mai 2013.

Les mer
I sin doktorgradsavhandling som Groven 

snart skal avslutte, ser hun nærmere på livs-

situasjonen til 22 overvektige kvinner etter 

operasjonen. Hvilke bivirkninger sliter de 

med? Hvordan blir de oppfattet sosialt sam-

menliknet med før operasjonen, og hvilken 

betydning har mat, trening og fysisk aktivi-

tet fått etterpå? 

Se også reportasjen på side 38.

Intervalltrening etter fedmeoperasjon

For NFFs fagseksjon, Marianne Aars
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Kristian Gundersen:

Snåsakoden
Aschehoug & Co, 2013

299 sider

Pris innbundet: 369,-

ISBN: 978-82-03-29388-7

Professor i fysiologi ved Universitetet i 

Oslo, Kristian Gundersen, har med boka 

Snåsakoden tatt for seg nærmere 50 

alternative behandlingsmetoder og ser på 

de fra et vitenskapelig ståsted. Behand-

lingsformene spenner fra homeopati til 

kiropraktikk til lightning process, men også norsk psykomotorisk fysioterapi 

og manipulasjonsbehandling blir omtalt. I tillegg til kritisk gjennomgang av 

behandlingsmetodene gir boka en fin innføring i den vitenskapelige metode 

samt interessante avsnitt om godkjenning av utdanninger via Nasjonalt Or-

gan For Kvalitet i Utdanningen (NOKUT). Gundersen skriver også interessant 

om Nasjonalt forskningssenter innen komplimentær og alternativ medisin, 

NAFKAM og Nasjonalt Informasjonssenter for Alternativ Behandling, NIFAB.

Snåsakoden er viktig for følgende grupper: alle som har benyttet, har 

interesse for eller har vurdert å benytte seg av alternativ terapi i en eller 

annen form, alle fysioterapeuter og alle som behandler pasienter. Den bør 

også leses av alle politikere og byråkrater som har sitt hovedvirke med 

beslutninger i helsevesenet. Boka er lettlest, har en god tone, og jeg liker 

at Gundersen noen steder deler sine egne erfaringer med tvil satt opp mot 

vitenskapelige vurderinger. 

Fysioterapeuter skal lese denne boka for å oppdatere, eventuelt 

oppfriske seg på den vitenskapelige metode. Det er et hav av kurser der 

ute som er basert på enten gurukunnskap eller har en sterk økonomisk 

motivasjonsinnpakning fra kursholdere. Snåsakoden vil gi fysioterapeuter 

et glimrende utgangspunkt til å gjøre kunnskapsbaserte valg i forhold til sin 

fysioterapifremtid. Boka vil kunne rive i filler en del gamle sannheter og ta 

grunnlaget bort fra mangt et fysioterapiretta kurs man har deltatt på opp 

gjennom årene. Dette er kanskje ingen god følelse, men viktig for faget vårt, 

pasientene våre og personlig faglig utvikling.

Spesielt interessant for fysioterapeuter er kritikken Kristian Gundersen 

retter mot norsk psykomotorisk fysioterapi. Denne grenen av fysioterapi er 

omtalt under «Guruer - roten til alt vondt». Hovedkritikken, slik jeg ser det, er 

at det aldri har blitt utført god vitenskapelig, kritisk forsk- 

ning på at metoden faktisk virker. Dette til tross for at den har eksistert i 

mange år. Han setter også spørsmålstegn ved at forskningen som har blitt 

gjort på metoden nesten ikke har blitt sitert utenfor Norge, eller Norden.

Som manuellterapeut blir man i boka satt i samme bås som kiroprak-

torene, men Gundersen skriver at «manuellterapeutene har en mindre 

eksotisk historie». Med tanke på at manuellterapeutene er av de fremste i 

verden på ikke-medi-kamentell, kritisk og vitenskapelig forskning på muskel 

og skjelettlidelser, blir dette en unyansert kobling. Det er derimot viktig at 

manipulasjonsteknikkene blir kritisk belyst. Og ser man på hvem som gjør 

kritisk forskning på manipulasjon med en klinisk og nyttig agenda, utover å 

lete etter de biomekaniske eller småfysiologiske enhjørningene, så er det 

manuellterapeutene. Men poenget er nok kanskje at det per i dag, ifølge 

Gundersen, ikke er god nok evidens for manipulasjon fremfor annen hånds-

påleggelse? Her har han et poeng for diskusjon.

Hva er nok vitenskapelig grunnlag for å velge bort en behandlingsform? 

Som pasient vil du ha et bedre grunnlag for å eventuelt velge bort behand-

lingsformer for deg selv etter å ha lest Snåsakoden. Som behandler vil man 

stå bedre rustet i forhold til å vurdere kurs og utdanninger med basis i den 

vitenskapelige metode. Hva som skal være Helse-Norges godkjente behand-

lingsformer er det politikerne som styrer. Kristian Gundersen er veldig tydelig 

på at heller ikke vitenskapen har svaret på alt. Det vil alltid være usikkerhet 

knyttet til alle vitenskapelige vurderinger, men det er den sanneste vurde-

ringen man har i øyeblikket. Derfor bør politiske beslutninger i helsevesenet 

baseres på vitenskapelige metoder. Jeg kunne ikke være mer enig. Boka gir 

en fornøyelig omtale av NOKUT, NAFKAM og NIFAB, som jeg er sikker på vil 

gi leseren noen overraskelser. Utover dette vil man også kunne lese om el-

overfølsomhet og ME, som Gundersen gir navnet alternative sykdommer.

Muskel- og skjelettplager koster Norge omlag 70 milliarder årlig. Det må 

gjøres noen helsepolitisk viktige valg fremover. Jeg håper helsepolitikerne 

leser Snåsakoden i sommer, og jeg vil anbefale Fysioterapeuten sine lesere å 

gjøre det samme. 

Vegard Ølstørn, Manuellterapeut,
Helseweb.no, Oslo

Anbefalt sommerlitteratur for fysioterapeuter

UFO™
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FORSKNINGSPROSJEKT 

Prosjektleder Prosjekttittel Prosjektansvarlig institusjon

Brunner, Iris 
Virtual reality based training a motivating and effective way of regaining arm motor function after stroke? 
A pilot study

Universitetet i Bergen

Helbostad, Jorunn L.
Evaluering av rehabilitering etter hoftebrudd. En ny fysioterapiintervensjon med fokus på ganghastighet 
og fysisk aktivitet

NTNU

FORMIDLINGSPROSJEKT

Stipendmottaker Prosjekttittel Arbeidssted 

Evensen, Natalie Michelle
Reliability and validity of the Timed Up and Go Test and Ten-metre Timed Walk Test in pregnant women
 with pelvic girdle pain.

Bounce AS

Fikke, Hanne Kristin
Redusert somatosensorisk funksjon ved hjerneslag - en utfordring i fysioterapi ved gjenvinning av arm-/
håndfunksjon Nordlandssykehuset HF, Bodø

Olsen, Aarid Liland
«Jeg har fått et verktøy». Hvordan kan pasienter med revmatiske sykdommer gjøre seg nytte av 
fysioterapitilnærmingen basal kroppskjennskap. En kvalitativ studie. Haukeland universitetssjukehus

Søberg, Helene L Physical and mental health 10 years after severe multiple injuries - a prospective cohort study Oslo universitetssykehus

Vegstein, Kristine Patellofemoral pain syndrom and neurodynamic tests. (Nevrodynamiske tester ved patellofemorale smerter) Selvstendig næringsdrivende

Tildelinger fra Fondet
Våren 2013 tildelte Fondet stipend til forsk-

ningsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt og 

formidlingsprosjekt for i alt kr 2 084 522.  

DET ble ikke tildelt stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse.

Under finner du en oversikt over tildelingene med informasjon 

om hvem som har fått stipend og til hvilket prosjekt. 

Ny utlysning av de fire stipendordningene med søknadsfrist  

1. september 2013 finnes i Fondets søknadsportal på www.fysio.no/

FONDET

Med stipendordningene ønsker Fondet å bidra til 

forskning og utvikling av ny fysioterapifaglig kunnskap

kvalitetssikring av fysioterapeuters virksomhet

dokumentasjon og formidling av fysioterapifaglig kunnskap og 

praksis

å styrke fysioterapeuters konkurranseposisjon ved søknader 

om midler til forskningsprosjekt hos andre enn Fondet og til 

prosjekter som senere inngår i søknad til Fondet fra Miljøer for 

forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi.

Etikk – til refleksjon og handling i sosialt arbeid

3. utgave

Forfattere: Solveig Botnen Eide og  

Berit Skorstad

Forlag: Gyldendal Akademisk

ISBN: 978-87-05-44716-5

Denne boken presenterer grunnleggende etiske 

teorier og analyser av de moralske og verdimes-

sige rammene det sosiale arbeidet fungerer 

innenfor, og utfordringer sosialarbeidere står 

overfor i sin yrkesutøvelse. 

Bokens hensikt er å gi et bidrag til innsikt og refleksjon. Hvert kapittel 

har refleksjonsoppgaver og eksempler hentet fra relevante arbeidsfelt. 

Spørsmål som tas opp:

Hva skal vi legge til grunn når vi vurderer våre handlinger?

Hvilke verdier skal vi bygge på, og hva kan profesjonsetikken  

bidra med? 

Apopleksi – sygdom, behandling 
og organisation

Forfattere: Grethe Andersen, Dorte Damgaard, 

Hysse B. Forchhammer og Helle K. Iversen

Forlag: Munksgaard

ISBN: 978-87-628-0960-4

Denne boken gir en grundig gjennomgang av diag-

nostikk, behandling, forebygging og rehabilitering 

ved sykdommen Apopleksi. Noen kapitler beskriver 

ulike faggruppers rolle i behandlingen og den etter-

følgende rehabilitering. Boken inneholder også deler 

som inneholder en basal innføring i hjernens anatomi og blodforsyning, 

sykdomslære og undersøkelsesmetoder. 

Forfatterne bygger boken på evidensbasert kunnskap, og målet er 

translasjon til klinisk virksomhet. 

Boken er skrevet for leger, sykepleiere, fysioterapeuter m.m. som arbei-

der med denne typen pasienter i alle deler av helsevesenet. 
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HVERT år opereres ca. 3.000 pasienter for 

sykelig overvekt i Norge. 

Ranveig Olsen fikk utført gastrisk bypass 

i desember i fjor, og har siden den gang gått 

ned et sted mellom 30 og 40 kilo. Etter et 

hjerneslag for flere år siden, ble hun i en pe-

riode sittende i rullestol. 

– Da kom kiloene fort. Jeg trøstespiste 

samtidig som jeg ikke kunne være i vanlig 

aktivitet, forteller Olsen.

For å få fedmekirurgi gjennom det of-

fentlige må pasienten ha BMI på 40 alene, 

eller BMI på 35 i tillegg til andre sykdom-

mer. 2-4 prosent av befolkningen oppfyller 

disse kriteriene. 

Varige endringer
Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst 

(SSO) ved sykehuset i Vestfold, er en tverr-

faglig poliklinikk bestående av leger, klinisk 

ernæringsfysiologer, sykepleiere og fysiote-

rapeut. Hensikten er å hjelpe pasientene til å 

gjennomføre varige endringer i kosthold og 

aktivitetsvaner. 

Siden oppstarten i 2007 har antallet kon-

sultasjoner vært jevnt stigende. Hvert år får 

ca. 250 personer fra Vestfold, Buskerud, Te-

lemark, Aust-Agder og Vest-Agder utført 

fedmekirurgi ved SSO. 

SSO tilbyr også konservativ behandling 

med opphold på ulike rehabiliteringsinsti-

tusjoner eller oppfølging hjemme. Dagba-

sert rehabilitering er en modell som skal 

motvirke «bobleeffekten» som kan oppstå 

når pasienten har oppfølging døgnet rundt 

gjennom lang tid. 

Før hun bestemte seg for å la seg operere, 

deltok Ranveig Olsen på et 12-ukers kurs i 

livsstilsendring i Stavern hvor hun møtte tre 

dager i uka. Kombinasjonen av mindre mat 

og mer trening fikk henne ned i vekt. Men 

etter en stund kom kiloene tilbake.

– Det var vanskelig å videreføre livs-

stilsendringen hjemme uten oppfølging, sier 

Olsen.

– Flere ønsker kirurgi
Før en eventuell operasjon, har pasientene 

blitt henvist til en lokal overvektspoliklinikk 

av fastlegen. Her gjennomgår de et obligato-

risk gruppetilbud på ti uker. Kurset består av 

en teoridel og en treningsdel. Treningen er 

variert og blir tilpasset den enkeltes behov, 

og pasienten inkluderes i et nettverk hvor de 

blir kjent med andre i samme situasjon.

Deretter møtes deltakerne en gang per 

måned i tre måneder, før de igjen får en 

samtale med lege som kan henvise videre til 

SSO. 

– Det finnes ingen tall, men jeg opplever 

at flere nå ønsker kirurgi enn da jeg begynte 

ved SSO i 2003. Pasientene har i større grad 

tenkt gjennom dette før de kommer til oss, 

sier spesialfysioterapeut Ellen Gran. Hun 

jobber 60 prosent ved Poliklinikk Overvekt, 

SSO, i tillegg til å drive Aquafrisk fysioterapi 

og trening.

Gruer seg
Første konsultasjon på SSO består av en 

time med lege for å kartlegge helsestatus og 

diskutere hvilken type behandling som pas-

ser for pasienten. Hovedfokus er alltid kost- 

og livsstilsendring. 

– Mange av pasientene gruer seg til den-

ne første konsultasjonen. De har erfaringer 

fra tidligere møter med helsepersonell hvor 

omkvedet ofte har vært å ta seg sammen, 

spise mindre og trene mer, sier Gran.

Deretter får pasienten time hos ernæ-

ringsfysiolog/sykepleier og fysioterapeut. 

Begge disse konsultasjonene bygger på 

Motivational Interview der pasientens egne 

erfaringer og motivasjoner blir vektlagt, 

samtidig som det gis informasjon om de 

ulike behandlingsalternativene SSO tilbyr. 

– Det er viktig at pasienten er direkte 

involvert i å vurdere hva som er den beste 

behandlingen for han eller henne. Målet er 

å bygge opp under pasientens egne ressurser 

uten å skru forventningene så høyt at det en-

der i nederlag, sier hun.

– Vi er et godt tverrfaglig team som sam-

arbeider tett. Som fysioterapeut fokuserer 

jeg naturlig nok på aktivitet og trening, men 

jeg kan også følge opp mål som de har satt 

sammen med ernæringsfysiologen, for ek-

sempel om hvordan det går med målsettin-

gen om å spise frokost.

Var skeptisk
Fysioterapeuten skal hjelpe pasienten med å 

Et liv uten sult
Noen har prøvd å slanke seg så lenge de kan huske. De fleste har 

gitt opp. For mange er fedmekirurgi siste sjanse til et lettere liv.

TEKST og FOTO Tone Galåen 
tg@fysio.no

LETTET Ranveig Olsen er en av stadig flere som 
lar seg operere i kampen mot kiloene.
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komme i gang med aktivitet og trening, eller 

å holde aktivitetsnivået ved like. All aktivi-

tet i hverdagen blir registrert sammen med 

fysiske begrensninger som vonde knær eller 

psykiske forhold som sosial angst og dårlig 

selvtillit. 

– Vi bruker mye tid på å snakke om 

motivasjon, spesielt den indre. Hvilken type 

aktivitet er lystbetont for pasienten? På den 

måten prøver vi å arbeide fram en plan som 

er så realistisk og gjennomførbar som mulig, 

forteller Gran.

Ofte er det hensiktsmessig å velge ut helt 

konkrete mål som å gå til og fra jobb og å 

spise frokost hver dag, fremfor diffuse mål 

som å spise sunnere og bli mer aktiv.

– I begynnelsen var jeg veldig skeptisk til 

fedmeoperasjoner. Jeg tenkte som en typisk 

fysioterapeut, og anså mer trening og min-

dre mat som den beste metoden for å gå ned 

i vekt. Nå ser jeg at dette for noen ikke er 

tilstrekkelig, de trenger også kirurgi. Samti-

dig er det viktig å få til en livsstilsendring i 

tillegg til operasjonen, sier Gran.

Forsker på effekt
SSO tilbyr to typer fedmekirurgi. Den best 

kjente og mest brukte er gastrisk bypass, 

hvor magesekken blir redusert med ca. 95 

prosent og deler av tynntarmen sjaltes ut. 

En nyere metode som ikke innebærer ki-

rurgi på tarmen er sleeve-gastrektomi, hvor 

to tredjedeler av magesekken fjernes. Begge 

operasjonene utføres med kikkehullskirurgi. 

– Vi forsker på hvilken operasjon som 

passer best til hvilke personer, særlig med 

tanke på gruppen som har type 2-diabetes. 

Per i dag er det gastrisk bypass som er gull-

standarden, men i studiesammenheng tilbyr 

vi også sleeve-gasterktomi, forteller fysiote-

rapeut Andreas Aarvik. 

Han jobber 50 prosent som forskningsas-

sistent for SSO Forskning og 50 prosent som 

fysioterapeut på Poliklinikk Overvekt Sol-

vang, et lokalt helseforetak under SSO. Som 

forskningsassistent jobber han med Ose-

bergstudien, en blindet randomisert studie 

som skal sammenligne effekten av gastrisk 

bypass og sleeve-gastrektomi på pasienter 

med type 2-diabetes. 

– Fedmekirurgi er veldig i vinden. De 

som kommer hit er mer motivert for kirurgi 

enn konservativ behandling. Men det er 

også en hel del som drar på livsstilsopphold, 

sier Aarvik.

Operasjonsskolen
Når valget har falt på fedmekirurgi, er vente-

tiden lang, gjerne opp mot halvannet år. Pa-

sientene prioriteres inn i tre grupper slik at 

de som er veldig syke, opereres først. I mel-

lomtiden jobber fysioterapeutene sammen 

med resten av teamet videre med endringen 

av livsstil, og pasientene går inn i det som 

blir kalt forberedelsestiden.

– Det er ikke ventetid, men tid for for-

beredelse. Vi har fokus på livsstilsendring 

Fedmekirurgi

 er en operasjonsmetode 

hvor en kobler ut en større del av mage-

sekken og tynntarmen slik at magesek-

kens størrelse reduseres til ca. 30 ml.

Ved metoden  fjernes ca. 

85 % av magesekken og den resterende 

delen får form som et rør. Det skjer ingen 

utkobling av tynntarmen og man unngår 

dårligere næringsopptak.

 er en metode der det 

settes et justerbart bånd rundt øvre del 

magesekken for å gjøre den mindre.

Alle operasjonsmetodene utføres med 

kikkehullskirurgi.

Fakta
Hvert år får ca. 3000 nordmenn utført 

fedmekirurgi. 

Kriteriene for å få operasjonen i det 

offentlige helsevesenet er en BMI på 

minst 40 eller BMI på 35 med tilleggs-

sykdommer.

Også flere private klinikker tilbyr fedme-

kirurgi. Prisene ligger på rundt 100 000 

kroner. 

Forskning viser at fedmekirurgi er den 

mest effektive metoden både å gå ned i 

vekt på, og holde vekten nede.

Vanlige bivirkninger er dumping, kvalme, 

dehydrering, forstoppelse og psykiske 

reaksjoner.

LYSTBETONT For pasienter med sykelig overvekt 
er det viktig å finne frem til en indre motivasjon. 
Fysioterapeut Andreas Aarvik og spesialfysiotera-
peut Ellen Gran legger forholdene til rette for den 
enkelte med hensyn til aktivitet og trening.
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som skal vare resten av livet, ikke bare frem 

til operasjonen. Det gjelder å finne frem til 

et aktivitetsnivå som de kan leve med hver 

eneste uke, år ut og år inn, sier Aarseth.

Tre måneder før operasjonen blir pasien-

ter og en pårørende invitert til en dag på SSO 

for å være med på Operasjonsskolen. Lege, 

ernæringsfysiolog, kirurg og fysioterapeut 

er representert. Dagen er en gjennomgang 

og en siste repetisjon av hva operasjonen 

innebærer, hvordan inngrepet skal foregå, 

kosthold rett etter inngrepet og generelt, 

aktivitet og motivasjon. I tillegg kommer to 

tidligere pasienter og forteller sin historie. 

– Noe av poenget er å få hver enkelt til å 

tenke gjennom en siste gang om de ønsker å 

la seg operere. Det hender at pasienter trekker 

seg etter denne dagen, eller at de føler de tren-

ger mer tid til å gjøre endringer, sier Gran.

De tre siste ukene før operasjonen må alle 

gå på en lavkaloridiett for å tømme leveren 

for fett. 

En stor forandring
Da kiloene hun mistet under kursoppholdet 

var tilbake på plass, tok Ranveig Olsen igjen 

kontakt med SSO. Etter å ha ventet i halvan-

net år og gjennomført gruppesamlinger, 

samtaler og operasjonsskole, fikk hun utført 

gastrisk bypass.

– For meg var det helt greit å vente så 

lenge. Jeg fikk tid til å forsone meg med inn-

grepet og tenke grundig gjennom om det 

var dette jeg ville. Det er en stor forandring 

i livet, og jeg er glad jeg ikke bare hoppet i 

det, sier Olsen.

Hvis man holder seg til de anbefalingene 

som blir gitt med hensyn til kosthold, opple-

ver de fleste fedmeopererte få plager.

– Det har gått helt smertefritt, jeg har 

ikke hatt noen plager. Den største forand-

ringen er at jeg må spise oftere og mindre. 

Jeg føler egentlig ingen sult i det hele tatt i 

løpet av dagen og må spise etter klokka for å 

få i meg nok næring. 

Ingen mirakelkur
Selve inngrepet tar rundt en time og pasien-

ten er oppe og går samme dag. De blir væ-

rende på sykehuset i to til tre dager, før de 

blir sendt hjem med en sykmelding på seks 

uker. Fra nå av består en middagsporsjon av 

til sammen en desiliter mat.

– Mange pasienter tror at det store øye-

blikket er selve operasjonen. Men forbe-

redelsesfasen er meget viktig. Alt som kan 

gjøres på forhånd, som å øke aktiviteten og 

innføre gode kostvaner, vil man få igjen for 

etterpå, sier Gran.

Etter operasjonen følges pasientene opp 

gjennom to år. Det første gruppemøtet med 

fysioterapeut finner sted etter åtte måneder. 

Mange har da allerede gått ned mange kilo i 

vekt og befinner seg på en rosa sky. 

– Det er lett å glemme fokuset på en ny 

livsstil når kiloene forsvinner av seg selv, så 

vi snakker blant annet om hvor viktig akti-

vitet er for å opprettholde vekttapet og helsa 

generelt, sier Gran.

 Det er fullt mulig å gå opp igjen i vekt 

etter fedmekirurgi. Inntak av energitett mat 

og det faktum at man kan spise litt mer etter 

hvert som tiden går, gjør at noen legger på 

seg igjen.

– Fedmekirurgi er ingen mirakelkur, bare 

en ekstremt pedagogisk måte å få folk til å 

spise mindre på, sier Aarseth.

– Faller du tilbake til gamle synder, kan 

løpet være kjørt. Det finnes eksempler på 

pasienter som har gått opp igjen i vekt til 

samme nivå som før operasjonen.

Trening er mer enn SATS 
Pasientene ved SSO er en meget heterogen 

gruppe. Et treningsopplegg kan være alt fra 

å gå rundt i sin egen stue med rullator til in-

tervalltrening i bakke. Derfor er det så viktig 

å snakke med hver enkelt for å skreddersy et 

opplegg som passer. 

– Det handler også om å ufarliggjøre ak-

tivitet, sier Aarvik.

– Det råder en holdning i samfunnet om 

at trening er zumba på SATS, sykling til og 

fra jobb, eller hard trening før Birkebeineren. 

Mange blir lettet over å høre at å gå til butik-

ken eller barnehagen i stedet for å ta bilen ut-

gjør en viktig forskjell. Plutselig blir fysisk ak-

tivitet noe de kan mestre og de blir motiverte.

Kan være tøft
Vanlige plager etter å ha gjennomgått fed-

mekirurgi er diare og luft i tarmen. Inngre-

pet kan også føre til tarmslyng og brokk, 

noen mister litt hår, og det kan bli vanskelig 

for kroppen å ta opp all næringen den tren-

ger. Lavt blodsukker og psykiske problemer 

kan også forekomme. Det er vanskelig å vite 

på forhånd hvordan man vil reagere.

– For mange er det tøft ikke å kunne bruke 

mat på samme måte som før. Noen erstatter 

det med alkohol eller andre rusmidler, noen 

med shopping. Vi anbefaler en profesjonell 

samtalepartner for de pasientene som takler 

savnet av mat på en slik måte. Andre opple-

ver inngrepet som en befrielse: Nå kan jeg 

ikke spise, problem løst, forteller Aarvik. 

Fedmekirurgi er ingen mirakelkur, bare 
en ekstremt pedagogisk måte å få folk 
til å spise mindre på. 
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Ved gastrisk bypass kommer en stor 

mengde mageinnhold raskt ned i tarmen, 

noe som kan føre til Dumping syndrom. 

Særlig etter inntak av sukker og fett kan pa-

sienten oppleve både kvalme og smerter, og 

tilstanden kan gi blodtrykksfall med svim-

melhet og tap av bevissthet. 

– Dumping syndrom er en ønsket kom-

plikasjon som har en slags antabus-effekt, 

sier Gran. 

– Men det er forskjell på folk også etter 

operasjonen: Noen får dumping syndrom av 

laks og makrell på grunn av det høye fett-

innholdet, andre kan spise sjokolade.

Har vært åpen
– Det gjør meg ingenting ikke å kunne spise 

som jeg gjorde tidligere. Snarere tvert imot; 

det er en lettelse å ha klare grenser. Jeg får 

lyst på visse matvarer innimellom, men det 

holder å vite at jeg ikke har godt av det. Også 

i sosiale sammenhenger, sier Ranveig Olsen.

Hun roser SSO for måten hun er blitt 

møtt på. 

– Jeg føler at jeg har fått et nytt liv. Alt 

er lettere. Men operasjonen er bare hjelp til 

selvhjelp. Jeg må fortsatt passe på det jeg spi-

ser og være i aktivitet, sier hun.

Olsen har vært helt åpen om operasjo-

nen, og mange kommenterer vekttapet. 

– Det er mindre stigmatisering av de som 

tar slankeoperasjon nå enn tidligere, sier 

Gran.

– Kunnskapen sprer seg om at dette ikke 

er et «quick fix», men et inngrep som får 

omfattende konsekvenser for den det gjel-

der. Vi som helsepersonell må ta innover oss 

at det er mye som ligger bak når mennesker 

blir overvektige. De må bli møtt med respekt 

for den de er, sier hun. 

FORBEREDELSE I tiden før operasjonen dreies fokus mot livsstilsendring. Nye vaner innen trening og kosthold skal vare livet ut – det er fullt mulig å gå opp 
igjen i vekt selv etter fedmekirurgi. Foto: Colourbox.com
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Pasienter som gjennomgår 

gastrisk bypass er en hetero-

gen gruppe med stort spenn 

i alder og sosial status. Fysio-

terapeut og stipendiat Karen 

Synne Groven har intervjuet 

22 av dem.

TEKST Tone Galåen 
tg@fysio.no

I SIN DOKTORGRADSAVHANDLING som 

hun snart skal avslutte, ser Groven nærmere 

på livssituasjonen til 22 overvektige kvinner 

etter operasjon. Hvilke bivirkninger sliter 

de med? Hvordan takler de problemet med 

løs hud etter hvert som kiloene forsvinner? 

Hvordan blir de oppfattet sosialt? Og hvil-

ken betydning har mat, trening og fysisk 

aktivitet?

Alle deltakerne i studien ble intervjuet 

etter operasjonen, de fleste to ganger. Noen 

fikk operasjon i det offentlige, andre betalte 

av egen lomme. De har blitt operert ved for-

skjellige sykehus, også utenlandske. 

De 22 kvinnene hadde prøvd det meste 

av slankekurer og medikamentell behand-

ling før de valgte kirurgi. Felles for dem var 

at de var engstelige for å få sykdommer som 

diabetes, hjerteinfarkt og kreft, til tross for 

at de fleste ikke hadde en diagnose før de ble 

operert. I tillegg bidro sosial stigmatisering 

til å gjøre hverdagen mer og mer krevende. 

– Mange vurderte etter hvert operasjon 

som en «siste utvei», at de ikke hadde noe 

valg hvis de skulle unngå å bli alvorlig syke. 

Men når de snakket om dette valget, hand-

ler det vel så mye om hvordan sosiale stigma 

preget hverdagen, sier Groven. 

Organisert trening
Fysisk aktivitet for «sykelig overvektige» 

pasienter organisert i tverrfaglige, helsefag-

lige behandlingsopplegg, er forholdsvis nytt 

i Norge. Slike livsstilsprogram forekommer 

først og fremst i spesialisthelsetjenesten, og 

fysioterapeuter er ofte involvert i behandlin-

gen.

– Likevel vet vi lite om hvor mange slike 

behandlingsopplegg som finnes og hvordan 

fysioterapeuter møter pasientene, hva de 

vektlegger av trening, og hvilken forskning 

de støtter seg på, sier Groven.

En av artiklene i hennes pågående dok-

torgradsavhandling omhandler rehabilite-

ring etter operasjon. 11 av de 22 kvinnene 

i avhandlingen hadde deltatt i det samme 

gruppebaserte programmet. I dette pro-

grammet ble det lagt mye vekt på intervall-

trening og styrketrening – treningsformer 

som har vist seg å ha god «effekt» for de som 

ønsker å gå ned i vekt. Ved å få frem kvinne-

nes erfaringer med denne treningen, synlig-

gjøres imidlertid andre «funn» enn det som 

kan måles i kvantitative studier. 

Ulike behov
Utfordringen ligger i å kombinere oppføl-

ging i gruppe med individuell oppfølging 

ved å fokusere på hvilke utfordringer den 

enkelte har etter operasjonen og tilpasse tre-

ningen deretter. Mange kan være plaget av 

bivirkninger som mage/tarm-problemer, fa-

tigue og svimmelhet, noen strever også med 

å få i seg nok næring. Når man sliter med 

slike plager, kan det være særlig krevende å 

drive intervalltrening.

– Desto viktigere blir det å involvere pa-

sientene i planleggingen av treningsaktivite-

tene, slik at alle får et alternativ som passer. 

Man vet dessuten lite om betydningen av in-

tervalltrening for fedmeopererte pasienter, 

eksempelvis om det er gunstig å vektlegge 

intervalltrening det første året etter opera-

sjonen, sier Groven.

Når det har gått et år eller mer etter ope-

rasjonen, vet man svært lite om hvilken opp-

følging disse pasientene får. De bor spredt 

rundt i landet og er prisgitt lokale tilbud 

som ofte ikke er tilpasset deres behov.

Det er gjort veldig få randomiserte forsøk 

på denne gruppen, blant annet på grunn av 

etiske problemstillinger. Det finnes svært få 

langtidsstudier, men de som finnes, viser at 

hvis man sammenligner grupper vil vektre-

duksjonen vare lengst for de som er operert, 

og at fedmeopererte pasienter som endrer 

livsstil holder mer stabil vekt enn de som 

går tilbake til gamle vaner. De 22 kvinnene 

i studien var engstelige for å gå opp igjen i 

vekt, og hadde erfart at andre i samme situa-

sjon gjorde det.

– Den kvantitative forskningen viser at 

vekta begynner å gå opp igjen etter to år, 

men at det er store variasjoner. Den indivi-

duelle oppfølgingen kan dermed med fordel 

vedvare utover det tilbudet denne gruppen 

får i dag, sier Groven.

Bare et verktøy
Noen av deltakerne i studien fikk komplika-

sjoner etter inngrepet. En av deltakerne fikk 

store smerter og måtte opereres på nytt. 

Kirurger og helsepersonell har stort fo-

kus på livsstilsendring etter operasjonen. 

Pasientene blir oppfordret til å endre mat-

vaner og øke sitt fysiske aktivitetsnivå for å 

holde vekta nede. Derfor har begrepet «ope-

rasjon er kun et verktøy» fått stort gjennom-

slag blant helsepersonell.

– Dette er et tvetydig begrep som min-

ner pasientene på at hvis de ikke lykkes med 

å gå ned vekt – og holde vekta nede – så 

er det først og fremst deres egen skyld. De 

som får ulike former for plager etter inn-

grepet og sliter med å endre livsstil, kan da 

lett føle skyld og skam fordi de ikke lykkes 

slik andre synes å gjøre. At det faktisk kan 

være selve inngrepet som volder plager og 

bivirkninger, og at noen er spesielt sensitive 

for disse «virkningene», er lite drøftet innen 

forskning og i den offentlige debatten rundt 

vektreduserende kirurgi, sier Groven. 

Kjenner på stigmatisering og redsel for sykdommer

FORSKER Karen Synne Groven. Foto: privat
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Tittel
En skjult tjen-
este er det lett 
å bygge ned.

Avtalefysioterapi – en 
usynlig tjeneste?

Eilin Ekeland
forbundsleder
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KOSTRA-tallene for 2012 er klare. Tallene som viser kommunenes ressursbruk og 
prioriteringer i 2012 er ikke gode nyheter for mange av våre pasientgrupper. Den ku-
rative fysioterapien bygges ned! Tjenesten som skal bidra til redusert sykefravær, gi 
et konservativt tilbud til artrosepasienter, behandling av KOLS-pasienter og mange 
andre pasientgrupper prioriteres IKKE. 

Vel og merke er det 14 nye årsverk i 2012, men det dekker ikke en gang befolk-
ningsøkningen. Mens det i 2003 var 5,5 årsverk fysioterapeuter med avtale per 
10.000 innbyggere, var det i 2012 kun 5,2.

Hva er årsaken til den manglende prioriteringen av denne tjenesten? Vet ikke 
kommunene hva avtalefysioterapeutene gjør? Pasientgruppen som får disse tjeneste-
ne er ikke nødvendigvis brukere av andre tjenester, og kan dermed være «usynlige» 
for kommunens beslutningstakere. Det er likevel slik at de har krav på nødvendig 
helsehjelp, i dette tilfellet fysioterapi. 

NFF har i samarbeid med brukerorganisasjoner lykkes i å få regjering og storting 
til å etterlyse en styrking av denne tjenesten. Men det er langt ut til over 400 kom-
muner. Derfor bør alle selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter som behandler 
med refusjon fra staten, vise hvilke tilbud de har og hvilken forskjell de gjør for 
innbyggerne. 

Kommunens beslutningstakere må ikke få leve i den villfarelse at dette er en 
unødvendig tjeneste. Fysioterapeutene bør levere årsrapporter, delta i dialog om hel-
setjenester, diskutere prioriteringer, stille på samarbeidsmøter og stå fram i media.

I «alle år» har selvstendig næringsdrivende vært en svært viktig del av det offentli-
ge fysioterapitilbudet. Fra 1984 har tjenesten vært kommunens ansvar. Pasienter kan 
selv oppsøke fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi, eller med hen-
visning gå til en fysioterapeut for å få den behandlingen de trenger. Dette er effek- 
tivt og hensiktsmessig.

I forbindelse med Samhandlingsreformen er penger flyttet fra sykehusene til 
kommunene. Intensjonen er blant annet mer behandling lokalt fremfor innleggelse 
på sykehus. Samtidig har vi hatt medieoppslag om at det utføres for mange operasjo-
ner på pasienter som kunne vært hjulpet med fysioterapi i kommunene. Likevel blir 
denne delen av fysioterapitjenesten redusert. Dette er ikke kommunenes innbyggere 
tjent med!

Driftstilskuddsordningen trenger kanskje en gjennomgang, og det skal NFF være 
med på. Men uansett finansieringsform, må kommunens innbyggere få det fysiote-
rapitilbudet de trenger.  

En skjult tjeneste er det lett å bygge ned. En synlig og god tjeneste er det lett å 
prioritere midler til. Avtalefysioterapi må være synlig i det lokale helsetilbudet.
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I ÅR BLE Fagdager arrangert i Stjørdalshallen 

i Trøndelag, og bød på et fullspekket program i 

dagene 6. og 7. juni. Fagdager 2013: Fysiotera-

peuter i bevegelse – forebygging, rehabilitering, 

samhandling ble et faglig stevnemøte for et drøyt 

hundretalls påmeldte. Dagene ga faglig påfyll 

og inspirasjon til forebygging, rehabilitering og 

samhandling, spesielt med hensyn til fysiotera-

peuters kompetanse i hverdagsrehabilitering og 

frisklivsarbeid. Deltakere ga tilbakemelding om at 

det var et luksusproblem å måtte velge mellom 

mange spennende og aktuelle parallellsesjoner 

med praktiske aktivitetstimer og ulike temaer. 

Hovedforeleser var Adrian Bauman, professor 

i folkehelse ved Universitetet i Sydney og direktør 

for WHO Collaborating Centre on Physical Activity, 

Nutrition and Obesity. Han presenterte ny forsk-

ning på hverdagsaktivitet og sjokkerende tall om 

en stillesittende befolkning, og hvorfor noen men-

nesker er aktive og andre ikke. 

Yngvar Andersen fra Mykjemeir ga inspirasjon 

til å motivere folk til å komme i aktivitet, og utfor-

dret alle deltakerne i enkel og effektiv trening ute 

(se bilde). 

Samhandling var et sentralt tema på fagdag-

ene. Tor Åm, samhandlingsdirektør ved St. Olavs 

Hospital og leder av det nasjonale nettverket for 

innføring av samhandlingsreformen i Helse- og 

omsorgsdepartementet (HOD), gjorde rede for 

hva samhandling er, og hva som skal til for å 

lykkes med samhandling. «Hva har skjedd med 

helsetjenestene etter halvannet år med samhand-

lingsreformen?» ble diskutert i plenum av Tor Åm, 

forbundsleder Eilin Ekeland og deltakerne. Det 

var mye engasjement i salen, noe som inspirerte 

både NFF og HOD til videre konstruktiv dialog i 

utviklingen av morgendagens helsetjeneste.

Avslutningsvis på det faglige programmet 

hadde deltakerne et inspirerende møte med 

Stig Morten Skjæran, om å våge mer, ta sjanser 

og møte utfordringer med de ressurser vi har 

tilgjengelig. 

I utstillerhallen var det mange flotte utstillere 

med aktuelle produkter for fysioterapeuter. Nytt 

av året var at de ulike faggruppene presenterte 

seg på stand. Fagseksjonen er i gang med plan-

legging av fremtidens fagdager, og målsettingen 

er å samle alle  fysioterapeuter til en arena for 

faglig og sosialt utbytte, som representerer NFF 

som en sterk, stolt og synlig organisasjon. 

Fagdager 2013 på ny arena

I JUNI ble NFFs organisasjonsledd minnet om 

muligheten til å markere Verdens fysioterapi-

dag søndag 8. september eller en av dagene 

før. Avdelinger, øvrige organisasjonsledd og 

grupper av medlemmer som ønsker å markere 

dagen på en organisert måte, kan velge å 

gjenbruke NFFs informasjonsmateriale fra i 

fjor. (Se artikkel publisert på NFFs nettsider 

20. august 2012.) 

Noen virksomheter ønsker å markere 

dagen på andre fine måter, for eksempel ved 

å fremheve fysioterapitilbudet sitt, ulike typer 

spesialkompetanse, FoU-arbeid o.l. 

Spørsmål om Fysioterapidagen kan rettes 

til Vidar Rekve, vr@fysio.no, tlf. 957 08 990. 

Fysioterapidagen – 8. september
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Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Daglig leder: Eline Rygh. Tlf. 22 93 30 90

SENTRALSTYRET har sin avsluttende behandling av landsmøtesakene 22. august. Sakspapirene 

til hver sak og en liste over sakene blir tilgjengelig for alle under menypunktet «ORGANISASJON/

Landsmøtet 2013» på NFFs nettsider. Landsmøtesiden vil også romme valgkomiteens innstilling til 

LM 2013 og praktiske opplysninger til landsmøtedeltakerne. 

I oktober utgir NFF et landsmøtebilag til Fysioterapeuten nr. 9/2013. Det inneholder blant annet 

presentasjoner av kandidater til alle sentrale verv i NFF, og artikler om ulike tema knyttet til innevæ-

rende landsmøteperiode og til sakene som skal behandles på LM 2013. 

«Fysioterapi og traumer» er et nytt kurs, som 

ble avsluttet i april 2013 i Trondheim. Kurset 

er delt i to samlinger à tre dager, og ledes av 

Merete Tønder og Ingrid How Indregard, spesia-

lister i psykomotorisk fysioterapi MNFF. 

Fysioterapi har en sentral plass i behandling-

en av traumer. Siden traumene sitter i kroppen/

nervesystemet, har fysioterapeutene en 

betydningsfull spisskompetanse og forståelse 

av hvordan livsbelastninger setter seg i kroppen. 

Deltakere på kurset blir derfor oppfordret til å 

ta i bruk den kroppsorienterte kunnskapen de 

innehar i møtet med den traumatiserte pasien-

ten. Kursets målsetting er å gi fysioterapeuter 

trygghet og selvtillit i å håndtere traumatiserte 

pasienter i en fysioterapipraksis.

Deltakerne på kurset i Trondheim har oppret-

tet en egen gruppe på Facebook, «Fysiote-

rapeuter med traumekompetanse». Meld deg 

gjerne inn som medlem i gruppen.

Neste kurs blir i holdt i Stavanger, med 

start i januar 2014. Følg med i kurskalenderen 

i Fysioterapeuten og på NFFs nettsider under 

«KURS». 

Nytt kurs – fysioterapi og traumer

TARIFFOPPGJØRET i Spekter for helse-

foretakene (område 10) og Lovisenberg 

Diakonale Sykehus (område 4) ble avslut-

tet i juni. Det ble oppnådd enighet for alle 

organisasjonene i Unio. Resultatet for NFFs 

medlemmer ble om lag på linje med offentlig 

sektor for øvrig.

Medlemmer kan få informasjon om  resul-

tatet som er oppnådd lokalt av de tillitsvalgte 

i virksomheten. Vær spesielt oppmerksom 

på at alle medlemmer i NFF skal være sikret 

en lønnsøkning på minimum 0,75 %. Dette 

gjelder uavhengig av stillingsbenevnelse.

NFF takker alle tillitsvalgte og med-

lemmer som har deltatt i forhandlingene. 

Innsatsen fra disse har vært betydelig, og vi 

får tilbakemeldinger på at de gjør en god jobb 

for medlemmene våre i Spekter Helse. 

Virke-forhandlingene i 2013
LØNNSFORHANDLINGENE i Virke på HUK-området (helse, utdanning og kultur) ble gjen-

nomført 12. juni. Det ble forhandlet om økonomien i sju landsoverenskomster, der NFF har 

rundt 300 medlemmer. Det økonomiske resultatet ble tilsvarende resultatet i de korresponde-

rende områdene i offentlig sektor, altså tariffområdene stat, KS og Spekter. Forhandlingsre-

sultatet omfatter generelle tillegg, justering av minstelønn og lokale forhandlinger. Ytterligere 

informasjon er gitt på www.fysio.no, i en artikkel publisert 13. juni. 

Spekter-avslutning
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NFFs KURS OG MØTER

Annonsering av NFFs 
etterutdanningskurs
NFFs kurs annonseres i Fysioterapeuten ved hjelp 
av en kursoversikt som viser kursdatoer, kurssted og 
påmeldingsfrister.
Beskrivelse av kursene og påmeldingsskjema finner 
du i kurskalenderen på nettet, www.fysio.no/kurs. Der 
annonseres også nyheter og ledige plasser på kurs 
fortløpende.

Kurskalenderen på nettet er til enhver tid
oppdatert.

Annonser
etterutda
NFFs kurs annons
av en kursoversikt
påmeldingsfrister.
Beskrivelse av kur
du i kurskalendere
annonseres også n
fortløpende.

Kurskalenderen på
oppdatert.

NFF samarbeider med Høgskolen i Oslo  

og Akershus om videreutdanning i arbeids- og 

folkehelse for fysioterapeuter,  

15 studiepoeng.

 

Målgruppen for videreutdanningen er fysio- 

terapeuter som ønsker å utvikle kompetanse  

i helsefremmende og forebyggende tiltak  

knyttet til folkehelsearbeid generelt og  

arbeidshelse spesielt.

Påmelding: www.fysio.no/kurs

Tidspunkt for kurs i 2013/14
Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv (HEFFA) 26. -30. august HiOA, Oslo 
Helse- og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmiljø (HM2) Vår 2014 Oslo 
Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø (HM1) 3.-7. februar -14 Oslo
Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø (HM1) 20.-24. oktober -14 Oslo 

Videreutdanning i arbeids- og folkehelse for fysioterapeuter
Tidligere videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for fysioterapeuter

Videreutdanningen består av følgende kurs og obligatoriske oppgaver:

 Kurs 1: Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv 
(HEFFA)
Kurset gir kunnskap om sammenhenger mellom helse, helseatferd, samfunnsmessige, sosi-
ale og individuelle faktorer. Deltakere får også kunnskap om folkehelsepolitiske føringer og 
prioriteringer og implikasjoner for helsefremmende og forebyggende arbeid. 

Kurs 2: Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø (HM1)
Kurset har hovedfokus på sammenhengene mellom muskel- og skjelettplager, fysisk 
arbeidsmiljø og organisatorisk arbeidsmiljø. Etter kurset kan deltakere utføre ergonomisk 
kartlegging og risikovurdering, samt utføre og dokumentere individuelle arbeidsplassvur-
deringer basert på kartlegging av funksjon, arbeidets art og arbeidsplassens fysiske utfor-
ming. Kurset kvalifiserer fysioterapeuter til påta seg arbeidsplassvurderinger for NAV. 

Kurs 3: Helse- og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmiljø (HM2)
Kurset har fokus på sammenhenger mellom psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og 
arbeidsrelaterte sykdommer og plager generelt og bevegelsesapparatet spesielt. Deltakere 
får innføring i kunnskapsbaserte kartleggings- og forbedringsprosesser som retter seg mot 
psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

For å kunne påbegynne del 3 må del 1 og 2 være fullført. Hver av disse delene er fullført når 
studenten har tilfredsstilt kravet til obligatorisk deltakelse på samlingene og fått godkjent opp-
gavene.

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

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

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

For deltakere på NFFs kurs gir dette en vesentlig reduksjon av kursavgiften. 
Til virksomheten 2013 er det tildelt vel 7 millioner kroner som også omfatter 

ekstra midler for å holde kursavgiften på 2010-nivå.
For nærmere informasjon om Fondet, se www.fysio.no/fondet 

Regler for opptak og avmelding:
se www.fysio.no/kurs
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KURSOVERSIKT 2013

Kursdato Påmeldingsfrist Kurstittel Sted

26.-30. august Fortsatt ledige plasser! Helsefremmende og forebyggende arbeid i et  
folkehelseperspektiv

Oslo

9.-13. september,
7.-11. oktober og
2.-6. desember

Fortsatt ledige plasser! Undersøkelse og behandling av voksne med nevrologiske 
tilstander - Bobath-konseptet

Oslo

16.-20. september Fortsatt ledige plasser! Basal Kroppskjennskap I (BK I) Svarstad

19.-20. september Fortsatt ledige plasser! Understand and explain pain (Lorimer Moseley) Oslo

7.-11. oktober 23. august Terapiridning trinn I Oslo

14.-18. oktober 23. august Helhetlig hjerterehabilitering – med trening som middel og mål Stavanger

21.-24. oktober og 
to dager i februar 2014

28. august Behandling av barn med psykiatriske og psykosomatiske vansker Oslo

24.-28. oktober 29. august Medisinsk Treningsterapi (MTT) Oslo

4.-7. november 22. august Treningsfysiologi - trening for helse og prestasjon  
(tidligere treningslære) 

Stavanger

4.-8. november 22. august Fysioterapi for barn med lungesykdommer Oslo

7.-8. november 30. august Bevegelsesgrupper basert på psykomotoriske prinsipper I Oslo

11.-14. november 20. august Bekkenrelaterte plager II Oslo

14.-15. november og
6.-7. februar 2014

25. august Kurs i inflammatoriske revmatiske sykdommer - fokus på rev-
matoid artritt, ankyloserende spondylitt og bindevevssyk-
dommer

Oslo

20.-22. november 20. august Fordypningskurs i kroppsorientert psykologi Oslo

21.-22. november 
og 30.-31. januar

20. august Grunnkurs i treningslære for fysioterapeuter Trondheim

   
   
   

Det tas forbehold om endringer

KURSOVERSIKT 2014

Kursdato Påmeldingsfrist Kurstittel Sted

13.-17. januar 13. oktober -13 Grunnkurs i kreftrelatert lymfødem Oslo

13.-15. januar og 19.-21. mai 13. oktober -13 Fysioterapi og traumer Stavanger

20.-24. januar 20. oktober -13 Basal Kroppskjennskap I (BK I) Svarstad

20.-24. januar 20. oktober -13 Basal Kroppskjennskap III (BK III) Svarstad

27.-29. januar og 31. mars-  
1. april

29. oktober 13 Læringsorientert fysioterapi Oslo

3.-7. februar 3. november -13 Helse- og miljøarbeid  - fysisk arbeidsmiljø (HM 1) Oslo

3.-7. februar 3. november -13 Dysfunksjon i bekkenbunnen og inkontinens Oslo

5.-7. februar 5. november -13 Praktisk kurs i Norsk Psykomotorisk Fysioterapi (NPMF) Oslo

17.-21. mars 13. desember -13 Advanced course based on the Bobath concept Akerhus/AHUS

31. mars-2. april  
og 26.-27. mai

10. januar -14 Smertebehandling for fysioterapeuter - teoretisk forståelse og 
praktisk anvendelse

Oslo

7.-10. april 7. januar -14 Bekkenrelaterte plager 1 Levanger

5.-7. mai og 28.-29. august 5. februar -14 Gunnkurs i fysioterapi og psykisk helse Oslo

20.-24. oktober 20. juni -14 Helse- og miljøarbeid  - fysisk arbeidsmiljø (HM 1) Oslo

3.-6. november 3. august-14 Bekkenrelaterte plager 2 Oslo

Det tas forbehold om endringer

Følg med på våre nettsider, www.fysio.no/kurs, hvor flere kurs blir annonsert etter hvert som de er klare.
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SKRIFTLIG PÅMELDING PÅ WWW.FYSIO.NO/KURS

KURSOVERSIKT 2013-2014 – ETTER FAGOMRÅDER
Det tas forbehold om endringer

BARNE- OG UNGDOMSFYSIOTERAPI

21.-24. oktober og 
to dager i feb.

28. august Behandling av barn med psykiatriske og psykosomatiske vansker Oslo

4.-8. november 22. august Fysioterapi for barn med lungesykdommer Oslo

HELSE OG MILJØ

26.-30. august Fortsatt ledige plasser Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv Oslo

3.-7. februar -14 3. november -13 Helse- og miljøarbeid - et arbeidsmiljøperspektiv (HM1) Oslo

20.-24. oktober -14 20. juni -14 Helse- og miljøarbeid - et arbeidsmiljøperspektiv (HM1) Oslo

FYSISK AKTIVITET

14.-18. oktober 23. august Helhetlig hjerterehabilitering med trening som middel og mål Stavanger

24.-28. oktober 29. august Medisinsk Treningsterapi (MTT) Oslo

4.-7. november 22. august Treningsfysiologi - trening for helse og prestasjon  
(tidligere treningslære)

Stavanger

7.-8. november 30. august Bevegelsesgrupper basert på psykomotoriske prinsipper 1 Oslo

21.-22. november 
og 30.-31. jan.

20. august Grunnkurs i treningslære for fysioterapeuter Trondheim

KVINNEHELSE

11.-14. november -13 20. august Bekkenrelaterte plager 2 Oslo

3.-7. februar -14 3. november -13 Dysfunksjon i bekkenbunnen og inkontinens Oslo

7.-10. april -14 7. januar Bekkenrelaterte plager 1 Levanger

3.-6. november -14 Bekkenrelaterte plager 2 Oslo

NEVROLOGI, ORTOPEDI og REVMATOLOGI

9.-13. sept., 7.-11. okt. og  
2.-6. desember

Fortsatt ledige plasser Undersøkelse og behandling av voksne med nevrologiske tilstander 
- Bobath-konseptet

Oslo

14.-15. november og
6.-7. februar 2014

25. august Kurs i inflammatoriske revmatiske sykdommer - fokus på revmatoid 
artritt, ankyloserende spondylitt og bindevevssyk-
dommer

Oslo

17.-21. mars -14 13. desember -13 Advanced course based on the Bobath concept Akershus

31. mars-2. april 
og 26.-27. mai -14

10. januar Smertebehandling for fysioterapeuter - teoretisk forståelse og 
praktisk anvendelse

Oslo

ONKOLOGI

13.-17. januar -14 13. oktober -13 Grunnkurs i kreftrelatert lymfødem Oslo

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

16.-20. september Fortsatt ledige plasser Basal Kroppskjennskap I (BK I) Svarstad

7.-8. november 30. august Bevegelsesgrupper basert på psykomotoriske prinsipper 1 Oslo

20.-22. november 20. august Fordypningskurs i kroppsorientert fysioterapi Oslo

13.-15. januar og 19.-21. mai -14 13. oktober -13 Fysioterapi og traumer Stavanger

20.-24. januar -14 20. oktober -13 Basal Kroppskjennskap I (BK I) Svarstad

20.-24. januar -14 20. oktober - 13 Basal Kroppskjennskap III (BK III) Svarstad

5.-7. februar -14 5. november - 13 Praktisk kurs i Norsk Psykomotorisk Fysioterapi (NPMF) Oslo

5.-7. mai og 28.-29. august 5. februar Grunnkurs i fysioterapi og psykisk helse Oslo

  ULIKE FAGOMRÅDER

7.-11. oktober 23. august Terapiridning trinn I Oslo

19.-20. september Fortsatt ledige plasser Understand and explain pain (Lorimer Moseley) Oslo

27.-29. januar og 
31. mars - 1. april -14

29. oktober Læringsorientert fysioterapi Oslo

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI

14.-18. oktober 23. august Helhetlig hjerterehabilitering – med trening som middel og mål Stavanger
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Hvordan forstå og forklare smerte?
19. – 20. september avholdes i Oslo kurset «Understand & Explain Pain» med 
Lorimer Moseley.  På dette kurset vil du få en forståelse av hvilke mekanismer, 
som ligger til grunn for akutte og kroniske smerter og pasientenes opplevelse 
av smerter. Bli inspirert til hvordan du kan forklare dine pasienter om deres 
smertereaksjoner og dermed også hvordan de kan lære seg å håndtere smerten. 
NFF arrangerer kurset i samarbeid med OUS/Klinikk kirurgi og nevrofag/avd. 
ortopedi/seksjon klinisk service.

Lorimer Moseley, fysioterapeut og Ph.d. fra Adelaide i Australia, har mer enn 
tjue års klinisk erfaring med behandling kroniske smertepasienter. Han er leder 
for et forskerteam på University of South Australia, som fokuserer på hvilken 
rolle hjerne og sinn spiller i utvikling og behandling av kroniske smerter.

Kurssted: Rikshospitalet
Kursavgift: kr. 2.900 for medlemmer, kr. 5.800 for ikke-medlemmer
Kursspråk: engelsk
For påmelding, se www.fysio.no/kurs

Høsten 2013 er følgende på kurskalenderen:

26.–30. august Helsefremmende og forebyggende arbeid 
 – et folkehelseperspektiv

Oslo

19.–20. september Kreft og fysisk aktivitet (FULLT) Oslo

14.–18. oktober Helhetlig hjerterehabilitering – med tre-
ning som middel og mål

Stavanger

04.–07. november Treningsfysiologi – trening for prestasjon 
og helse

Stavanger

21.–22. november  
og 30. – 31. januar

Grunnkurs treningslære for fysiotera-
peuter

Trondheim

Kurstilbud for fysioterapeuter i frisklivsarbeid
I samhandlingsreformen anbefales alle kommuner å opprette 
frisklivstilbud for personer med etablert sykdom eller for-
høyet risiko for å utvikle sykdom relatert til levevaner knyttet 
til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. I veileder for kom-
munale frisklivssentraler, fra Helsedirektoratet, vektlegges 
fokus på faktorer som fremmer helse og mestring, og mot 
individuelle mestringsressurser. Fysisk aktivitet i frisklivs-
arbeid kjennetegnes av at personer med ulike risikofaktorer 
og/eller diagnoser, alder, fysisk form og kjønn deltar i samme 
gruppe. 

NFF har kurs for fysioterapeuter i helsefremmende og forebyg-
gende arbeid, samt flere aktuelle kurs om fysisk aktivitet og 
trening for diverse pasientgrupper, effektive treningsprinsipper og 
individuell tilpasning av oppfølging. 

SKRIFTLIG PÅMELDING PÅ WWW.FYSIO.NO/KURS

Vi setter i gang grupper i hele landet, avhengig av etterspørsel. Det må være minimum 5 delta-
kere i en region for å starte opp en gruppe.  NFF har veiledere som kan lede kollegaveilednings-
grupper i nesten alle fylker. Hvis du ønsker gruppe der du bor, få med deg minimum fire kolleger 
og ta kontakt med oss.

Gruppene går over 17 timer, vanligvis fordelt på 6-8 samlinger på ettermiddagstid over en 6-9 
mnd periode.  Annen organisering er også aktuell dersom det er nødvendig for å få til grupper 
lokalt. Ta kontakt med Monica Haugen, mh@fysio.no, tlf 22 93 30 66 for nærmere info.

Målet er at alle som ønsker å delta i gruppe, skal kunne få et tilbud innen rimelig tid. 
Se her hvilke grupper som er tilgjengelige akkurat nå:

Grupper som vil gå på ettermiddag/kveld:  
Stavanger, Bergen, Kongsvinger, Kristiansand, Lillehammer, Oslo og Trondheim. 

Grupper som vil gå på dagtid (2 X 2 ganger): 
Tromsø.

KOLLEGAVEILEDNINGSGRUPPER

Når kursavgiften skal betales av din arbeidsgiver, må fullstendig navn og adresse til betaleren angis i påmeldingsskjemaet slik at fakturaen 
blir riktig adressert. Vennligst undersøk om din arbeidsgiver krever et referansenummer på fakturaen. Før da opp referansenummeret på 

påmeldingsskjemaet. Hvis ingen annen betaler er angitt, sendes fakturaen til kursdeltakerens private adresse.

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

 

 

 

 

 
                                                      

Forelesere 
 
Forelesning: Thomas Lauvsnes, Kiropraktor, Medisinsk ansvarlig Strømmen IF         
                     Biomekanikk og løpsanalyse 
 
Workshop 1: Thomas Lauvsnes 
                      Gaitscan 
 
Workshop 2: Magnus Håmsø, Manuellterapeut, Hans & Olaf Fysioterapi                    
                      Barfotløping   
Workshop 3: Erik Tønnesen, Fysioterapeut/Osteopat, Fysio1 
                      Såler og såletilpassning 

Timeplan 
 

09.30-10.00 Registrering / Kaffe 
10.00-11.30 Fellesforelesning 45 min x 2 
11.30-11.45 Pause 
11.45-13.00 Rullerende workshops 1, 2 og 3     
13.00-13.45 Lunsj                                               

   13.45-15.00 Rullerende workshops 1, 2 og 3 
   15.00-15.15 Pause 

15.15-16.30 Rullerende workshops 1, 2 og 3 

                                                   
Priser (inkludert lunsj og forfriskninger x 2):    

Medlemmer i faggruppen: kr. 1500                    
Medlemmer i NFF           : kr. 1700                    
Ikke medlemmer             : kr. 1900                   
Studenter                          : kr. 1000                   

Bindende påmelding (se NFFs regler) https://www.deltager.no/ffmt_olt     
                                                                  
Påmeldingsfrist 22.08. - 40 plasser - «Først til mølla» prinsippet gjelder 
 
Mer om kurset og foredragsholderne på manuellterapeutene.com 

Et kurs for helsepersonell som ønsker innsikt i hvordan man 
skaper endring, – for selvutvikling og for å hjelpe andre

 
Kurset tar for seg ulike modeller for sykdomsforståelse og hvorfor 
det er behov for forskjellige tilnærminger for å kunne hjelpe pasi-
enter med komplekse problemer som medfører smerte, utmattelse 

og andre subjektive helseplager. 
Likheter og forskjeller mellom ulike terapiformer presenteres på en 

grunnleggende måte, uten krav til forhåndskunnskaper. 
Kurset gir innsikt og ferdigheter i blant annet kognitiv atferds-

terapi, metakognitiv terapi, aksept og forpliktelsesterapi, og 
mindfulness, men demonstrerer også teknikker fra andre, 

mer utradisjonelle metoder.
 

Kurset er basert på forelesninger, med aktiv deltagelse i form av 
enkle praktiske øvelser i ulike teknikker.

 
Dato: 15-16.11.13 eller 28-29.03.14

Sted: Ridehuset, Kristianiasvingen 1, 0782 Oslo
For informasjon: goldmed.no

“Det er tanken som teller – eller ?”

Sporene i kroppen etter traumer
3 dagers introduksjonskurs 

til 12 dagers etterutdanning

Kursene henvender seg til terapeuter som har interesse for en 
kroppslig forståelses- og behandlingstilnærming av traumer. 
Forskning viser at traumer setter seg dypt i kroppen og at mange 
symptomer hos traumatiserte er kroppslig og automont styrt.  Vi 
tilbyr introduksjonskurs med innføring i grunnleggende traume-
teori og konkrete terapeutiske intervensjoner.  Det er mulig å 
fortsette med et etterutdanningsforløp over 4 x 3 dager etter 
introduksjonskurset.

Undervisningen består av teoretiske innlegg, nærværstrening, 
kroppsorienterte øvelser, erfaringsutveksling og refleksjon. På etterut-
danningen vil også konkret terapeuttrening inngå som en del av kurset.

Målgruppe: Psykologer, fysioterapeuter/psykomotorikere, gestalt-
terapeuter, psykoterapeuter og andre som har et profesjonelt virke 
som terapeut.

Introduksjonskurs  5.–7. september. Alle dager kl. 10-17
Etterutdanning  4 X 3 dager. Oppstart 14-16. november 2013
Sted: Kamaklinikken, Eiksmarka, Bærum.
Kursavgift: Kr. 4.100 inklusiv varm lunsj og kaffe/te.
Kursledere: Fysioterapeut og Kroppspsykoterapeut Espen Andli 
og Psykolog og Kroppspsykoterapeut Veslemøy Merton
Tlf: + 45 60836228. Mail: espenandli@hotmail.com

Ta kontakt med en av kurslederne for mer informasjon og 
påmelding. Du finner også informasjon på 
www.kamaklinikken.no og www.espenandli.com
Facebook: Sporene i Kroppen Etter Traumer
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Hans og Olaf Fysioterapi
inviterer til fagdag med foredrag og workshop.

Tema for fagdag 2013:

Hands on - Hands off?

Velkommen til et møte mellom pasienten, hjerneforskeren og 
klinikeren.
Hans og Olaf Fysioterapi A/S, Oslo  onsdag 16. oktober 2013

08.30 Registrering
09.00 Velkomst/ informasjon
09.15- 09.50 «Min vei til å bli kvitt langvarige «musearmer» 
 Intervju med tidligere pasient Kristian Amlie 
 Les historien hans på www.amlie.name/hvordan-
 jeg-kurerte-rsi/
10.00- 11.30  «Veien forklart av en hjerneforsker»
 Professor Per Brodahl ser på mulige virknings-
 mekanismer ved ulike behandlingstiltak
11.30- 12.15 Lunch
12.15- 13.00  «Praktisk evidensbasert skuldertesting»
 De viktigste testene og erfaringer rundt bruk av  
 dem ved Chris Drummond, Master of Manual 
 Therapy, idrettsfysioterapeut
13.10- 14.00 Workshop
14.00- 15.00 Workshop
15.00- 16.00 Workshop

Tema på workshops:
«Praktisk skuldertesting» ved Chris Drummond og Lene 
Rennemo manuellterapeut
«Bakgrunn for smertesensitisering og praktisk testing for å 
avdekke det» ved Gustav S. Bjørke, manuellterapeut og Kris-
tin Sønstegård/ Tale Berntsen, Master  of  Manual Thearpy
«Laterale albueplager» Når skal de behandles med «hands 
on», og hva gjør vi?Joakim Særheim, manuellterapeut og 
Kaja Næss, manuellterapeut

Informasjon finnes på www.hansogolaf.no

Sted: Hans og Olaf Fysioterapi A/S, Torggata 16, 0181 Oslo
Pris: kr. 1100,-, (inkl.enkel lunch)  NB! Kun 30 deltagere
Bindene påmelding pr epost med navn og adresse innen 
4. oktober 2013 til:  kaja.nass@hof.nhn.no

MEDIYOGA

Utdannelse for helsepersonell
OSLO - STAVANGER 
TRONDHEIM - TROMSØ

mediyoga.com  +46 85 40 882 80

- medisinsk yoga

Følg med på nyheter fra fag og forskning på 
www.fysioterapeuten.no

Vi er også på Facebook og Twitter – Lik oss gjerne!



52      FYSIOTERAPEUTEN  7/13

bokverk. Science, Theory and Clinical Application in Orthopaedic Manual Physical Therapy Vol 1-3 inneholder akkurat det som 
tittelen på verkene beskriver:

I første omgang ønsker vi å tilby følgende kurs i Arendal, Bergen, og Lørenskog: 

MT-1: 

MT-2: 

MT-3: 

MT-4A:

MT-4B:

MT-5: 

MT-6: 

Samlet presenterer kursene et Klinisk Sertifiserings Program

(SOMT) DMT eller Ph.D. 

For timeplan, mer informasjon, og reservering av plass vær snill å besøk oss på

The Ola Grimsby Institute, Europe

www.olagrimsbyeurope.com
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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

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT

uit.no/tavla

STILLING LEDIG

Det helsevitenskapelige fakultet

Rådgiver
Rådgiver ved Enhet for helsefaglig pedagogisk  
utvikling, treårig engasjement med mulighet  
for fast tilsetting

Fakultetet ønsker å sette fokus på utdanning og  
utdanningskvalitet. Enhet for helsefaglig pedagogisk  
utvikling er opprettet som en ledd i denne satsningen.

Vi søker etter en dyktig og engasjert person som kan 
bidra med utvikling og gjennomføring av kursprogram i 
veiledning rettet mot helsefaglig undervisningspersonell.

Vil du vite mer, kan du ta kontakt med leder ved  
Enhet for helsefaglig pedagogisk utvikling Anita Iversen 
(anita.iversen@uit.no), tlf. + 47 922 09 951, eller  
prodekan utdanning Nanna Hauksdottir  
(nanna.hauksdottir@uit.no), tlf. + 47 413 00 606.

Søknadsfrist: 29.8.2013

Fullstendig kunngjøring og elektronisk   
søknadsskjema, se: www.jobbnorge.no

jo
bb

no
rg

e.
no

Ås kommune
Ledig hjemmel for fysioterapeut  

Driftstilskudd prosent: 40 %
Kontaktperson: Bente Sperlin, tlf. 64 96 25 03, eller 
Sidsel Storhaug, tlf. 64 96 22 02
Søknadsfrist: 01.09.2013
Stillings ID: 13/1194
Fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema: 
www.as.kommune.no

Følg med på nyheter fra fag og forskning på 
www.fysioterapeuten.no
Vi er også på Facebook og Twitter – Lik oss gjerne!
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ARBEIDSMARKEDET

Ås kommune
Ledig hjemmel for fysioterapeut 

Prosent: 40 %
Kontaktperson: Bente Sperlin, tlf. 64 96 25 03, eller 
Sidsel Storhaug, tlf. 64 96 22 02
Søknadsfrist: 01.09.2013
Stillings ID: 13/1195
Fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema: 
www.as.kommune.no

 Automatisk oppsett  
- bare trykk på knappen

 Kurs, konspettimer og 

 Topunktssystemer for bedre 

 

Jungle Sports Rehab

Espen Kalkvik
espen@beach-mountain.no

Følg med på stilling ledig, nyheter, fag og forskning på 

www.fysioterapeuten.no

Vi er også på Facebook og Twitter - Lik oss gjerne!
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I bladet Fysioterapeuten og på www.fysiotera-
peuten.no fi nner du nyheter og reportasjer om 
fysioterapi, livsstil, trening og folkehelse. Vi 
publiserer også vitenskapelige artikler.

Utgiver er Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). 
Bladet sendes til over 9.000 fysioterapeuter, og 
våre nettsider har en enda større leserkrets.

Vi er også landets største annonseorgan på 
feltet. Kontakt HS Media, ro@hsmedia.no
Følg oss på Facebook og Twitter!

www.fysioterapeuten.no

www.fysioterapeuten.no

Fysioterapeuter har spisskompetanse på hvordan du kan mestre muskel- 
og skjelettplager. De spiller en nøkkelrolle som behandlere og bidrar til 

å holde befolkningen fysisk aktive.
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bransjeregisteret

Irradia
Boks 65 Strømmen, 
2010 Strømmen
Tlf. 928 31 651 

Internett: www.irradia.no  Epost: info@irradia.no

Kurs Kristiansand 
12.-13. januar
www.saits.no

MID-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

Medictinedic
Behandlingsutstyr og forbruksmateriell 

til din klinikk

Din totalleverandør innen fysioterapi og trening!

  Tlf: 800 FYSIO / 23 05 11 60       Fax: 23 05 11 70

  salg@fysiopartner.com      www.fysiopartner.no

Ergonomiske produkter 
på arbeidsplassen

www.ergo-line.com

Telefon: 32 72 24 11

Telefax: 32 72 24 15

e-post: post@combimed.nocombimed

www.combimed.no

combimed a.s
Ganske enkelt kvalitet

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

Vi gjør dagen din bedre

Trykkbølge

Super pulsert laser

Biofreeze

3DRX

Behandlingsbenker

“Behandlingsutstyr 
og forbruksmatriell”

info@altiusgruppen.no

Elektroterapi

Kinesiotape

Ortoser

Treningsutstyr

Sirex treningsmatter

E-S Otto Preiss AS

Størst utvalg – lengst erfaring!

E-butikk
www.fysioett.no

by

w

Du har kompetansen  
 –vi har redskapene!

alere.no

Ledig plass!

Ledig plass!

Powerlaser PRO
Probably the best

handheld laser in the world

www.powermedic.no
tlf. 92 46 63 33
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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.

Norges største produsent av fysikalske 
behandlingsbenker, MTT og 

rehabiliteringsutstyr
Tlf. 64 94 21 65 - Fax 64 94 21 31

info@follo-futura.no - www.follo-futura.no

DATAPRODUKTER

TEST-, TRENINGSUTSTYR/HJELPEMIDLER

bransjeregisteret

Liten modul, 57x20
 11 utgaver: kr. 5.800

Medium modul, 57x30
11 utgaver: kr. 7.600

Stor modul, 57x40
11 utgaver: kr. 9.850

Ta kontakt med Randi Oppegård 

i HS Media, tlf. 62 94 69 76, 

mail: ro@hsmedia.no

Tlf. 75 50 74 30                   www.kima.no

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

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

Din Trykkbølge Partner

Komplett lasersortiment

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

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

Skanlab Laser™ 
808nm 100-500mW

Din leverandør

Pulsert
kortbølge
Curapuls 670

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

Manumed 
Optimal

5-delt elektrisk benk (225)

Alltid oppdatert

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

Ledig plass!

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

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

Tlf. 40 04 73 04

NYHET: ASSISTENT UTEN LØNN

Gymline AS I Tlf: 69 34 36 20 I post@gymline.no I www.gymline.no   

30 år som totalleverandør av 
TRENINGSUTSTYR

 Tidsskriftet Fysioterapeuten er landets 

største og beste annonseorgan for 

fysioterapeuter, både når det gjelder 

produktannonser, stillingsannonser og 

annonser for møter, kurs og konferanser. 

Støtteprodukter og treningsutstyr

Størst utvalg – lengst erfaring!

Mail: mail@ottopreiss.no
Web: www.elektro-stim.no

Tlf.: 67 92 76 00

post@sportsmaster.no – www.sportsmaster.no
Tlf. 66 85 04 60

Solid og prisgunstig 
utstyr
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kalender
Årsabonnement 2011:

Norge: 1.000 kroner. Utland: 1.020 kroner. 

Offentlige institusjoner: 875 kroner.

For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i 

medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til 

det blir skriftlig oppsagt.

ANNONSEPRISER – 2011

For bestilling av stillings- og 

kursannonser, kontakt fysioterapeuten@fysio.no

Stillingsannonser: 

Per sp. mm. Sort: Kr. 37. Farge: Kr. 42.

Spaltebredde: 88 og 180 mm. 

10 % rabatt ved 2. gangs innrykk av samme an-

nonse i påfølgende nummer ved samlet bestilling. 

Byråprovisjon: 3,5 prosent. 

Møter og kurs: 

Møter og kurs hvor NFFs interessegrupper, avdelin-

ger, faggrupper (ikke enkeltmedlemmer) står som 

arrangør: gratis.

Møter og kurs hvor andre utenom NFF står som 

arrangør: per sp. mm.  

Sort Kr. 26. Farge: Kr. 30.  

Spaltebredde: 88 og 180 mm. 

Tillegg (gjelder stilling og møter/kurs):  

Setting: Kr. 1,50 pr. mm 

Scanning: Kr. 100  

Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER 2011

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  

 debattinnlegg stilling ledig dato

6 10/5 14/5   4/6

7 22/7 26/7 16/8

 

Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak-

sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og 

stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og 

annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret-

ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. 

PRODUKTANNONSER

Ronny Grenberg, HS Media as, 

Postboks 80, 2260 Kirkenær

Tlf. 62 94 10 37, e-post: rg@hsmedia.no

ANDRE ANNONSER

Kirsten Stiansen

Tlf. 22 93 30 60, e-post: ks@fysio.no

ANNONSEMATERIELL

Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet  

materiell belastes kunden.

Tekniske data: 

Format: 210 x 280 mm. 

Satsflate: 180 x 247 mm.

Vi trenger tips til kalenderen

Fysioterapeuten trenger informasjon om seminarer, konferanser og andre  

begivenheter som er av interesse for norske fysioterapeuter.

Bidrag til kalenderen sendes: fysioterapeuten@fysio.no

SEPTEMBER
2.-3. Tønsberg
Erfaringskonferanse 

i helsefremmende og 

forebyggende arbeid for eldre 

innen helse, velferd og kultur. 

Arr: Prosjektforum for 

forebyggende og helse-

fremmende arbeid for eldre 

Info:www.tonsberg.kommune.no

 

3.-4. Oslo 

Forste nasjonale konferanse om 

migrasjon og helse 

Arr.: Nasjonal kompetanseenhet 

for minoritetshelse, NAKMI 

Info: kurs@nakmi.no 

6. Oslo 

Landskonferanse: Fall og brudd 

Arr.: Høgskolen i Oslo og 

Akershus og Nasjonalt 

folkehelseinstitutt 

Info: www.hioa.no

8. Hele landet 

Fysioterapidagen 

Kontakt: NFF eller se www.

fysio.no 

18. Tromsø
Fagdag for fysioterapeuter som 

arbeider med pasienter med 

revmatiske sykdommer 

camilla.fongen@diakonsyk.no

18.-19. Oslo
Pasientsikkerhetskonferansen 

2013 

Arr: Nasjonalt kunnskapssenter 

for helsetjenesten. 

Info: http://

pasientsikkerhetskonferansen.

no/

23.-24. Oslo 

Helsetjenester til eldre 

Arr: Norsk sykehus- og 

helsetjenesteforening 

Info: www.nsh.no 

23.-24. Tromsø
Smertesymposium ved Lorimer 

Moseley. 

Arr: Smerteavdelingen, 

Universitetssykehuset Nord-

Norge.  

Info: www.unn.no/

smerteavdelingen

25. Oslo 

Kultur og traumer – 

Smerteopplevelse og 

kroppsperspektivet i behandling 

av traumatiserte 

Arr: RVTS-Øst 

Info: Elsbeth Jacobs, RVTS-Øst, 

tlf. 991 15 366

26.-27. Trondheim 

Fagseminar hånd- og armskader 

Arr.: Norsk forening for 

håndterapi 

Info: www.handterapi.no 

OKTOBER 

3.-4. Oslo 

Folkehelsekonferansen 2013 

Arr.: Folkehelseforeningen 

Info: www.

folkehelseforeningen.no 

14.-15. Oslo 

Psykisk helsevern 

Arr: Norsk sykehus- og 

helsetjenesteforening 

Info: www.nsh.no 

 

17.-18. Oslo
Høstkurs: Et liv i bevegelse 

Arr.: Norsk Kiropraktorforening 

Info: www.kiropraktikk.no 

27.-31. Dubai
8th Interdisciplinary World 

Congress on Low Back & 

Pelvic Pain. Advances in 

multidisciplinary research for 

better spinal/pelvic care.

Info: info@worldcongresslbp.

com, www.worldcongresslbp.

com

Årsabonnement 2013:

Norge: 1.100 kroner. Utland: 1.150 kroner. 

Offentlige institusjoner: 950 kroner.

For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i 

medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til 

det blir skriftlig oppsagt.

ANNONSEPRISER – 2013

For bestilling av stillings- og kursannonser, 

kontakt fysioterapeuten@fysio.no

Stillingsannonser: 

Per sp. mm.: Kr. 42.

Spaltebredde: 88 og 180 mm. 

10 % rabatt ved 2. gangs innrykk av samme an-

nonse i påfølgende nummer ved samlet bestilling. 

Byråprovisjon: 3,5 prosent. 

Møter og kurs: 

Møter og kurs hvor NFFs interessegrupper, avdelin-

ger, faggrupper (ikke enkeltmedlemmer) står som 

arrangør: gratis.

Møter og kurs hvor andre utenom NFF står som 

arrangør: 

Per sp. mm.: Kr. 30.  

Spaltebredde: 88 og 180 mm. 

Internett: 

Stillingsannonser kun på nett: Kr. 4.000.

Kursannonser kun på nett: kr. 3.000. 

Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER 2013

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  

 debattinnlegg stilling ledig dato

8   19/8 23/8 13/9

9    23/9 27/9 18/10

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

Randi Oppegård, HS Media as, 

Postboks 80, 2260 Kirkenær

Tlf. 62 94 69 76, e-post: ro@hsmedia.no

ANDRE ANNONSER

Kirsten Stiansen

Tlf. 22 93 30 60, e-post: ks@fysio.no

ANNONSEMATERIELL

Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet  

materiell belastes kunden.

Tekniske data: 

Format: 210 x 280 mm. 

Satsflate: 180 x 247 mm.

OPPLAG 

9.000 

TRYKK 

Merkur-Trykk AS
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Det eneste trykkbølgeutstyret i Norge med 
dokumentasjon på klinisk effekt
SWISS DOLOR CLAST fra den sveitsiske 
kvalitetsprodusenten EMS er det eneste utstyret 
og metoden på det norske markedet som kan 
dokumentere resultater fra en rekke 
vitenskapelige, randomiserte, uavhengige og 
kontrollerte kliniske undersøkelser. Det vises til 
«evidence class 1»-dokumentasjon fra studier i 
fl ere land. Utstyret er blant annet godkjent 
av det meget strenge amerikanske 
godkjenningsorganet FDA – Federal Food and 
Drug Administration. Referanser og utfyllende 
dokumentasjon, fi nnes på nettsiden enimed.no

Det komplette behandlingsutstyret 
Behandlingsutstyret består av ulike moduler og 
modeller med spesialiserte egenskaper for å 
oppnå best resultat og effekt. Med en 
kombinasjon av klassisk/bred penetrasjon og 

dyptvirkende/fokusert penetrasjon inn i 
behandlingsområdet, gjøres behandlingen 
optimal.

Enimed er importør og distributør
Enimed sørger for opplæring i bruk og metode, 
kalibrering av utstyr, service og reservedeler ved 
behov. En rekke klinikker over hele Norge innen 
fysikalsk medisin og rehabilitering tilbyr nå 
trykkbølgebehandling med vårt utstyr. 

For mer informasjon, dokumentasjon 
og oversikt over alle klinikker som 
tilbyr behandling med vårt utstyr, se 
enimed.no eller trykkbølgebehandling.no

RIKTIG UTSTYR ER EN 
VIKTIG SUKSESSFAKTOR.

–

Aksel Lund Svindal
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