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enkelt å justere motstand
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Ta kontakt med oss for demonstrasjon!

Gymna W-Move er en effektiv måte å kombinere behandling og forebygging i praksisen 
din. Du når en bredere målgruppe, og får en fin mulighet til å øke inntekten.

Apparatene passer veldig bra i en rehabiliteringsfase, men også for personer som har trent lite tidligere.  
Du som fysioterapeut er den perfekte treningsveileder for disse gruppene.

Serien består av ti apparater, men det er 
mulig å bestille tre, seks, ni eller hele serien. 
På 20 m2 får du plass til hele ni apparater.
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– HVERDAGSREHABILITERING ER lurt, sier leder for fysio- og ergoterapitjenesten i Arendal 

kommune, Janne Gundersen. Det er det stadig flere som er enige med henne i. 

Gundersen var en av foredragsholderne på REHAB 2014 som ble arrangert i Trondheim i 

januar. Der fikk 400 deltakere blant annet høre at rehabiliteringstilbudet i kommunene er i 

ferd med å endre seg.

Ikke minst er det et økende antall kommunepolitikere som ser rehabilitering i hjemmet som 

formålstjenlig. Samhandlingsreformen slår fast at ferdigbehandlede pasienter ikke skal ligge 

på sykehus, men gis et tilbud i kommunen. Opptrening etter operasjon skal med andre ord 

foregå lokalt. Hvis ikke svir det i kommunekassa.

Men også i det forebyggende arbeidet er hverdagsrehabiliteringen på full fart inn. Målet er 

ikke lenger bare opptrening etter en sykehusinnleggelse, men også i større grad å forhindre 

eller utsette at brukeren må benytte seg av spesialisthelsetjenesten. 

Som vi leser om fra Arendal, er det viktige aktiviteter i brukerens eget liv som er veiledende 

for hva det skal legges vekt på i treningen. Sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter og er-

goterapeuter jobber tett sammen og kartlegger brukeren i fellesskap. Etterpå deler de på alle 

oppgaver, samtidig som hvert fag blir anvendt på best mulig måte overfor hver enkelt bruker.

Dette er en ny måte å jobbe på, og resultatene lar ikke vente på seg. Tjenesten har blitt bedre, 

og brukerne når i større grad målene sine.

– Deltakerne i det tverrfaglige teamet utfører faget sitt innenfor en helt ny ramme. Under 

opplæring gir vi dem en rehabiliteringstankegang, forteller Gundersen.

Denne måten å tenke på har vist seg lønnsom, ikke minst for økonomien. Beregnet effekt av 

å innføre hverdagsrehabilitering i Arendal kommune var i 2013 drøye 4 millioner kroner. I 

2014 er det ventet at kommunen sparer det dobbelte, 8 millioner kroner. Det monner i en 

slunken kommunekasse.

Kvaliteten på fremtidens helsetjeneste avhenger av hvor godt de ulike profesjonene klarer å 

samarbeide, ikke minst i kommunehelsetjenesten. Den gode effekten av hverdagsrehabilite-

ring forsterkes gjennom samarbeid. Man er ganske enkelt nødt til å spille hverandre gode på 

vegne av pasienten, eller mennesket, om du vil.

Fra tid til annen kan det synes vanskelig å få de ulike yr-

kesgruppene til å heve blikket fra profesjonskampen, både 

eksternt og innad i egne rekker, for å få øye på det åpenbare: 

Verken fysioterapeuter, sykepleiere, leger eller andre helse-

arbeidere har annen misjon enn å yte sitt beste for pasien-

ten.

Med det som mål burde det være mulig å forsere profe-

sjonelle samarbeidsbarrierer. Både Arendal og flere andre 

kommuner har innsett at den eneste veien fremover er gjen-

nom bedre utnyttelse av hverandres ressurser. 

Måtte den gode praksisen spre seg raskt over hele landet!
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Denne måten 
å tenke på har 
vist seg lønn-
som.

LEDER

Look to Arendal
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Det store flertallet går imot at 
manuellterapeutene skal ha 
autorisasjon. Side 13

KJELL Kversøy overlever, men er hardt ska-

det. Ved hjemkomst tror legene ved Hauke-

land sykehus at han vil bli ufør. Deler av M. 

gluteus medius er skutt vekk. 

– Under terroraksjonen fikk jeg ødelagt 

førligheten i venstre fot, da deler av skjelet-

tet, muskler og nerver var borte. I tillegg 

hadde jeg skuddskader i ryggen, så det var 

en del å ta tak i, sier Kversøy til avisen Nord-

hordland

Før han blir sendt hjem i rullestol, får han 

beskjed om at han vil få et rehabiliterings-

tilbud på aldershjemmet i hjemkommunen.

Men Kversøy vil det annerledes. Han 

setter seg som mål å komme tilbake, i nært 

samarbeid med fysioterapeut Ingrid Niel-

sen som driver privat praksis i Masfjorden 

i Hordaland. Ett år senere er han endelig 

friskmeldt. I dag er han tilbake i full jobb.

– Det er stort for meg at jeg nå er frisk-

meldt og kan begynne å arbeide igjen, sier 

han til avisen.

Nevromuskulær aktivering 
– Kversøy har trent daglig fra midten av mai 

2013 til midten av desember 2013 og har 

fulgt rehabiliteringsprinsippene i nevromus-

kulær aktivering (Neurac-metoden). Ved 

første fremmøte på instituttet kom han på 

to krykker, de var han ute av etter 14 dager, 

forteller Nielsen.

Hun mener at teknikken halverer rehabi-

literingstiden sammenlignet med tradisjo-

nell fysioterapi. 

– Metoden gir en effektivisering av reha-

biliteringsprosessen. 12 måneder etter skade 

og sju måneder etter behandlingen, er han 

nå tilbake i 12-timers skift i Nordsjøen. Det 

Overlevde terrorangrep – tilbake på jobb
16. januar 2013. Kjell Kversøy (57) er på jobb for Statoil på gassanlegget In Amenas sørøst i 

Algerie. Oppholdet forandres til et mareritt da en gruppe væpnede islamister tar seg inn på 

området. 40 ansatte blir drept under terrorangrepet, deriblant fem nordmenn. 

TEKST Tone Galåen, tg@fysio.no
FOTO Randi Bjørlo

INTENS TRENING Kjell Kversøy har trent daglig siden mai i fjor. Nå er han friskmeldt.
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klarer du ikke ved hjelp av tradisjonell fysio-

terapi hvor du trener de ytre muskelgruppe-

ne. Først når du trener sansemotorisk for å 

styrke den stabiliserende muskulaturen, kan 

du oppnå slike resultater, sier Nielsen.

Mangler muskelmasse
Kversøy vil alltid mangle styrke der kulene 

gikk inn i kroppen og ødela muskelvevet. 

– Hvis han slutter å trene den stabilise-

rende muskulaturen og kun går over på den 

store, så vil han raskt bli svak igjen. For å 

ha et funksjonsmønster må man styrke hele 

kroppen, ikke bare det lille området som er 

svakt, sier Nielsen.

Nielsen har tilegnet seg kompetanse i 

metoden siden 1998. Hun benytter seg av 

slynge, tau og strikk, ustødig understøtte-

flate og Stimula for å reetablere sansemo-

torisk kontroll hos pasienten. Pasientene 

gjennomfører avlastende øvelser, vektløs 

trening i slynge, styrketrening liggende og 

stående, og spensttrening i bevegelse. Dette 

krever konsentrasjon og kvalitet i utførelsen 

av øvelsene.

– Ved å anvende denne teknikken foran-

drer helsetilstanden seg veldig fort. Vi som 

jobber med dette driver mye med test og 

retest. Kroppen responderer på treningen 

innen 30 minutter, og vi ser at leddfunksjo-

nen blir bedre ut ifra det øvelsesvalget vi tar, 

sier Nielsen.

Trene i progresjoner
For å stabilisere tilstanden må pasienten 

trene i progresjoner. Så snart pasienten mes-

trer bevegelsen, innføres stadig vanskeligere 

progresjoner i samme bevegelse. Ifølge Ni-

elsen er det ikke tilstrekkelig å komme til 

instituttet tre dager i uken for en kort sesjon. 

For å intensivere treningen, etablerer hun 

hjemmetrening i samme treningsform.

– Det er avgjørende at pasienten forstår 

at hun må yte for at kroppen skal bli sterk 

igjen, sier Nielsen.

– Min erfaring er at rehabiliteringstiden 

blir kortere når jeg bruker disse prinsippene. 

Det gjelder alle diagnoser i allmennpraksis, 

sier hun. 

Nielsen drev privat praksis i Bergen fra 

1975 til 1992, da hun etablerte seg i dis-

trikts-Norge.

Neurac-metoden
Neurac-metoden ble bygget opp av manu-

ellterapeuter på begynnelsen av 1990-tal-

let. Effekten av tiltakene har blitt målt siden 

2002 med gode resultater, og det foreligger 

per i dag mellom 20 og 30 studier og viten-

skapelige publikasjoner om metoden. Det 

foreligger så langt ingen systematisk do-

kumentasjon foretatt gjennom fem år eller 

mer, og det undervises derfor ikke i teknik-

ken ved høgskolene.

– Dette er ny kunnskap som ennå ikke 

har fått vitenskapelig annerkjennelse i Nor-

ge. Men vi er veldig mange fysioterapeuter i 

inn- og utland som jobber etter prinsippene 

om å styrke den stabiliserende muskulatu-

ren, sier Nielsen.

Hun mener kroppen både kan og bør 

brukes til langt mer enn dagligdagse beve-

gelsesmønstre. 

– Funksjonell trening er ikke nok, hel-

ler ikke for en slagpasient. Kroppen kan re-

habiliteres til mer enn å ta ut og inn av en 

oppvaskmaskin. For pasienter som ønsker 

å være mest mulig selvstendige lengst mu-

lig, er sansemotorisk trening veien å gå for 

mange, sier hun. 

Neurac-metoden

Rehabiliteringsprinsipper
Dynamisk stabilisering av de enkelte 

ledd.

Opptrening av de enkelte ledds sanse-

motorikk.

Reaktivering av «sovende» muskulatur 

ved hjelp av nevromuskulær påvirkning.

Stimulere til refleksaktivitet.

Brå forandring av leddenes stilling.

Øvelser på ustø understøttelsesflate.

Trening i funksjonelle bevegelsesmøn-

stre.

Utgangsstillinger
Avlastende øvelser i liggende stilling.

Styrketrening i kroppens vektløshet.

Styrketrening i liggende/stående stilling.

Spensttrening med strikk med kroppen i 

bevegelse.

EFFEKTIV - Neurac-metoden halverer rehabiliteringsperioden sammenlignet med tradisjonell fysiote-
rapi, sier fysioterapeut Ingrid Nielsen.
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Emilie Holmseth Risberg, turnusfysioterapeut 

Halvveis i turnustjeneste – og hva så? 
En pasient spurte meg om jeg hadde lov til å 

trene ham, for jeg var vel så vidt ferdig med 

ungdomsskolen. Så da forklarte jeg han litt 

om den flotte ordningen med turnustjeneste 

og litt om min egen (tre måneder) lange ar-

beidserfaring, og følte meg i grunn bare ung 

og nyutdannet, og kanskje litt dum. Det skal 

dere vite, etablerte fysioterapeuter; vi fersk-

inger har stor respekt for den erfaringen 

dere sitter med, og gleder oss til vi får noe 

av den selv.

John Henry Strupstad, fagredaktør 

Overtrening, feiltrening – eller bare 
overbelastning? 
Eldre forskning om temaene overtrening og 

feiltrening holder ikke mål, og nyere forsk-

ning med god kvalitet er mangelvare. Det er 

usikkerhet knyttet til tall om forekomst, og 

vi mangler kunnskap om sikre symptomer 

og tegn som mulige forvarsel. Det finnes 

heller ikke solide symptomer eller funn som 

kan brukes til å bekrefte tilstanden(e). An-

dre mulige årsaker til de nedsatte prestasjo-

nene (som sykdom og mangelfullt kosthold) 

skal alltid utelukkes først.

Sigurd Mikkelsen, manuellterapeut 

Kunnskapsbasert manuellterapi - 
Integrasjon av pasientens verdier og 
forventning
At manuellterapi gir effekter utover placebo 

har lenge vært etablert, men kroppen fun-

gerer ikke slik at bare en prosess alene er 

ansvarlig for å redusere smerte. Menneskets 

biologi er såpass sammensatt at man må ha 

kunnskap langt utover placebo-/nocebo-

effekten og psykologi for effektivt å kunne 

legge til rette for varige og meningsfulle be-

dringer relatert til helse.

Siste fra bloggen

Nytt om dopingbruk 
Statens institutt for rusmiddelforskning (SI-

RUS) har dybdeintervjuet 15 norske menn som 

alle har erfaring fra minimum én steroidekur. 

Enkelte brukte også andre dopingmidler.

SIRUS fant tre sentrale historier de mener 

kan beskrive rekrutteringen til dopingbruk: 1) 

Doping som vei ut av et tungt rusmiddelbruk, 

2) Doping som redskap i en kriminell karrière 

og 3) Doping som del av en kroppsbyggings-

subkultur. 

Meningen som lå til grunn for steroidbru-

ken varierte mellom de ulike brukergruppene. 

Historiene dreide seg i stor grad om et syn på 

egen kropp som noe symbolsk og identitets-

dannende.

Les mer: www.fysioterapeuten.no 

LANGTIDSRESULTATER etter avstivningso-

perasjon for pasienter med kroniske kors-

ryggsmerter og redusert skivehøyde er ikke 

bedre enn etter et strukturert behandlings-

opplegg basert på tankeendring (kognitiv 

intervensjon og trening) ifølge lege og dok-

torgradsstipendiat Anne Froholdt. Froholdt 

disputerte 6. februar i Oslo, med avhandlin-

gen: Surgery versus cognitive intervention 

and exercises for chronic low back pain. Im-

plications for patient selection.

Det er hevdet at avstivning biomekanisk 

fører til ytterligere reduksjon av skivehøyde 

og nye smerter. Dette er en av de viktigste 

årsakene til at pasienter blir operert på nytt. 

I denne studien var skivehøyden etter 7 til 

11 års observasjon redusert både hos ope-

rerte og ikke-opererte. Det var ikke samsvar 

mellom redusert skivehøyde og pasientenes 

plager.

– Stimulering av strukturerte behand-

lingsmetoder basert på kognitiv terapi og 

trening bør prioriteres i større grad enn 

avstivningsoperasjon, er av konklusjonene 

i studien.

Les mer: www.fysioterapeuten.no 

Tankeendring og trening 
istedenfor operasjon

Fysioterapiøvelser 
i svangerskapet

Forfatterne bak en nylig publisert artikkel 

ønsket å utforske gjennomførbarheten av 

en større-skala studie for forebygging av 

svangerskapsrelaterte smerter, ved hjelp av en 

enkel intervensjon. Intervensjonen ble basert 

på fire bekkenøvelser, innføring i anatomi og 

patofysiologi, samt råd om aktivitet i hverda-

gen. Hele intervensjonen ble gjennomført i 

løpet av 30 minutter (n=25). Kvinnene ble for-

delt på en intervensjons- og en kontrollgruppe. 

Pilotstudien tenderte til at intervensjonen ga 

en ønsket effekt. Konklusjon: Resultatene gir 

grunn til å starte en større studie.

Les mer: www.fysioterapeuten.no 

Redaksjonen beklager

I Fysioterapeuten nr. 1, side 37, hadde vi 

en kort oppsummering av en studie publisert i 

desemberutgaven av Obstetrics & Gynecology. 

Artikkelen sto rett etter intervjuet med Kari Bø, 

rektor ved NIH. 

Studien så på effekten av postpartum tre-

ning av dyp bekkenbunnsmuskulatur for før-

stegangsfødende kvinner. Bildet som ble brukt 

til denne saken er et rent illustrasjonsfoto, og 

motivet beskriver ikke treningsmetodene som 

studien handler om.
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– Striden om lærernes arbeids-

tid utgjør en reell streikefare, 

også for fysioterapeuter, sier 

Kirsti Glad, seniorrådgiver i 

Forhandlingsseksjonen i NFF. 

TEKST og FOTO Tone Galåen 
tg@fysio.no

UNIO-LEDER Anders Folkestad mener 3,5 

prosent er et rimelig krav foran årets lønns-

oppgjør.

– Utdanning og kompetanse må lønne 

seg bedre, spesielt i offentlig sektor, sa han 

ved åpningen av UNIOS tariffkonferanse 21. 

januar. 

Folkestad mante til moderasjon, men vil 

ikke uten videre godta et resultat på rundt to 

prosent, slik NHO har antydet.

Med en forventet prisvekst på om lag to 

prosent og en produktivitetsvekst på 1,5, 

mente han at diskusjonen måtte ta utgangs-

punkt i et krav på 3,5 prosent under vårens 

lønnsoppgjør, som også er et hovedoppgjør.

Svakere lønnsvekst
– Vi skal akseptere 

at lønnsveksten blir 

svakere, for det er det 

gode grunner til. Men 

vi må ikke gå i samme 

felle som svenskene 

der fagbevegelsen 

gjennom 20 år har 

valgt en så lav lønns-

profil at reallønnsveksten nå omtrent er som 

for 100 år siden, sa Folkestad ved åpningen 

av UNIOS tariffkonferanse 21. januar. 

Øverst på listen står kravet om at utdan-

ning og kompetanse skal lønne seg bedre, 

særlig i offentlig sektor. Samtidig understre-

ket Folkestad at det med årets trange ramme 

blir en enda hardere kamp om fordeling og 

profil.

– Vi må ha styrke og mot til å si at dette 

må prioriteres foran andre grupper, sa han.

Nummer to på lista er ifølge Folkestad å 

vedlikeholde pensjonsdebatten. 

– Vi skal forsvare og utvikle pensjonssys-

temet, både i privat og offentlig sektor. Det 

seiler opp en debatt om aldersgrense og sæ-

raldersgrense relatert til pensjon. For dette 

skal vi ha god beredskap og klare stand-

punkt, sa Folkestad.

Dragkamp om arbeidstid
Et tredje viktig tema foran årets lønnsopp-

gjør er arbeidstid. Regjeringen har sagt at de 

vil etablere et arbeidstidsutvalg, og Folke-

stad rådet arbeidstakerorganisasjonene til å 

være forberedt på dette.

– Det foregår nå en dragkamp, både poli-

tisk og inn mot arbeidsgiverne, som strekker 

seg ut over spørsmålet om timer og minut-

ter, sa Folkestad.

– Blant annet har styret i KS gjort ved-

tak særlig mot helsesektoren, der de i større 

grad ønsker å gjøre arbeidstid til et styrings-

spørsmål for arbeidsgiver med forutgående 

drøftinger, og ikke til et forhandlingsspørs-

mål der tillitsvalgte har definerte fullmakter 

og roller, sa han.

Advarte NHO
Først når de lokale forhandlingene i indus-

trien er gjennomført til høsten, vil man se 

fasiten for årets lønnsoppgjør. Folkestad 

minnet om at Holden III-utvalget stadfester 

frontfagsmodellen, samtidig som utvalget 

forsterker NHO sin rolle med hensyn til å 

levere et troverdig tall etter konsultasjoner 

med LO. I lønnsoppgjøret er det den kon-

kurranseutsatte industrien som forhandler 

først, og utfallet i disse forhandlingene dan-

ner rammen for hva de fleste andre grupper 

kan oppnå. 

– For ikke å undergrave hele frontfagmo-

dellen, må NHO levere et troverdig tall. Hol-

den III-utvalget har slått fast at det handler 

om et utvidet frontfag, arbeidere og funksjo-

nærer.  Det er UNIO sin kampsak og få dette 

understreket gang på gang, sa Folkestad.

Reell fare for streik
Seniorrådgiver i Forhandlingsseksjonen i 

Norsk Fysioterapeutforbund, Kirsti Glad, 

sier til Fysioterapeuten at det i år vil være 

tre hovedutfordringer for tariffområdet KS 

kommunal sektor: Lærernes arbeidstidsav-

tale, hovedavtalen i KS, og det økonomiske 

tillegget.

Arbeidstidsavtalen er en het potet. Etter 

at KS sa opp avtalen som regulerer lærernes 

arbeidstid, og nye forhandlinger mellom KS 

og Utdanningsforbundet ikke førte frem, vil 

avtalen nå bli en del 

av hovedtariffopp-

gjøret.

– Striden om 

lærernes arbeids-

tid utgjør en reell 

streikefare, også for 

fysioterapeuter, sier 

Glad.

Som en del av Unio må NFF stå last og 

brast med de andre forbundene i organisa-

sjonen, og fysioterapeuter kan bli tatt ut i 

streik på bakgrunn av konflikter som ikke 

rammer dem selv direkte.

Ny hovedavtale
De pågående hovedavtaleforhandlingene er 

svært krevende, og det har oppstått særlige 

utfordringer med hensyn til avtalespørsmål 

for KS Bedrift.

KS Bedrift er en arbeidsgiverorganisasjon 

for lokale og regionale bedrifter som produ-

serer grunnleggende tjenester for lokalsam-

funnet, blant dem ulike omsorgstjenester 

Tariff 2014 – et vanskelig oppgjør

Fysioterapeuter kan bli tatt ut i streik 
på bakgrunn av konflikter som ikke 
rammer dem selv direkte.

TRAVLE DAGER Seniorrådgiver i NFF, Kirsti Glad, 
sier også fysioterapeuter må belage seg på en 
eventuell streik over lærernes arbeidstid.
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som rehabilitering. I fjor vedtok KS Bedrift, 

som frem til da hadde vært en avdeling i KS, 

å bli en selvstendig organisasjon tilknyttet 

KS.

– Dersom partene ikke greier å finne 

gode felles løsninger, vil denne saken etter 

all sannsynlig også bli med inn i hovedtariff-

oppgjøret, sier Glad.

Kompetanselønn
Når det gjelder det økonomiske oppgjøret, 

er NFF ennå ikke ferdig med å utforme 

sine krav. At utdanning skal lønne seg er et 

hovedkrav i NFFs tariffpolitikk. 

– Kompetanse verdsettes alt for dårlig i 

de offentlige avtaleområdene, og vi må fort-

satt kjempe for å komme i rette med dette. 

Slik sett er profilen i oppgjøret utrolig viktig 

for oss. Utdanningsgruppene har sakket ak-

terut, og jeg antar at det viktigste kravet fra 

oss vil være et lønnsmessig løft for kompe-

tanse og de med lang ansiennitet, sier hun.

For NFF som for andre forbund i Unio, er 

det dessuten viktig å ha høy beredskap med 

hensyn til mulige angrep på godt etablerte 

arbeidstidsordninger.

Robust streikekasse
UNIO har gått til streik ved hovedtariffopp-

gjøret i 2008, 2010 og 2012. 

I 2012 hadde NFF omkring 270 medlem-

mer i streik innenfor tariffområdene KS, 

Stat og Oslo kommune.

NFF følger samme prinsipp som for de 

øvrige forbund i Unio og sørger for at strei-

kende medlemmer ikke lider økonomiske 

tap. 

– NFFs konfliktfond er godt rustet til å 

takle en slik utfordring også i 2014, sier ge-

neralsekretær i NFF, Tor Tvethaug. 

KREVER SITT Unio-leder Anders Folkestad antyder 3,5 prosent foran vårens lønnsoppgjør.
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Det var en interessert helsemi-

nister som tok imot delegasjo-

nen fra Norsk Fysioterapeut-

forbund 15. januar.

TEKST og FOTO Tone Galåen, tg@fysio.no

I LØPET AV møtet med Bent Høie ble det tid 

til å fremme flere av sakene NFF mener er 

blant de viktigste for femtidens fysioterapi-

tilbud i Norge.  

Innledningsvis tok forbundsleder Fred 

Hatlebrekke opp bekymringen over nedgan-

gen i antallet fysioterapiårsverk i kommu-

nene og i spesialisthelsetjenesten, samt den 

økende arbeidsledigheten blant nyutdan-

nede fysioterapeuter. 

Autorisasjonsspørsmålet
Saken om autorisasjon for manuellterapeu-

ter har nettopp vært ute på høring. NFF er 

imot og mener at en egen autorisasjon for 

utvidede oppgaver vil føre til et mindre over-

siktlig helsevesen. Overfor Høie hevdet NFF 

at manuellterapeutenes rett til å henvise og 

sykmelde ikke gir grunnlag for ny autorisa-

sjon i henhold til helsepersonelloven. 

– I gjeldende lovverk  er ny kompetanse 

regulert gjennom muligheten for spesia-

listgodkjenning. Pasientsikkerheten er, som 

HOD selv skriver i høringsbrevet, ivaretatt 

gjennom autorisasjonen som fysioterapeut, 

sa Hatlebrekke.

Bedre ressursbruk
Mer effektiv bruk av helsepersonellressur-

sene var også et tema under møtet. 12 av 23 

land i EU har en ordning med direkte tilgang 

til fysioterapeut, i noen land har fysiotera-

peuter også rett til å skrive ut medikamenter. 

NFF mener at pasientene skal kunne gå di-

rekte til fysioterapeut og samtidig få trygde-

refusjon når fysioterapeuten har driftsavtale 

Tre kvarter med helseministeren …

HOS STATSRÅDEN Forbundsleder Fred Hatlebrekke rakk å ta opp mange viktige temaer under møtet med helseminister Bent Høie.
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… og et par timer 
med Komiteen

Mandag 27. januar var det tid for det første møte 

mellom NFF og Helse- og omsorgskomiteen på Stor-

tinget etter at regjeringen Solberg overtok. 

OM LAG ti av komiteens 18 medlemmer deltok på møtet, med 

NFF som vertskap. Leder i komiteen er Kari Kjønaas Kjos fra 

Fremskrittspartiet.

Forbundsleder Fred Hatlebrekke orienterte komiteen om 

det NFF mener er status for fysioterapien i Norge. Blant annet 

at ventetiden til fysioterapi er på tre måneder eller mer, og at 

det er lengst ventetid for kronikerne. Hatlebrekke var opptatt 

av å få fram at det må gjøres noe med dimensjoneringen av 

tjenesten ute i kommunene.

Randi Granbo er daglig leder ved Kompetansesenter for 

bevegelsesvansker og fall hos eldre, St. Olavs Hospital. Hun 

presenterte mulighetene for gevinster både for det enkelte in-

dividet og for samfunnet gjennom å endre tilnærmingen til 

funksjonstap hos eldre.

Professor Nina K. Vøllestad ved Universitetet i Oslo orien-

terte komiteen om forskning på fysioterapi i primærhelsetje-

nesten (FYSIOPRIM), og virksomhetsleder Grete Willumsen i 

Bodø kommune gikk gjennom områder i kommunens helsetje-

neste der fysioterapifaglig kompetanse spiller en viktig rolle. 

med kommunen. 

I møtet var Hatlebrekke også 

opptatt av det store potensialet 

som ligger i bedre bruk av fysio-

terapeuter i sykehusene. 

– Innsatsstyrt finansiering for 

poliklinisk aktivitet er dessverre 

ikke profesjonsnøytral. Polikli-

nisk fysioterapi er ikke inklu-

dert i ordningen og står i veien 

for best mulig behandling av 

pasientene.  At slike administra-

tive og økonomiske føringer skal 

være til hinder for faglig fornuf-

tige løsninger er uholdbart, sa 

han til helseministeren. 

Rehabilitering
Bent Høie har tidligere varslet 

at han vil utarbeide en opp-

trappingsplan for rehabilite-

ringsfeltet. NFF ønsker en slik 

opptrappingsplan velkommen, 

og mener at fysioterapi må bli 

en lovpålagt del av det kom-

munale helsetjenestetilbudet. I 

tillegg må fysioterapitjenesten i 

kommunene rustes opp, både i 

form av flere fysioterapeuter to-

talt sett, og flere med spesialisert 

kompetanse. Dette for å kunne 

tilby mer intensiv og spesifikk 

opptrening og rehabilitering.

Høie gjentok under møtet at 

han særlig vil prioritere de eldre, 

da med tanke på forebygging og 

tverrfaglig rehabilitering i hjem-

met. Hatlebrekke sa på sin side 

at det foregår mye god fysio-

terapi på instituttene, og at det 

som regel er mest aktuelt med 

monofaglige tilbud i form av 

opptrening og fysioterapi i pri-

vat praksis. 

Demens og miljøgifter, impotens og fysisk aktivi-

tet.  Det er bare noen av de 45 forskningsprosjek-

tene som er klare for sjuende runde av Tromsø-

undersøkelsen.

HJERTE- og kar-

sykdommer var 

utgangspunktet til 

den første Tromsø-

undersøkelsen på 

1970-tallet, og tema-

et er fortsatt med i 

den sjuende runden. 

Denne gangen har 

mental helse fått en 

sentral plass. Tann-

helseforskning er 

også kommet med, 

opplyser prosjektle-

der Heidi Johansen ved Institutt for Samfunnsmedisin, UiT.

– Styrken til Tromsøundersøkelsen er ikke størrelsen, men 

de gjentatte målingene. Det er helt unikt i norsk sammen-

heng, sier prosjektlederen.

Det er flest voksne over 40 som skal delta, men også noen 

unge i 20-åra. De samme ungdommene har deltatt to gan-

ger før. 1200 menn har deltatt i alle de seks rundene siden 

1970-tallet.

Deltakerne i Tromsø 7 skal blant annet ha på seg et elektro-

nisk armbånd som registrerer all bevegelse via smarttelefon, 

noe som forhindrer overrapportering via spørreskjemaun-

dersøkelser. På den måten kan forskerne få objektive mål på 

aktivitet. 

Les mer: www.fysioterapeuten.no 

«Tromsø 7» rulles snart ut

Nye folkehelsetiltak?
På tross av at Norge bruker 54.000 kroner per innbygger per 

år på helse, er dette ikke nok for å demme opp for utviklingen av 

livsstilssykdommer. 

Verdens helseorganisasjon mener det er behov for et paradig-

meskifte i tenkningen rundt nødvendigheten av økt aktivitetsnivå. 

Og at det må gjøres tydelige veivalg i samfunnsstrukturen for å 

gjøre sunne valg lettere.

Helsedirektoratet har derfor fremmet forslag til en rekke tiltak 

overfor departementet. Det gjenstår å se hvilke nye tiltak som 

iverksettes. 

Les mer: www.fysioterapeuten.no 

GULLGRAVERE Prodekan Sameline Grims-
gaard (t.h.) omtaler Tromsøundersøkelsen 
som UiTs forskningsgull. Her sammen med 
prosjektleder Heidi Johansen. Foto: UiT
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Helse- og omsorgsdeparte-

mentet får sterk motbør i 

spørsmålet om autorisasjon for 

manuellterapeuter. Det gjelder 

både kommuner, helseforetak 

og pasientorganisasjoner. 

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

FLERTALLET av høringsinstansene avviser 

Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) 

forslag om en egen autorisasjon for manu-

ellterapeuter. Høringsuttalelsene inneholder 

også mye kritikk av HODs håndtering av 

saken.

Saken ble sendt ut på høring mens Jonas 

Gahr Støre fortsatt var helseminister, kort tid 

før regjeringen Stoltenberg gikk av. Depar-

tementet sa klart ja til særskilt autorisasjon 

for manuellterapeuter og gikk dermed imot 

rådene fra sin egen fagetat, Helsedirektora-

tet. Høringsnotatet ble sendt ut 9. oktober, 

og svarfristen var 13. januar. Det er foreløpig 

uklart når det skal tas en beslutning i saken.

Posisjonene er klare når det gjelder ho-

vedaktørene: Norsk Fysioterapeutforbund 

(NFF) har i mange år kjempet for offentlig 

spesialistgodkjenning, mens Norsk Manu-

ellterapeutforening (NMF), som er med i 

LO, har nærmest basert hele sin eksistens på 

at manuellterapeuter skal få egen autorisa-

sjon.  LOs høringsuttalelse til støtte for NMF 

og autorisasjon er signert LO-leder Gerd 

Kristiansen.

Privatpraktiserende Fysioterapeuters 

Forbund (PFF) er på linje med NFF i denne 

saken.

Pasientorganisasjoner 
Norsk Pasientforening og Norsk Revmati-

kerforbund (NRF) har begge stilt seg nega-

tive til HODs forslag. Funksjonshemmedes 

Fellesorganisasjon (FFO) var tidligere for 

å gi manuellterapeutene autorisasjon, man 

har i senere tid skiftet mening.

– Vi ser at den autorisasjonen manuell-

terapeuter har som fysioterapeuter ivaretar 

pasientsikkerheten på en tilfredsstillende 

måte. FFO kan ikke se at de oppgavene som 

manuellterapeutene utfører ikke kan favnes 

av den autorisasjonen de allerede har, skri-

ver FFO.

– Skaper uklarhet
Kommunenes interesseorganisasjon KS er 

svært skeptisk til departementets forslag. 

KS mener at autorisasjoner kan «låse» ar-

beidsoppgaver til bestemte yrkesgrupper og 

være til hinder for arbeidsgivers mulighet til 

å styre kompetanse i egen virksomhet. KS 

understreker i høringsuttalelsen at de anser 

manuellterapi som en videreutdanning av 

fysioterapi. 

KS peker videre på at kommunene inngår 

driftsavtaler med fysioterapeuter. En egen 

autorisasjonsordning for manuellterapeuter 

vil medføre uklarheter om de fortsatt skal 

være omfattet av dagens avtaleverk, eller 

om kommunene må inngå egne avtaler med 

manuellterapeuter, skriver KS.

Hva sier kommunene?
De aller fleste kommuner har sterke mot-

forestillinger mot autorisasjon. De eneste 

som sier ja, etter det Fysioterapeuten har 

oversikt over, er Modum kommune i Buske-

rud og Hadsel kommune i Nordland.

– Høringsforslaget er mangelfullt utredet, 

blant annet når det gjelder konsekvenser for 

rekruttering og tildeling av avtalehjemler, 

konsekvenser for andre grupper med ut-

danning på masternivå og konsekvenser for 

manuellterapeuter med hensyn til behov 

for dobbelt autorisasjon for å opprettholde 

dagens rettigheter, skriver Trondheim kom-

mune.

Modum kommune mener på sin side at 

autorisasjon av manuellterapeuter gjør det 

lettere å sikre ansettelsesarbeidet i kommu-

nen. 

Sykehusene
Blant helseforetakene er det bare Lovisen-

berg Diakonale Sykehus som har støttet 

departementets forslag. Direktør ved syke-

huset da høringsuttalelsen ble sendt var Lars 

Erik Flatø, tidligere blant annet statssekre-

tær for Arbeiderpartiet i Sosial- og helsede-

partementet og stabssjef ved Statsministe-

rens kontor under Jens Stoltenberg.

Oslo Universitetssykehus (OUS) påpeker 

at helsepersonell som trenger autorisasjon 

for å utøve sin profesjon får dette på bak-

grunn av sin profesjonsutdanning. 

– Om det skal åpnes for dette (autorisa-

sjon, red.anm.) for en spesialisering, må det 

vurderes om det er behov for tilleggsauto-

risasjon for alle spesialutdanninger, skriver 

OUS. 

Klart nei til egen MT-autorisasjon

DÅRLIG FORSLAG Et stort flertall blant de høringsberettigede ønsker ikke en egen autorisasjon for 
manuellterapeuter.
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– ALLE utdanningsinstitusjonene, pasientor-

ganisasjonene,  arbeidsgiverne, KS, og det 

store flertallet av fysioterapeutene gir ut-

trykk for at en egen autorisasjon for manu-

ellterapeuter ikke er en god løsning. Det er 

massiv støtte for vårt syn, sier Ølstørn.

Han peker blant annet på Funksjons-

hemmedes Fellesorganisasjon (FFO), som 

representerer flere pasientorganisasjoner. 

FFO støttet tidligere en løsning med dobbel-

tautorisasjon, men har endret syn i denne 

høringsuttalelsen. De mener nå at autorisa-

sjon som fysioterapeut ivaretar pasientsik-

kerheten på en tilfredsstillende måte, og at 

manuellterapi må sees på som en spesialise-

ring innen fysioterapi.

– Det er svært viktig for manuellterapi-

miljøet i Norge å få en avklaring på dette 

spørsmålet. Vi har fått signaler om at hø-

ringen vil bli behandlet innen rimelig tid. 

Resultatet av høringsrunden er jo også 

svært tydelig. Det store flertallet går imot 

at manuellterapeutene skal ha autorisasjon, 

og mange av svarene er grundige i sin argu-

mentasjon, sier Ølstørn.

– Over lang tid har det vært store kon-

flikter i MT-miljøet om autorisasjonssaken. 

Hvordan er stemningen nå?

– Nå er det veldig stille. Før denne hø-

ringen var det mye aktivitet og debatt, blant 

annet i sosiale medier. Etter at høringsutta-

lelsene ble lagt ut har det vært lite kommen-

tarer. Mitt inntrykk er at alle venter på en 

avgjørelse og ser an utfallet.

– Er det mulig å bygge bro og samles om 

det faglige?

– Jeg håper virkelig at det er mulig, og at 

ikke denne saken vil overskygge alt fram-

over. Det er tendenser til en mer pragmatisk 

holdning, både i deler av medlemsmassen til 

Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og 

blant MTere som er med i Faggruppen for 

Manuellterapi i NFF. Det er mange yngre 

som har kommet inn i miljøet, og det tror 

jeg er bra. Husk at det er veldig mange flinke 

folk i begge «leire». Alle vil jo opp og fram! 

Derfor passer det godt med visjonen NFF 

vedtok på Landsmøtet i desember; Sterk, 

stolt og synlig.

– Viktige saker for faggruppen framover?

– Vi vil ha en sterk plass i det norske hel-

sevesenet og i debatten om muskel- og skje-

lettlidelser, som koster samfunnet enorme 

summer. Vi må også jobbe hardt for å gjøre 

primærkontaktrollen mer kjent. Manuellte-

rapeutene må gripe den muligheten de har 

fått! På lengre sikt håper vi å få manuellte-

rapeutene i NFF og manuellterapeutene i 

NMF til å dra mer i samme retning, sier fag-

gruppeleder Ølstørn. 

Se også debattinnlegget «Å gå over bekken 

etter vann» på side 38, en kommentar til sa-

ken om samarbeid mellom leger og fysiote-

rapeuter i Grong kommune, Fysioterapeuten 

nr. 1/2014 og på www.fysioterapeuten.no.

Vegard Ølstørn (36)
Leder i Faggruppen for manuellterapi 

Utdanning: Fysioterapi, Enschede i Nederland, ferdig 2001.  

Manuellterapi, Melbourne, ferdig 2008 

Nå: Privat praksis med 80 prosent driftsavtale på Oppsal- 

klinikken AS i Oslo.  

Blogg: www.manuellterapi.org 

Faggruppens nettsider: www.manuellterapeutene.no

Glad for massiv 
støtte
– Vi er svært fornøyde med at så mange støtter 

vårt syn om at autorisasjon ikke er den beste 

løsningen for oss manuellterapeuter, sier  

Vegard Ølstørn, leder i NFFs faggruppe for 

manuellterapi.

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

GLAD Vegard Ølstørn, leder i NFFs faggruppe for manuellterapi.
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Pasienter med nylig røket korsbånd 

ble stilt dette spørsmålet i doktor-

gradsstudien til fysioterapeut Hege 

Grindem. De som velger operasjon 

ser ut til å være unge og idrettsut-

øvende.  

TEKST John Henry Strupstad
js@fysio.no

FREMRE korsbånd ryker hos rundt 4000 

mennesker i Norge hvert år. De aller fleste 

av dem driver med såkalt vridningsutsatte 

idretter som håndball, fotball, innebandy, 

basket og alpint. Skaden har alvorlige konse-

kvenser i form av redusert knefunksjon, re-

dusert deltagelse i idrett og økt risiko for tid-

lig utvikling av slitasjegikt (artrose).  I Norge 

opereres rundt halvparten av alle korsbånd-

skader. Mange gjenvinner imidlertid god 

knefunksjon med aktiv rehabilitering og får 

et stabilt kne uten operasjon. Dette skriver 

Senter for Idrettsskadeforskning og NIH på 

sine nettsider.

Det finnes lite dokumentasjon på hvilke 

pasienter som oppnår gode resultater ved 

aktiv rehabilitering uten operasjon. Ved å 

evaluere knefunksjon og idrettsdeltagelse 

hos pasienter som ble behandlet ikke-opera-

tivt og hos dem med korsbåndsrekonstruk-

sjon, var hensikten med prosjektet å få mer 

dokumentasjon.  

Fremre korsbånd
Stipendiat Hege Grindem har fulgt 150 pa-

sienter med røket fremre korsbånd. På bak-

grunn av knefunksjonen og informasjon fra 

pasientene, ga ortoped et tilbud om opera-

sjon. Pasienten måtte selv takke ja eller nei 

til tilbudet. 

Sytti prosent av pasientene i prosjektet 

valgte å bli operert (innen to år). De som 

opererte gjennomførte opptrening i 6–12 

måneder etter operasjonen, mens de som 

ikke valgte operasjon fortsatte opptrening i 

2–3 måneder til.

Tilbake i aktivitet
Etter ett år var det like mange opererte og 

ikke-opererte som var tilbake i sin hoved-

idrett (68 prosent). Dette viser at det er fullt 

mulig å drive med idrett uten å operere. Vi-

dere var det overraskende at over halvparten 

av dem som ikke ble operert fortsatte med 

en idrett legene rådet dem til å kutte ut. 

For å finne ut mer om deltagelse i flere 

type idretter, ble idrettsaktiviteten til pasi-

entene kartlagt. Ved hjelp av en ny metode 

basert på nettbaserte spørreskjema, har pa-

sientene over to år månedlig oppgitt hva de 

har gjort av idrettslig aktivitet. 

Selv om idrettsaktiviteten som forventet 

var lavere enn før skade, viste undersøkelsen 

at både opererte og ikke-opererte pasienter 

drev med mer knebelastende idrett enn det 

de ble rådet til.

Tilnærmet alle i studien drev med idret-

ter med lav knebelastning (løping, sykling, 

styrketrening) hver måned i de  to årene. 

Nitten prosent av alle i studien skadet et av 

knærne på nytt i løpet av to år, og pasientene 

som fortsatte med typiske vridningsidretter 

var mest utsatt for plager. 

Usikkerhet
Et viktig funn i prosjektet var å dokumen-

tere at pasientgruppene er ulike. De som 

velger operasjon er unge og driver med mer 

knekrevende idretter. 

Det finnes imidlertid få forskjeller i kne-

funksjon og i idrettsaktivitet mellom grup-

pene, viser studien. 

Noen av spørsmålene vi ikke vet svaret 

på er hvordan det går på lengre sikt med pa-

sienter som ikke opererer og går tilbake til 

krevende idretter, og hvordan det går med 

den tredelen av dem som opererer som går 

tilbake til idrett lenge før det er tilrådelig. 

Les mer: NIH.no og klokavskade.no 

Korsbåndskader: 

Operasjon eller ikke? 

ILLUSTRASJONSFOTO

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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En nylig publisert studie i PLoS One 

har sett på konsekvensene av det å 

løpe ultraløp, det vil si konkurranser 

lengre en maraton.  

FOR Å FÅ en slags forståelse for hva som 

skjer med kroppen under disse ekstreme 

omstendighetene, har forskere ved Stan-

ford University og University of California 

kontaktet mer enn 1200 erfarne ultraløpe-

re, og sendt disse spørreskjemaer omhand-

lende helsestatus, og sammenlignet tallene 

med nasjonal helsestatistikk. 

Resultatene tyder på at ultraløperne 

kommer godt ut sammenlignet med gjen-

nomsnittet ellers i befolkningen på ulike 

helsevariabler, med betydelig lavere in-

sidens av jobbfravær, hjerte-/ karproble-

matikk og ulike kreftdiagnoser. Mer enn 

halvparten av løperne rapporterte en løps-

relatert skade det siste året. Dette er heller 

ikke unormalt i den «mosjonerende» delen 

av befolkningen. Typisk var kneskader og 

tretthetsbrudd som holdt vedkommende 

borte fra trening i noen dager eller uker. 

Les mer: www.fysioterapeuten.no 

BRUK av avanserte treningsapparater er ikke 

nødvendig for å oppnå en bedre gangfunksjon, 

ifølge doktorgradsstudie. 

I avhandlingen «Recovery of physical func-

tioning after total hip arthroplasty» har fysio-

terapeut Kristi Elisabeth Heiberg og hennes 

medarbeidere undersøkt bedringsforløpet til 

en gruppe pasienter gjennom deres første år 

med innsatt totalprotese i hoften. Resultatene 

viste at etter operasjonen fikk pasientene min-

dre smerter og bedre fysisk funksjon, og de 

som trente på gangaktiviteter forbedret gangen 

ytterligere. 

Les mer: www.fysioterapeuten.no 

Kan forebygge fall 
blant eldre 

Timed Up-and-Go og Five Times Sit-to-

Stand er to av testene som kommer meget 

godt ut i en systematisk oversiktsartikkel, 

nylig publisert i Physiotherapy Practice and 

Research.

Fall blant eldre hjemmeboende er ikke 

uvanlig, og forskning har vist at dette kan fore-

bygges. Klinikere bruker ofte oppgavespesifikke 

verktøy for å evaluere faren for slike fall, og hva 

som kan gjøres av preventive tiltak. Det forelig-

ger ingen vitenskapelig konsensus per dags 

dato om hva som er det optimale verktøyet 

for å forebygge denne typen fall. Derfor har 

en irsk forskergruppe sett på hva som finnes 

av verktøy for å optimalisere forebygging av 

denne typen hendelser.

Forskerne utførte systematiske søk i de 

største medisinske databasene. Tretti-syv 

studier ble inkludert i denne systematiske 

oversikten, studier som alle ble vurdert som 

metodologisk sterke.

Timed Up-and-Go, Five Times Sit-to-Stand 

og tester for måling av ganghastighet var 

tester som viste seg å predikere fall blant eldre 

(sterk evidens). Testene ble funnet egnet til 

bruk både i klinisk- og i forskningssammenheng.

Les mer: www.fysioterapeuten.no 

Mestring av kroniske 
smerter

I en stor britisk metaanalyse presenteres 

informasjon som kan forbedre håndteringen av 

kronisk smerte.

Analysen omfattet 77 kvalitative studier 

om kroniske muskel- og skjelettsmerter (49 

artikler) og om fibromyalgi (28 artikler). Me-

taanalysen viser at mange opplever kroniske 

smerter som en kamp for å gjenvinne egen 

identitet og legitimitet. Deres livssituasjon er 

ofte en konflikt mellom dem selv, omverdenen 

og helsetjenesten. Forfatterne presenterer en 

forståelsesmodell for hvordan man kan bevege 

seg fra å være fastlåst i denne konflikten til å 

komme seg videre med smerten. 

Modellen innebærer blant annet å omdefi-

nere normalitet og seg selv i relasjon til andre, 

og at man aksepterer at det ikke finnes noen 

helbredende behandling for smerten.

Les mer: www.fysioterapeuten.no 

Det enkle er det beste 
etter hofteoperasjon

Løper seg friskere

Vil du bli god til å gå etter en hofteoperasjon, bør du 

trene på å gå. 
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AKTUELT

Landsmøtet i november ved-

tok store endringer i NFF. Men 

som vanlig medlem vil du ikke 

merke noe konkret før 1. juli  

i år. 

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

FRA 1. JULI i år skal alle spørsmål du måtte 

ha om lønn, avtaleverk, juridiske forhold og 

spørsmål om privat praksis rettes til NFFs 

sekretariat i Oslo. Dagens avdelinger leg-

ges ned og erstattes av fem regioner; Region 

Nord, Region Midt, Region Vest, Region 

Sørøst og Region Oslo-området. 

Regionlederne, som ble valgt på Lands-

møtet, skal i hovedsak jobbe med politisk 

påvirkningsarbeid overfor kommuner, hel-

seforetak og helseregioner. Regionlederne er 

frikjøpt fra 1. juni og skal være operative på 

heltid fra samme dato.

– Følg godt med
Nå er Fred Hatlebrekke på plass som ny 

forbundsleder, og de fem regionlederne 

har deltatt på sitt første forbundsstyremøte. 

NFFs generalsekretær Tor Tvethaug oppfor-

drer medlemmene til å følge godt med på 

NFFs nettsider og på e-post.

– Det kommer informasjon fortløpende 

etter som organisasjonsendringene trer i 

kraft utover året. I første halvår blir hoved-

oppgaven å få det nye forbundsstyret til å 

fungere best mulig, og å gi regionlederne 

opplæring i blant annet påvirkningsarbeid 

og medietrening. Det er også hovedtariff-

oppgjør i vår, noe som gjør det særdeles vik-

tig å få styret og det nye Tariffpolitisk utvalg 

på plass så snart som mulig, sier Tvethaug.

I tillegg til Tariffpolitisk utvalg er det et 

Fag- og utdanningspolitisk utvalg og et Næ-

ringspolitisk utvalg i «nye NFF».

– Nytt for alle 
– Regionene er store, hvor skal regionlederne 

ha sine kontorer?

– Det blir opp til den enkelte å avgjøre 

hva som er mest hensiktsmessig. Det legges 

opp til et program for regionlederne når det 

gjelder opplæring og diskusjon om hvordan 

de skal jobbe i forhold til hovedoppgavene. 

Dette er jo nytt både for dem og oss i sekre-

tariatet. Derfor må det etableres en felles rol-

leforståelse, sier Tvethaug.

Viktige tillitsvalgte
Han understreker at tillitsvalgtapparatet på 

arbeidsplassene og kontaktpersonordnin-

gen for privat praksis blir som før. Her er det 

ingen endringer. 

– De tillitsvalgte er fortsatt en grunnpilar 

i NFF, og de vil bli enda viktigere i den nye 

organisasjonsstrukturen. Derfor må vi sørge 

for god opplæring og legge til rette for felles 

arenaer for erfaringsutveksling. Målet er å 

beholde de tillitsvalgte lengst mulig. 

Nye nettsider
– Har sekretariatet nok folk til å ta imot alle 

de nye medlemshenvendelsene?

– Det er midler til to-tre nye stillinger 

i sekretariatet. Minst en av disse vil gå til 

forhandlingsseksjonen, som får de fleste 

medlemshenvendelsene. Men det er også 

mye å hente på å styrke kommunikasjon og 

informasjon. Innen sommeren vil NFF også 

få helt nye nettsider, et prosjekt som allere-

de er godt i gang. Vi er foreløpig usikre på 

hvordan organisasjonsendringene vil slå ut 

på medlemshenvendelsene til sekretariatet. 

Det er jo en god del allerede, også henven-

delser som videreformidles fra avdelingene, 

sier Tvethaug til Fysioterapeuten. 

Hva skjer nå?

FØLG MED! Oppfordrer NFFs generalsekretær  
Tor Tvethaug. Foto: Dagrun Lindvåg

FORBUNDSSTYRET Bak fra venstre: Forbundsstyremedlem Eirik Helgesen, forbundsstyremedlem Nina 
Theodorsen, regionleder Oslo-området Karianne Bruun Haugen, forbundsleder Fred Hatlebrekke, leder 
av Tariffpolitisk utvalg Hege Munthe, regionleder Midt Ann-Elin Myklebust og regionleder Vest Aslaug 
Terese Kleiveland. Foran fra venstre: Regionleder Nord Hans Leo Dagsvik, leder av Næringspolitisk råd 
Per Olav Peersen, leder av Fag- og utdanningspolitisk utvalg Katarina Schiller Langaard, og regionleder 
Sør-Øst Bas van den Beld. Foto: Tone Galåen
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Ny master i fysioterapi ved HiOA:

Fordypning i MUSSP, barn og eldre

Til høsten starter et nytt mas-

terstudium i fysioterapi ved 

Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Der kan du begynne rett etter 

bachelorutdanningen, uten 

turnus og autorisasjon. 

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

EN AV de tre fordypningene ved dette hel-

tids masterstudiet er muskel- og skjelettska-

der, sykdommer og plager (MUSSP). De to 

andre fordypningene er fysioterapi for barn 

og fysioterapi for eldre – som knyttes opp til 

videreutdanninger som HiOA allerede har.

– Vi er svært fornøyde med å få MUSSP 

inn som egen fordypning på masternivå. 

Dette er et stort satsingsområde i samfunnet, 

blant annet i tilknytning til muskel- skjelett- 

tiåret, sier professor Margreth Grotle.

Sammen med leder ved Institutt for fy-

sioterapi, Hege Bentzen, stiller hun til inter-

vju med Fysioterapeuten for å fortelle om 

det nye masterstudiet – som det har tatt flere 

år å få på plass. 

Fordeler og ulemper
– Hva er konsekvensene av å starte på et mas-

terstudium i fysioterapi uten å ha praksis, 

turnustjeneste og autorisasjon?

– Dette er nytt for oss, og kan ha både for-

deler og ulemper. Vi har erfaring med mas-

terstudenter som har lang praksis fra klinik-

ken. Det å omstille seg til et masterstudium 

kan være krevende for en del som har jobbet 

i klinikken i mange år.

Både Grotle og Bentzen mener at det li-

kevel kan være en fordel å ha noe klinisk er-

faring når man begynner på masterstudiet.  

Smerte
– I planene ligger det også et eget smerte-

emne som er relevant for alle helsefaglige 

studenter. Det tar for seg håndtering av og 

nyere teorier om smertepasienter i et hel-

sefaglig perspektiv. Vi vil vektlegge en bred 

forståelse av smerte i samsvar med nyere 

teorier og ny forskning, sier Grotle – og un-

derstreker at det kognitive bare er en del av 

det psykologiske perspektivet.

Ved HiOA vil det nå være mulig for fy-

sioterapeuter å ta hele studieløpet – fra 

bachelor til master og doktorgrad. Et nytt 

doktorgradsstudium i helsevitenskap, med 

professor Astrid Bergland som faglig leder, 

ble startet opp i 2013. 

MUSSP, BARN OG ELDRE Professor Margrethe Grotle og leder ved Institutt for fysioterapi, Hege Bent-
zen, er glade for et nytt masterstudium i fysioterapi ved HiOA.
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AKTUELT

Fysioterapiutdanningen ved 

HiOA har i flere år hatt stram 

økonomi. Hvordan vil det på 

virke et nytt masterstudium i 

fysioterapi?

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

– ET NYTT masterstudium innebærer også 

økte inntekter, ikke bare større utgifter, sier 

Hege Bentzen, som tok over som leder ved 

Institutt for fysioterapi i fjor vår. 

I november ble instituttet utfordret ved et 

omstridt vedtak i styret ved Fakultet for hel-

sefag. Saken handlet om hvordan pengene 

fordeles til de enkelte instituttene. Fysiote-

rapi ble plassert i laveste kategori (F), mens 

departementet plasserer fysioterapiutdan-

ning i kategori D. 

– Plasseringen i kategori F gjelder for 

basisfinansieringen knyttet til studieplasser, 

men vi beholder kategori D når det gjelder 

studiepoengsproduksjonen. Vi har flinke 

studenter og høy gjennomføringsgrad, noe 

som også bidrar til å sikre økonomien, sier 

Bentzen.

Hege Bentzen understreker likevel at hun 

slett ikke er fornøyd med vedtaket som ble 

fattet.

– Vi stiller spørsmål ved at fysioterapi ble 

plassert i kategori F. Andre utdanninger be-

holdt sin kategori eller ble plassert høyere. 

Men det er likevel ingen grunn til krisemak-

simering. Til tross for vedtaket som ble fat-

tet, økte vår ramme noe i forhold til 2013. 

I tillegg har vi fått finansiering for 30 nye 

studieplasser knyttet til master i fysioterapi.

– Har dere nok ressurser til å gi studentene 

det tilbudet de har krav på?

– Nok ressurser er et relativt begrep. Vi 

skulle selvfølgelig ønsket at vi fikk beholde 

den finansieringskategorien på basisstudie-

plasser som vi er plassert i fra departemen-

tet. Det ville gitt oss muligheten for enda 

bedre studiekvalitet. Nye studier og flere 

studieplasser gir oss likevel nye inntekter. 

Nå er det viktig å få mange søkere til det 

nye masterprogrammet i fysioterapi, og vi 

må legge til rette for at så mange som mulig 

gjennomfører på normert tid. 

STUDIEN viser at det var en klar nytte av 

fysioterapistøtte på tvers av land i løpet av 

lekene, med alle kontinenter som brukere 

av den sentraliserte fysioterapitjenesten. 

Tjenesten ble levert av den Nasjonale 

Olympiske Komité og Londons organisa-

sjonskomité for OL og paralympiske le-

ker. Studien ble ledet av Dr. Marie-Elaine 

Grant, fysioterapeutenes representant i 

den internasjonale olympiske komiteens 

medisinske kommisjon. Det ble brukt 

data fra det elektroniske journalsystemet 

ved hovedpoliklinikken i utøverens lands-

by i Stratford.

De hyppigst rapporterte årsakene til 

skade ved første konsultasjon var overbe-

lasting (43,6 %) og ikke-kontakt traumer 

(23,8 %). Allerede eksisterende skader sto 

for nesten halvparten av de 436 første-

gangskonsultasjonene.

Av 1778 konsultasjoner, var 1219 for 

utøvere og 559 for ikke-idrettsutøvere. 

Anatomiske områder som ble hyppigst 

skaderegistrert ved første konsultasjon; 

kne (15,4 %), lumbalcolumna (15,2 %) og 

lår (12,6 %).

De fem mest brukte behandlingsme-

todene var: bløtvevsteknikker (23,3 %), 

mobiliseringsteknikker (21,8 %), teiping 

(8,9 %), kuldebehandling (6,9 %) og øvel-

ser (6.4 %).

Studien gir et innblikk i årsakene til at 

utøvere søker fysioterapi under idrettsar-

rangementer som de olympiske leker. Den 

peker også på nytten av å ha en sentral 

fysioterapitjeneste som er tilgjengelig for 

alle på denne typen arrangementer. 

Les mer: www.fysioterapeuten.no 

Stram økonomi

Nyttig fysioterapi i London-OL

London-OLs egne fysioterapeuter ga totalt 1778 behandlinger underveis i lekene i 

2012, ifølge en studie nylig publisert i British Journal of Sports Medicine.
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Nye avtaler innen 
rehabilitering 

Helse Sør-Øst RHF har startet prosessen 

for å inngå nye samarbeidsavtaler med 

private institusjoner innen spesialiserte re-

habiliteringstjenester. Rammen for anskaf-

felsen har en samlet årlig verdi på omlag 1 

milliard kroner, og vil gjelde fra 1.1.2015. 

– Vi mener løpende avtaler vil gi mer for-

utsigbarhet og gi et løft for utviklingen av 

tjenesten framover, sier direktør for innkjøp 

av eksterne tjenester i Helse Sør-Øst RHF, 

Stig Grydeland, til Helse Sør-Øst online. 

Verdt å merke seg er at i årene fremover vil 

Samhandlingsreformen og nasjonale førin-

ger innenfor rehabiliteringsområdet være 

førende for hvilke rehabiliteringstjenester 

som skal anskaffes til spesialisthelsetje-

nesten, og hvilke som skal være i kommunal 

regi. 

Les mer: www.fysioterapeuten.no 

FOLKEHELSEINSTITUTTET har publisert 

folkehelseprofiler for 2014. Dette gjelder alle 

de 428 kommunene i Norge.

Folkehelseinstituttet opplyser at det er 

enkelte endringer fra 2013. Under befolk-

ning og levekår i folkehelsebarometeret er 

det inkludert mer data om barn og unge. 

For arbeidsledighet har det kommet inn 

en indikator som viser hvor stor andel av be-

folkningen i aldersgruppen 15-29 år som er 

registrert arbeidsledig. Tidligere har en vist 

andelen arbeidsledige (alle aldersgrupper) i 

prosent av arbeidsstyrken.

Det er tredje året slike profiler blir pu-

blisert. Indikatorene vil variere noe fra år 

til år, ifølge Folkehelseinstituttet. I 2014 er 

for eksempel indikatoren på blodtrykk ikke 

med. Det er isteden lagt inn en indikator 

som viser andelen personer i aldersgruppen 

0-74 år som har søkt lege for hjerte- og kar-

sykdom totalt.

Folkehelseprofilene har i år miljø som 

tema. Flere folkehelsetiltak blir omtalt; 

grønne områder i nærheten av boligområ-

der, sosiale møteplasser, trafikk, støy, radon 

og inneklima i skoler og barnehager.

Lov om folkehelsearbeid fra januar 2012, 

gir kommunene plikt til å skaffe seg over-

sikt over helsetilstanden i befolkningen og 

hvilke faktorer som kan påvirkes. Oversik-

ten skal danne grunnlaget for arbeidet med 

kommunale planer for bedre folkehelse.

Les mer: www.fhi.no 

En ny rapport finner liten effekt av 

gradert sykmelding når det gjelder 

fraværslengde og retur til arbeid.

UNI HELSE-forsker Stein Atle Lie har sett 

nærmere på forløp av sykefravær og sann-

synligheten for retur til arbeid eller over-

gang til andre trygdeytelser, ved hjelp av 

analyser av sykefraværstall for perioden 

2002-2010. Han finner ingen klare effekter 

av gradert sykmelding sammenlignet med 

full sykmelding når det gjelder fraværets 

lengde og sannsynlighet for retur til arbeid.

– Vi utelukker imidlertid ikke at gradert 

sykmelding kan ha indirekte, positive effek-

ter, sier Lie i en kommentar til Nav.no.

– For eksempel kan fokuset på gradering 

ha ført til økt oppmerksomhet om at aktivi-

tet og kontakt med arbeidsplassen er bra for 

de fleste sykmeldte.

Lie har sett på sykefraværet over tid og 

sammenlignet henholdsvis graderte og fulle 

sykmeldinger tildelt ved samme tidspunkt 

i sykmeldingsforløpet når det gjelder sann-

synlighet for retur til jobb og overgang til 

andre trygdeytelser. Hensikten har vært å 

belyse hva det vil si å flytte personer fra gra-

dert til full sykmelding – eller omvendt.

– Ifølge analysene har gradert sykmel-

ding liten effekt på sykefraværets varighet, 

og effekten varierer noe i sykmeldingsforlø-

pet, forteller Lie.

Lie finner at de som startet sykmeldings-

perioden med en gradert sykmelding fra 

første dag, hadde lengre fravær enn de som 

startet med full sykmelding. For personer 

som får gradering etter tolv uker, finner 

han imidlertid en liten effekt i favør av gra-

dering, dersom det dreier seg om det første 

sykepengetilfellet for vedkommende. Hvis 

personen tidligere har vært sykmeldt, viser 

analysene ingen effekt av gradert sykmel-

ding. Personer på full sykmelding har i gjen-

nomsnitt kortere fravær enn personer med 

gradering, men de har til gjengjeld større 

sjanse for å bli sykmeldt på nytt når de kom-

mer tilbake til jobb.

Les mer: www.nav.no

Setter spørsmålstegn ved gradert sykmelding

Nye folkehelseprofiler for kommunene er klare
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Sammendrag 

 Bakgrunn: Stadig flere norske kommuner oppretter frisklivssentraler som får ansvaret for 

livstilsendringstiltak, og det etterlyses forskning på de tiltak som tilbys. Studiens mål var 

å undersøke endring i helserelatert livskvalitet gjennom en ettårig, kommunal livsstilsen-

dringsintervensjon for inaktive personer med fedme.

Materiale og metode: Totalt deltok 26 personer i intervensjonsgruppen og 13 personer 

i kontrollgruppen, gjennomsnittsalder var 47,1 (±9,0) år. Helserelatert livskvalitet, målt 

med spørreskjemaet SF-36, ble sammen med kroppsvekt kartlagt ved baseline, etter seks 

og 12 måneder. Intervensjonsperiodens første seks måneder besto av tre ukentlige tre-

ninger og en ukentlig gruppesamling. De siste seks månedene fikk intervensjonsgruppen 

tilbud om en ukentlig trening. Intervensjonsgruppen fikk tilbud om individuelle motiva-

sjonssamtaler gjennom hele 12-månedersperioden. Kontrollgruppen fikk oppfølging av 

fastlege. 

Resultat: Intervensjonsgruppen rapporterte signifikante forbedringer med klinisk verdi på 

syv av åtte helsefaktorer fra baseline til seks måneder (p<0,05). Etter 12 måneder var det 

fortsatt signifikante endringer fra baseline på fem helsefaktorer (p<0,05). Vektreduksjo-

nen etter 12 måneder var fem prosent hos intervensjonsgruppen (p<0,05). I kontrollgrup-

pen ble det kun funnet signifikant forbedring fra baseline på helsefaktoren mental helse 

etter seks måneder. 

Fortolkning: Deltagerne opplevde stor forbedring i helserelatert livskvalitet, selv med 

en begrenset vektreduksjon. Dette er av betydning da helserelatert livskvalitet i høy grad 

predikerer bruk av helsetjenester og mortalitet. 

Nøkkelord: livsstilsendring, fedme, helserelatert livskvalitet.

fag

Martha Loland, 
fysioterapeut og 
M.Sc. Fysio- og 
ergoterapitjenesten/ 
Frisklivssentralen, 
Stavanger kommune. 
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Innledning
Helseproblemer grunnet overvekt er på 

sterk fremmarsj i den norske befolkning. 

Stadig flere passerer grensen for fedme, det 

vil si Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2 

(1). Fedme er en risikofaktor for utvikling av 

en rekke sykdommer, men det hevdes også 

at fedme bør ses på som en primærsykdom 

i seg selv, som er kronisk, progredierende og 

tilbakevendende (2). 

Endring av livsstil er en viktig del av alle 

tiltak mot fedme, i tillegg til medikamenter 

og fedmekirurgi (3). Samhandlingsreformen 

fra 2009 tillegger den enkelte kommune et 

større ansvar enn tidligere for forebyggende 

helsearbeid (4). Som en følge av dette opp-

rettes årlig flere kommunale frisklivssentra-

ler, med et strukturert henvisnings- og opp-

følgingssystem for personer med behov for å 

endre helseatferd (5). 

Fysio- og ergoterapitjenesten i Stavanger 

kommune har siden 2009 utviklet et grup-

pebasert, tverrfaglig livsstilsendringstilbud 

for inaktive personer med fedme, kalt Stor 

og Sterk (SoS). SoS er en livsstilsintervensjon 

som bygger på fysisk aktivitet, kostholdsvei-

ledning, bevisstgjøring rundt aktiviteter og 

livsstil samt mestringspsykologisk støtte, et-

ter anbefalinger fra Helsedirektoratet (1). 

Helserelatert livskvalitet (HRL) er en vik-

tig kobling mellom objektive helseproble-

mer, problemer med å fungere i arbeidslivet 

og tilfredshet med livet generelt (6), det pre-

dikerer i høy grad bruk av helsetjenester og 

mortalitet (7), og har gjennom longitudinelle 

studier vist seg å være en selvstendig predik-

tor for helse (8). Det er ikke funnet norske 

studier som har undersøkt endring i HRL 

gjennom en liknende livsstilsintervensjon.

Endring i helserelatert livskvalitet gjennom et 
ettårig kommunalt livsstilsendringstiltak

VITENSKAPELIG ARTIKKEL
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Det etterlyses i Norge forskning på tiltak 

som gis for å fremme fysisk aktivitet og et 

sunt kosthold, spesielt med tanke på kom-

munale tiltak i frisklivssentraler (9). I den 

nylig publiserte folkehelsemeldingen heter 

det at kunnskap om effektive folkehelsetil-

tak skal styrkes gjennom forskningsbaserte 

evalueringer (10). Hensikten med denne 

studien var å undersøke om deltagerne i 

livsstilsintervensjonen SoS opplevde en for-

bedring i helserelatert livskvalitet.

Materiale og metode
Utvalg og design
Alle deltagerne ble henvist fra egen fastlege, 

og totalt 44 deltagere ble inkludert over en 

periode på to år. Inklusjonskriterier var: al-

der 18-65 år, bosatt i Stavanger kommune, 

ha en BMI over 35kg/m2, være fysisk in-

aktiv, selvstendig i dagliglivets aktiviteter, 

kunne forflytte seg uten hjelpemidler, samt 

kunne følge gruppeopplegget på dagtid. 

Deltagere ble ekskludert dersom de hadde 

alvorlige psykiske vansker eller ikke var 

norskspråklige, da all undervisning fore-

gikk på norsk. Totalt 39 deltagere (27 kvin-

ner) med gjennomsnittsalder 47,1 (±9,0) år 

hadde komplett datasett etter seks måneder. 

Tilsvarende tall etter 12 måneder var 28 del-

tagere (21 kvinner) med gjennomsnittsalder 

46,7 (±9,1) år. For frafall, se tabell 1.

Studien har en kvasieksperimentell de-

sign hvor de 35 første deltagerne ble rando-

misert i en intervensjons- og en kontroll-

gruppe. Intervensjonsgruppen gjennomgikk 

en 12 måneder lang livsstilsintervensjon. 

Deltagere i kontrollgruppen hadde oppføl-

ging av fastlege.  Alle i kontrollgruppen fikk 

tilbud om å delta på neste års intervensjon. 

Etter ett år ble samme 12 måneders inter-

vensjon gjentatt. Syv deltagere fra kontroll-

gruppen og ni nye deltagere ble da inkludert 

i ny ettårig intervensjon. Data fra deltager-

ne fra første og andre intervensjon er slått 

sammen. Prosjektet 

er godkjent av Re-

gional Etisk Komité 

for medisinsk forsk-

ningsetikk. 

Intervensjon
Intervensjonens før-

ste seks måneder besto av ukentlige grup-

pesamlinger med undervisning og samtaler, 

samt en times variert fysisk aktivitet tre gan-

Deltagerne opplevde vesentlig forbedring 
i helserelatert livskvalitet. 

Implikasjoner for praksis:

Livsstilsintervensjoner drevet gjennom 

frisklivssentraler i kommunal regi ser ut 

til å kunne gi verdifull hjelp til pasientene 

i form av økt helserelatert livskvalitet.

Man bør vurdere å forlenge den intensive 

perioden til mer enn seks måneder.

Det bør legges stor vekt på oppfølging 

for å opprettholde oppnådde endringer 

over tid, samt for å redusere frafallet.

Kort sagt

TABELL 1 Frafallsprosent gjennom studien.

Intervensjonsgruppe Kontrollgruppe

n Frafall % n Frafall %

Baseline 34 17

6 måneder 26 23,5 13 23,5

12 måneder 20 41,7 8 52,9
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ger i uka. Intervensjonen er beskrevet i detalj 

av Lie et al. (11). De neste seks månedene 

fikk deltagerne tilbud om en trening i uken 

med tidligere kursdeltagere, samt individu-

elle motivasjonssamtaler. 

Helserelatert livskvalitet
For måling av HRL ble Short Form Health 

Survey 36 (SF-36) benyttet. Dette er et av de 

internasjonalt mest brukte generiske helse-

skjemaer, og er grundig validert (12-14). Det 

er oversatt til norsk og validitetstestet (15). 

Skjemaet er anbefalt brukt for å måle HRL 

hos personer med overvekt/fedme (13). 

Skjemaets 36 spørsmål danner åtte helsefak-

torer (tabell 2) hvor hver helsefaktor måles 

på en skala fra 0-100, der 0 indikerer dårligst 

og 100 indikerer best tenkelig helse. HRL 

måles innenfor en tidsperiode på de siste 

fire ukene. I tillegg inneholder det et ekstra 

spørsmål om endring av generell helse siste 

året. Spørsmålet om helseendring i løpet av 

siste år har fem svaralternativ.  Min helse er: 

«mye bedre» =1, «litt bedre» =2, «omtrent 

den samme» =3, «litt dårligere» =4 og «mye 

dårligere enn for et år siden» =5. 

Det er publisert data fra norsk referan-

sepopulasjon (n=2323) som kan brukes til 

sammenligning (16).

Statistiske analyser
Respondentenes skår ble behandlet etter 

SF-36 manualen (18). Rådata i SF-36 ble 

konvertert til de åtte helsefaktorskalaene fra 

0- 100. Manglende data i 50 prosent eller 

mindre i kategoriene i en skala, ble erstat-

tet med respondentens gjennomsnittsskår 

på de besvarte spørsmålene i samme skala. 

T-test for par-data er benyttet for å se end-

ringer fra baseline til seks måneder.

Enveis ANOVA for gjentatte målinger ble 

benyttet for å se på endringer fra baseline, 

seks og 12 måneder. Gjennomsnitt er rap-

portert med standardavvik (SD). Median er 

beregnet for ekstraspørsmål om helseend-

ring i løpet av siste året, og signifikans er 

beregnet med Mann-Whitney-U test. SPSS 

versjon 20 er brukt til analysene. Forskjeller 

er beskrevet som statistisk signifikant om 

p<0,05. 

Resultater
Det var signifikante forbedringer mel-

lom helsefaktorene mental helse, vitalitet, 

kroppslig smerte, generell helse, fysisk funk-

sjon og fysisk rollefunksjon mellom baseline 

og seks måneder i intervensjonsgruppen 

(n=26). Vekten (n=25) i samme periode ble 

redusert med 3,5 prosent fra 118,4 (24,1) kg 

til 114,2 (23,6) kg (p<0,05). Kontrollgruppa 

(n=13) oppnådde 7,7 prosent forbedring på 

helsefaktoren mental helse i samme periode 

(p<0,05). Vekten deres (n=13) var stabil 

121,0 (27,0) kg. Tabell 3 viser resultatene for 

SF-36 målt ved baseline, seks måneder og 12 

måneder.

Tabell 4 viser vektendring målt ved base-

line, seks måneder og 12 måneder for inter-

vensjonsgruppen og kontrollgruppen.

På spørsmål om helseendring i løpet 

av siste år (se avsnittet Helserelatert livs-

kvalitet) var baseline-medianen for inter-

vensjonsgruppen (n=20) på tre, det vil si 

«Omtrent den samme som for et år siden». 

Etter både seks og 12 måneder var medianen 

endret til to, det vil si «Litt bedre enn for et 

år siden» (p<0,05). I kontrollgruppen (n=8) 

var medianen uforandret på tre ved alle må-

linger.

Diskusjon
Ved måling av HRL oppnådde interven-

sjonsgruppen signifikante forbedringer 

mellom baseline og seks måneder på syv av 

åtte helsefaktorer. Etter 12 måneder var det 

fortsatt signifikante endringer på fem helse-

faktorer sammenlignet med baselinemålin-

gen. Kontrollgruppen oppnådde signifikant 

forbedring i mental helse mellom baseline 

og seks måneders måling, ellers ingen sig-

nifikante forbedringer. Intervensjonsgrup-

pen hadde en signifikant vektreduksjon på 

5 prosent fra baseline til  12 måneders må-

ling. Det var ikke signifikante vektendringer 

i kontrollgruppen.

En endring på 5-10 prosentpoeng vil ha 

klinisk verdi, og en endring på 10 prosent-

poeng innebærer en definitiv endring som 

er merkbar for pasienten (14, 17).  Forbe-

dringene som intervensjonsgruppen erfarte 

etter 12 måneder kan derfor sies å ha klinisk 

verdi og også i stor grad ha vært merkbare 

for dem (jamfør prosentpoeng i tabell 3).

Alders- og kjønnsjustert norsk referan-

sepopulasjon vist sammen med funn fra 

SoS-intervensjonens første seks måneder 

(figur 1) viser at intervensjonsgruppen lig-

ger lavere enn referansepopulasjonen på alle 

helsefaktorer ved baseline. Dette samsva-

rer med tidligere forskning om at fedme er 

forbundet med nedsatt HRL (19-22). Etter 

seks måneder tangerer intervensjonsgruppa 

referansepopulasjonen på alle helsefaktorer 

bortsett fra kroppslig smerte og generell 

helse. Dette er et overraskende funn da vek-

treduksjonen i samme periode bare var 3,5 

prosent. 

Kostomlegging er trukket frem som den 

viktigste faktoren for vektreduksjon (1). 

Samtidig kan kostomlegging være vanske-

TABELL 2 Oversikt over SF-36, oversatt og bearbeidet fra Ware, Kosinski & Gandek (18).

Helsefaktor Lavest mulig skår Høyest mulig skår

Fysisk funksjon Svært avgrenset utforming i alle fysiske aktiviteter, inkludert å 
vaske og kle på seg på grunn av helsen.

Utfører alle typer fysisk aktivitet inkludert de mest energikre-
vende uten begrensninger på grunn av helsen.

Fysisk rollefunksjon Problemer med å arbeide eller utføre andre daglige gjøremål på 
grunn av fysisk helse.

Ingen problemer med å arbeide eller andre daglige gjøremål på 
grunn av fysisk helse.

Kroppslige smerter Svært sterke og begrensende smerter. Ingen smerter eller begrensninger på grunn av dette.

Generell helse Evaluerer egen helse som dårlig og tror den vil bli verre. Evaluerer egen helse som utmerket.

Vitalitet Føler seg trett og utmattet hele tiden. Føler seg full av tiltakslyst og energi hele tiden.

Sosial funksjon Svært begrenset sosial omgang på grunn av fysiske eller emosjo-
nelle problemer.

Har normal sosial omgang uten fysiske eller emosjonelle 
problemer.

Emosjonell rollefunksjon Problemer med å arbeide eller utføre andre daglige aktiviteter på 
grunn av emosjonelle problemer.

Ingen problemer med å arbeide eller utføre daglige aktiviteter på 
grunn av emosjonelle problemer.

Mental helse Føler seg nervøs og deprimert hele tiden. Føler seg tilfreds, glad og rolig hele tiden.

Ekstraspørsmål: Helseendring Tror at generell helse er mye bedre nå enn for et år siden. Tror at generell helse er mye dårligere nå enn for et år siden.



FYSIOTERAPEUTEN  2/14     23

ligere å gjennomføre og opprettholde, enn 

endring i fysisk aktivitet (23). Varig vektre-

duksjon har vist seg svært vanskelig å oppnå 

(1, 24). Livsstilsendringstiltak kan gi en 

vektreduksjon på 5-10 prosent, noe som an-

ses som et vellykket resultat, men viser seg 

vanskelig å vedlikeholde over tid (1, 24). Er-

faringer fra denne studien synes å bekrefte 

at kostomlegging har vært den største utfor-

dringen. 

En nærliggende forklaringsvariabel på 

studiens store forbedring i HRL kan der-

for synes å være at deltagerne har gått fra 

å være inaktive til å drive fysisk trening tre 

timer i uken, samt blitt oppfordret til økt 

hverdagsaktivitet. Fysisk aktivitet alene har 

en begrenset effekt på vektreduksjon, men 

positiv effekt på livskvalitet er den viktig-

ste årsaken til bedre helse (3, 25, 26). Flere 

forskere stiller seg derfor kritiske til ensidig 

bruk av BMI som prediktor for tidlig syk-

dom og død, og mener man i behandling av 

overvektige personer bør konsentrere seg 

mer om den enkeltes habituelle fysiske akti-

vitetsnivå (8, 27).

At HRL kan bedres gjennom en livsstils-

intervensjon er også funnet i utenlandske 

studier (28). Vektreduksjon vises til å være 

den viktigste faktoren for økt HRL (29, 30), 

og selv en moderat vektreduksjon har gitt 

signifikante forbedringer i HRL (19). Disse 

forbedringene kan være midlertidige, ho-

vedsakelig fordi vekten ofte går opp (31). 

Man ser likevel at HRL fortsatt kan være for-

høyet etter 12 og 24 måneder tross vektøk-

ning (32, 33). 

På bakgrunn av en stor svensk studie 

hvor man gjennom 10 år sammenlignet fed-

meoperasjon mot konservativ behandling, 

fant en at 10 prosent vektreduksjon som 

opprettholdes over tid, er tilstrekkelig for 

langtidsvirkning på HRL. Dette viste seg å 

være enklest å oppnå med operasjon (34). 

Langtidseffektene av SoS-studiens positive 

funn er ikke kartlagt, men en liten nedgang 

i HRL fra seks til 12 måneder (tabell 3) indi-

kerer at den intensive intervensjonsperioden 

bør vare lenger enn seks måneder. Langva-

rig kontakt mellom pasient og terapeut an-

gis som en av suksessfaktorene for å lykkes 

med å opprettholde en vektreduksjon over 

tid (25).

Livsstilsendring er en tid- og ressurskre-

vende prosess før man får innarbeidet nye 

vaner. Mange deltagere hadde en gradert 

sykemelding eller avtale med egen arbeids-

giver for å frigjøre tid til trening i den in-

tensive perioden.  Da dette opphørte, ble nye 

treningsvaner vanskeligere å opprettholde. 

Private tilbud som helsestudio opplevdes 

for mange å være kostbart, og terskelen var 

høy. For å oppnå varige treningsvaner for 

denne pasientgruppen, bør de få frigjort tid 

til trening. Treningen må være lett tilgjen-

gelig, billig og fortrinnsvis gjøres sammen 

med likesinnede. Tilbud om fysisk aktivitet 

i arbeidstiden eller kommunale tilbud på 

kveldstid kan være gode alternativ. 

TABELL 3 Endringer i helserelatert livskvalitet målt med SF-36 for intervensjons- og kontrollgruppen fra baseline, seks og 12 måneder. Endring mellom base-
line og 12 måneder er angitt i prosentpoeng.

Intervensjonsgruppe  (n=20) Kontrollgruppe (n=8)

Helsefaktor Baseline 6 måneder 12 måneder Endring Baseline 6 måneder 12 måneder Endring

Mental helse 72,2 (14,7) 81,8 (12,0)** 80,4 (14,6)* 8,2 71,5 (20,7) 78,0 (17,2) 77,4 (16,6) 5,9

Vitalitet 39,8 (21,7) 62,8 (15,9)*** 59,0 (18,7)*** 19,2 51,9 (21,4) 51,9 (24,9) 55,6 (28,6) 3,7

Kroppslig smerte 50,8 (22,3) 66,2 (16,4)** 64,3 (22,9) 13,5 55,4 (55,4) 52,7 (52,6) 49,1 (30,4) -6,3

Generell helse 48,4 (19,4) 71,2 (15,4)*** 70,3 (16,7)*** 21,9 60,6 (21,7) 49,8 (27,2) 58,8 (26,3) -1,8

Sosial funksjon 81,3 (17,4) 90,6 (11,4)* 85,6 (20,4) 4,3 75,0 (22,2) 84,4 (18,6) 81,3 (21,1) 6.3

Fysisk funksjon 70,9 (19,8) 84,0 (14,8)*** 85,8 (12,5)*** 14,9 74,9 (17,3) 79,0 (16,3) 71,0 (24,4) -3,9

Fysisk rollefunksjon 50,0 (40,6) 80,0 (35,9)** 71,3 (35,6)* 21,3 65,6 (26,5) 62,5 (42,3) 50,0 (48,2) -15,6

Emosjonell rollefunksjon 71,7 (39,4) 90,0 (26,7) 88,3 (22,4) 16,6 87,5 (24,8) 87,5 (35,4) 66,7 (47,1) -20,8

*Forskjell fra baseline innen gruppen p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

TABELL 4 Gjennomsnittlig kroppsvekt (SD) med endring i prosent for intervensjonsgruppe og kontroll-
gruppe ved de tre måletidspunktene.

Intervensjonsgruppe (n=19) Kontrollgruppe (n=8)

Kroppsvekt (kg) Endring % Kroppsvekt (kg) Endring %

Baseline 116,8 (21,5) 120,1 (33,9)

6 måneder 112,5 (22,2) -3,7* 120,2 (31,5) 0,1

12 måneder 111,0 (24,6) -5,0* 121,8 (35,3) 1,4

*Forskjell fra baseline (p<0,05)

FIGUR 1 Gjennomsnittsskår for hver helsefaktor i SF-36 for intervensjonsgruppen (n=26) ved baseline 
og seks måneder. Resultater fra alders- og kjønnsjustert norsk referansepopulasjon(16) er vist for sam-
menligning.
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Styrker og svakheter
Studiens store svakhet er lite utvalg og stort 

frafall. Kontrollgruppen har kun åtte delta-

gere etter 12 måneder, og signifikante end-

ringer i så små utvalg er vanskelig å oppnå 

(35). Samtidig ser en at kontrollgruppen 

har vesentlig mindre endringer enn inter-

vensjonsgruppen. Av totalt 23 drop-outs 

gjennom studien var det seks som leverte 

ufullstendig datasett, mens syv drop-outs 

skyldtes skade, sykdom eller kirurgi. To 

deltagere i kontrollgruppen trakk seg, da de 

ikke kom i intervensjonsgruppen. De reste-

rende åtte deltagerne har ikke oppgitt årsak. 

Utfyllingen av SF-36 skjedde samtidig 

med fysisk testing (kondisjon, styrke, be-

vegelighet, veiing og måling). Det er derfor 

grunn til å anta at flere av dem som ikke 

møtte til testing, var de som ikke opplevde 

å ha nådd sine mål og ikke ønsket å bli kon-

frontert med dette. Det ble foretatt separat 

analyse av baselinedata av seks deltagere i 

intervensjonsgruppen som valgte å slutte i 

løpet av intervensjonens første seks måne-

der. Disse hadde vesentlig lavere gjennom-

snittsskår enn de resterende på helsefakto-

rene sosial funksjon (35,4 mot 79,3) og på 

emosjonell rollefunksjon (22,2 mot 70,5). 

Dette tyder på at gruppeopplegget ikke var 

tilpasset de som har vansker med sosiale re-

lasjoner. For å ivareta disse, ville en ordning 

med treningskontakt kunne passet bedre. 

I Stavanger kommune forutsetter denne 

ordningen i dag at man enten har kjent rus-

problematikk eller en psykiatrisk diagnose, 

men Helsedirektoratet foreslår at trenings-

kontaktordningen utvides til også å gjelde 

mennesker med vektproblematikk (1).  En 

annen svakhet er studiens design, som ikke 

er like pålitelig som en randomisert-kon-

trollert studie (35). Gruppestørrelsen ble 

begrenset av at kun 18 personer kunne delta 

i intervensjonen per år på grunn av begrens-

ninger i rom- og treningsfasiliteter. Man-

glende randomisering i studiens andre fase 

var nødvendig for å ivareta det etiske aspek-

tet med å gi deltagerne et tilbud i etterkant, 

samt at dette økte antall deltagere. Bruk av 

kontrollgruppe er likevel med å styrke på-

liteligheten.

Konklusjon
Studien viser at denne 12 måneders livs-

stilsintervensjonen for personer med fedme 

resulterte i en vesentlig forbedring av helse-

relatert livskvalitet på tross av en moderat 

vektreduksjon.  Til tross for studiens be-

grensninger med lavt utvalg og stort frafall, 

ser det ut til at denne type intervensjon kan 

gi verdifull hjelp til pasientene. For ytterlige-

re å øke effekten av en slik type intervensjon, 

er erfaringen fra denne studien at en bør 

forlenge den intensive perioden til mer enn 

seks måneder og legge større vekt på oppføl-

ging for å opprettholde endringene over tid. 

Dette er tiltak som også kan redusere frafal-

let. Fremtidige studier basert på kvalitative 

intervjuer kan komplettere bildet og belyse 

alle forhold rundt hva helserelatert livskvali-

tet betyr for den enkelte. Videre trengs mer 

forskning på hvordan det er mulig å oppnå 

større og/eller varig vektreduksjon med 

konservativ behandling. Man trenger også 

kvantitativ forskning på hvor langvarig og 

intensiv en intervensjon bør være for at flest 

mulig deltagere skal klare å vedlikeholde en 

positiv endring i helserelatert livskvalitet 

over tid.

Takk 
Takk til ledelsen i fysio- og ergoterapitje-

nesten, Stavanger kommune. En stor takk 

rettes også til prosjektledelsen, og kolleger i 

SoS-teamet. Studien ble delfinansiert av Ro-

galand Fylkeskommune. 
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Title: Health-Related quality of life in obese adults following a one year lifestyle inter-
vention in Norwegian primary health care 
Abstract 

 Background:  The Norwegian health Services encourages all its municipalities to establish 

life style interventions for obese people in primary health care. The aim of the study was to 

investigate changes in health-related quality of life through a one-year life style interven-

tion in Norwegian primary health care for obese and inactive people. 

Methods: The study included 26 participants in the intervention group and 13 in the con-

trol group, mean age were 47,1±9,0 years. Health-related quality of life, measured by Short 

Form-36 (SF-36), was along with body weight measured at baseline and after six and 12 

months. The first six months of the intervention consisted of three weekly training sessions 

and one weekly educational lesson. The following six months consisted of one weekly trai-

ning session. Participants were also offered individual motivational counselling during the 

intervention period. The control group got ordinary follow-up by their RPG. 

Results: After the first six months the intervention group reported significant and clinical 

meaningful improvements in seven out of eight subscales of the SF-36 (p<0.05). After 12 

months there were significant improvements in five of the subscales, and a 5% reduction in 

body weight (p<0,05). In the control group there was only significant improvement in one 

subscale after six months.

Conclusion: The intervention group experienced large improvement in health-related qua-

lity of life, even with a limited weight reduction. These are important findings, since health-

related quality of life has been shown to predict the use of health services and mortality.

Key words: lifestyle intervention, obesity, health-related quality of life.
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Commentary
The recovery of upper limb movement and use post stroke is a 

priority for both the client and therapist. Over the past decade 

numerous trials have investigated upper limb interventions and 

their effect on improved movement and use in activities of daily 

living (ADL) with positive results (Harris et al 2009, Wolf et al 

2010, Arya et al 2012). Trials have progressed to determine the 

intensity aspects of intervention. Shimodozono and colleagues 

developed and investigated an intervention that contributes to 

this discussion. Research has shown that hundreds of repetitions 

are necessary to improve use of the paretic upper limb in ADL 

(Birkenmeier et al 2010). Trials that determine key ingredients 

of the interventions (eg, dosage, activity, repetitions) will assist 

therapist decision making and improve client outcome; this is 

being done for Constraint-Induced Movement Therapy (Page et 

al 2013). The Shimodozono study outlined the techniques used, 

repetitions of the experimental intervention, and the amount of 

time in therapy for both interventions; this type of description al-

lows for replication and further dosage investigations. A concern 

with this trial, however, is the description of the control group 

as conventional therapy. The description of the activities inclu-

des mostly passive, non-goal directed movement; this would not 

be considered typical by many therapists. At this stage in upper 

limb research there are proven interventions that can be used as 

comparison in order to determine a truly superior treatment. In 

this trial though the amount of time spent in therapy was equi-

valent, the repetition of the activities were not; if this had been 

comparable the conclusion of ‘more effective’ could be made. The 

conclusion is thus difficult to accept. There is mounting evidence 

that high repetitions of active, goal directed interventions are ne-

cessary for improved upper limb function and therefore need to 

be a key ingredient in conventional rehabilitation.

Jocelyn E Harris
School of Rehabilitation Science, McMaster University,
Hamilton, Ontario, Canada
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Repetitive facilitative exercise improves upper limb function in 
patients with subacute stroke

Synopsis
Summary of: Shimodozono M, et al (2013) 

-
-

led trial. Neurorehabil Neural Repair 27: 

Question: Does repetitive facilitative 

exercise improve paretic upper limb func-

tion in individuals with subacute stroke? 

Design: Randomised, controlled trial and 

blinded outcome assessment. 

Setting: Two inpatient rehabilitation cen-

tres in Japan. 

Participants: Adults with confirmed stro-

ke of 3–13 weeks duration and upper limb 

Brunnstrom Stage ≥ III (beginning volun-

tary movement) were key inclusion criteria. 

Cerebellar lesions, and arm contractures/

pain were key exclusion criteria. Randomis-

ation of 52 participants allocated 27 to the 

repetitive facilitative exercise (RFE) group, 

and 25 to the control group. 

Interventions: Both groups were trained 

for four weeks (40 min/day, five days/week). 

In the RFE group, repetitive facilitative 

techniques were used to elicit movement 

of different joints of the paretic upper limb. 

Each subject received a total of 100 standar-

dised movements of at least five joints in the 

paretic upper limb. The control group un-

derwent conventional training consisting of 

range of motion exercises, progressive resis-

tive exercises, and grasping blocks of various 

sizes. In addition, all subjects, regardless of 

group assignment, received dexterityrelated 

training for 30 min at the end of each exer-

cise session. 

Outcome measures: The primary outcome 

was the Action Research Arm Test (ARAT) 

scored 0–57 with higher scores indicative 

of higher levels of function. The secondary 

outcome was the Fugl Meyer Arm Motor 

Scale (FMA), with a maximum score of 66. 

The outcomes were measured at baseline, 

at two weeks after the initiation of the in-

tervention, and immediately after the four-

week training program. 

Results: 49 participants completed the 

study. At the end of the four-week training 

period, the improvement in ARAT total sco-

re was significantly more in the RFE group 

than the conventional exercise group (by 6.5 

points, 95% CI 2.0 to 11.0). Analysing the 

ARAT subscale scores revealed that the RFE 

group had significant more improvement 

than the conventional exercise group in 

Grasp (by 2.5 points, 95% CI 0.7 to 4.3) and 

Pinch subscales (by 2.7 points, 95% CI 0.7 

to 4.6), but not Grip (by 0.9 points, 95% CI 

–0.2 to 1.9) and Gross Movement subscales 

(by 0.5 points, 95% CI –0.5 to 1.4). The FMA 

score also demonstrated significantly more 

improvement in the RPE group than the 

conventional exercise group (by 5.3 points, 

95% CI 1.0 to 9.5). 

Conclusion: The RPE program is more ef-

fective than conventional exercise training 

in improving upper limb motor function in 

people with subacute stroke.
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Mari Klokkerud, ergoterapeut, ph.d., Det 

medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO), 

Nasjonalt Kompetansesenter for Rehabilitering 

i Revmatologi (NKRR), Revmatologisk avdeling, 

Diakonhjemmet Sykehus, Oslo. Veiledere: Mar-

greth Grotle, Kåre Birger Hagen og Ingvild Kjeken. 

Disputas fant sted 6. desember 2013 ved UiO.

Originaltittel: Rehabilitation for patients with 

rheumatic diseases. Describing the content and 

measuring outcomes. 

Sammen med god medisinsk behandling er 

rehabilitering viktig for å opprettholde og 

forbedre funksjon og livskvalitet hos per-

soner med revmatisk sykdom. Spesialisert 

rehabilitering til personer med revmatisk 

sykdom er et helsetilbud både på sykehus og 

rehabiliteringsinstitusjoner. I avhandlingen 

har ergoterapeut og forsker Mari Klokkerud 

sammenlignet pasientpopulasjon, struktur 

og innhold i rehabiliteringsopphold på re-

habiliteringsinstitusjoner og revmatologiske 

avdelinger. Resultatene viser at på tross av 

ubetydelige forskjeller mellom helsestatus 

hos pasienter før og etter rehabiliteringsopp-

hold i de to settingene, er det store forskjel-

ler mellom innhold og ressursbruk. Videre 

viser studien at effekten av rehabiliteringen 

avtar raskt og er tilnærmet fraværende seks 

måneder etter rehabiliteringen i begge set-

tinger. 

Avhandlingen omfatter tre artikler, hvor-

av to bygger på pasientrapporterte data fra 

multisenter kohortestudier med henholds-

vis 153 og 145 pasienter med revmatisk 

sykdom. Den tredje artikkelen beskriver en 

konsensusprosess som ble gjennomført av 

en Nord-Europeisk forskningsgruppe. Hen-

sikten var å utvikle STAR-ETIC rammever-

ket, som skal sikre mer systematisk og en-

hetlig beskrivelse av innhold i revmatologisk 

rehabilitering. 

I avhandlingen er også et pasientspesifikt 

mål for helserelatert livskvalitet, the Patient 

Generated Index (PGI), sammenlignet med 

standardiserte instrumenter. Resultatene vi-

ser at PGI var det beste instrumentet for å 

fange opp langtidseffekter av rehabilitering, 

men at det er utfordrende for pasientene å 

fylle ut pasientspesifikke instrumenter – noe 

som fører til stor frafallsandel. 

Kliniske implikasjoner
Behov for klarere kriterier for hvor pasi-

enter med behov for spesialisert revma-

tologisk rehabilitering skal henvises. Slike 

kriterier bør baseres på tydelige kvalitets-

standarder for innhold i rehabilitering i 

de ulike settingene.

Behov for tiltak som bidrar til å opprett-

holde effekten av revmatologisk rehabili-

tering på lenger sikt. 

Bruk av rammeverk for beskrivelse av 

innhold i revmatologisk rehabilitering vil 

kunne gjøre det let-

tere å sammenligne 

studier og å overføre 

kunnskap fra forsk-

ning til praksis.

Behov for fel-

les konsensus om 

utfallsmål i revmato-

logisk rehabilitering 

hvor PGI og andre 

pasientspesifikke in-

strumenter kan være 

aktuelle.
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For å unngå sløsing med begrensede forsk-

ningsressurser og spare pasienter for unødig 

deltakelse i prosjekter, bør forskning ikke 

gjennomføres hvis spørsmålet allerede er 

besvart. Ny forskning bør fortolkes innen 

helheten av den forskningen som allerede 

finnes. Økt etterspørsel og bruk av systema-

tiske oversikter vil fremme kunnskapsbasert 

forskning.

Begrepet «kunnskapsbasert» har spredt 

seg til nesten alle samfunnsområder, blant 

annet gjennom forskningsprosjektet «Et 

kunnskapsbasert Norge», som gir anbefa-

linger til 13 norske næringer og samfunns-

sektorer (1). «Kunnskapsbasert medisin» 

ble i Norge introdusert i 1996 i Tidsskrift for 

Den norske legeforening, der redaktør Mag-

ne Nylenna brukte begrepet som en overset-

telse av «evidence-based medicine» (2).

Kunnskapsbasert medisin som begrep 

spredte seg raskt innen helsetjenesten. Det 

innebærer å  «ta faglige avgjørelser basert 

på systematisk innhentet forskningsbasert 

kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pa-

sientens preferanser i den gitte situasjonen» 

(3). Systematiske oversikter, som gir en sam-

let oversikt over forskningsstatus for en ak-

tuell problemstilling, anses som bærebjelken 

i en kunnskapsbasert fagutøvelse. Gjennom 

anvendelse av gode systematiske oversikter 

får de som skal bruke forskningen et helhet-

lig bilde av kunnskapsstatus og unngår se-

lektiv og ukritisk bruk av enkeltstudier.

Kunnskapsbasert forskning
Forskningsmiljøer har gjennom formid-

lingsaktivitet av egen forskning og i under-

visning av studenter og klinikere bidratt til 

spredningen av kunnskapsbasert praksis. 

Men anvender forskere selv de samme prin-

sippene? Baserer de seg på en systematisk 

oppsummering av helheten av tidligere forsk- 

ning innenfor deres spesifikke område når 

de formulerer sine forskningsspørsmål?

Dessverre synes det ikke å  være tilfel-

let. Gjennom gjentatte målinger over en 

12-årsperiode fant for eksempel Clarke og 

medarbeidere ingen bedring når det gjaldt 

systematisk bruk av tidligere forskning når 

nye problemstillinger ble formulert (4). En 

analyse av over 1 500 kliniske forsøk viste at 

halvparten siterte ingen eller kun ett tidli-

gere forsøk, selv om det fantes tre eller flere 

tidligere forsøk om samme problemstilling 

(5). Chalmers & Glasziou hevder at dette er 

en faktor som bidrar til omfattende «waste 

in the production and reporting of research 

evidence» (6).

Forskning bør ikke gjennomføres hvis 

spørsmålet er endelig besvart av tidligere 

forskning, og ny forskning bør fortolkes 

innen helheten av kunnskap som allerede 

finnes. For å fremme dette perspektivet øn-

sker vi å  introdusere begrepet «kunnskaps-

basert forskning». Vi definerer dette på føl-

gende måte: Kunnskapsbasert forskning er 

å basere forskningsspørsmål på en systema-

tisk oppsummering av tidligere forskning og 

fortolke nye resultater opp mot helheten av 

tidligere forskning.

Forskning basert på systematiske 
oversikter
Det er mange grunner til at kunnskapsbasert 

forskning bør etterspørres og fremmes. Det 

er først og fremst viktig for å få bedre studier 

med relevans for pasientene og klinikere og 

for å utnytte forskningsressursene best mu-

lig. Systematiske oversikter oppsummerer 

hva vi vet og hva vi ikke vet om et spørsmål 

og viser vei for videre forskning. I utforming 

av nye studier bør informasjon fra oppsum-

meringer derfor informere formulering av 

forskningsspørsmål, valg av design og opp-

følgingstid. Samtidig vil en fortolkning av 

egne resultater i forhold til helheten av tid-

ligere forskning ha betydning for konklusjo-

nens troverdighet og gi perspektiver for ny 

forskning.

Klinisk forskning forutsetter at pasien-

ter, pårørende og befolkningen generelt er 

villige til å  stille seg til disposisjon for ut-

prøvning, oppfølging og ulike typer av in-

formasjonsinnhenting. Det er både uetisk 

og uforsvarlig å invitere pasienter og befolk-

ning til å delta i studier der spørsmålet alle-

rede er avklart. Uten å forankre forsknings-

spørsmål i oppsummeringer kan vi ikke vite 

sikkert om dette skjer.

På samme måte er det en mulighet for at 

(dårlig) planlagte studier sløser bort begren-

sede forskningsressurser. Det bør derfor 

stilles krav til forskningssøknader at de er 

kunnskapsbasert. Noen organisasjoner som 

finansierer forskning, for eksempel National 

Institute of Health Research i Storbritannia, 

krever at studiene de skal finansiere, må for-

ankres i  en systematisk oversikt. I  en nylig 

publisert studie ble søknader som var sendt 

til dette programmet i  perioden 2006 – 08 

gjennomgått. Man fant at systematiske over-

Kunnskapsbasert forskning?
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Systematiske oversikter oppsummerer hva vi 
vet og hva vi ikke vet om et spørsmål.

sikter var referert til i 77 prosent av søkna-

dene som gikk igjennom, men at man bare 

i 46 prosent av søknadene benyttet systema-

tiske oversikter til å designe forsøkene (7).

Systematiske oversikter har, slik vi ser 

det, til nå hatt lav status som original forsk-

ning. Det varierer for eksempel mellom 

ulike fakulteter og fagdisipliner i  hvor stor 

grad man anerkjenner oversikter som del av 

ph.d.-avhandlingen. Vår erfaring er også at 

systematiske oversikter og prinsippene for 

kunnskapsbasert forskning i liten grad dek-

kes i forskerutdanning.

Nasjonalt kunnskapssenter for helse-

tjenesten produserer forskningsoppsum-

meringer på bestilling fra helsetjenesten og 

forvaltningen. For en del spørsmål resulte-

rer oppsummeringsjobben i  et identifisert 

kunnskapshull eller i  forskningsfunn med 

svært usikre resultater. Hvert år publiserer 

senteret en rapport over identifiserte forsk-

ningsbehov basert på oppsummeringene 

gjennomført året før (8). Kunnskapshullene 

burde tas videre i  forskningsprosjekter for 

å  kunne generere kunnskapen som etter-

spørres i helsetjenesten.

Noen land utvikler systemer for å iden-

tifisere og fylle viktige forskningsbehov. 

I Storbritannia har pasienter og klinikere bi-

dratt i prosesser for å prioritere uløste forsk-

ningsspørsmål siden 2004 gjennom James 

Lind Alliance (9). I Sverige samler man og 

publiserer identifiserte kunnskapshull i  en 

database (10). Slike ressurser koblet til pro-

grammer for offentlig initierte og finansierte 

studier vil bidra til mer kunnskapsbasert 

forskning.

Fortolkning basert på systematiske 
oversikter
For å  kunne forstå og tolke relevansen av 

nye forskningsfunn må funnene presente-

res i  lys av et samlet kunnskapsgrunnlag. 

Hva betyr funnene i min studie for den nye 

kunnskapshelheten? Bekrefter funnene det 

vi allerede visste, eller kan dette generere 

ny kunnskap og innsikt? Hva viser nå det 

samlede bildet? Og hva er videre forsknings-

behov? Kanskje det nå er forsket nok på ak-

kurat dette spørsmålet?

Kunnskapsbasert forskning forutsetter 

derfor en analyse av og påfølgende konklu-

sjon ut fra egne funn i sammenheng med all 

eksisterende forskning, slik tidsskriftet The 

Lancet krever for å publisere kliniske forsøk: 

«the relation between excisting and new 

evidence should be illustrated by direct refe-

rence to an existing systematic review» (11).

Bastian og medarbeidere har estimert 

at det publiseres 11 systematiske oversikter 

daglig (12). Det er viktig at forskere søker 

etter systematiske oversikter og bruker dem 

når de formulerer sitt forskningsspørsmål 

og designer sin studie. Det er også behov for 

at forskerne sammenstiller funnene de gjør 

med all tidligere forskning i sine konklusjo-

ner og tydeliggjør hvilke spørsmål som bør 

besvares i  fremtidig forskning. Resultatet 

blir mer kunnskapsbasert forskning!
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Fysisk trening kan være effektivt for å bedre gangfunksjon, forflytningsevne, 

balanse og daglig funksjonsevne hos personer med hjerneslag. Slik konkluderer 

Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forsk-

ningslitteratur.  

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. 

Fysisk trening bedrer generell funksjon hos personer med hjerneslag

Bakgrunn
Hjerneslag fører ofte til en lammelse eller 

begrensninger i muskelfunksjon på den 

ene siden av kroppen, noe som igjen på-

virker bevegelsesmønster, fysisk yteevne 

og daglige aktiviteter. Det er derfor vanlig 

at den fysiske aktiviteten reduseres etter et 

slag. De fleste som får hjerneslag er over 

70 år, og slag er den vanligste årsaken til 

nedsatt funksjonsevne hos eldre.

Fysisk trening blir definert som en 

planlagt og regelmessig fysisk aktivitet 

som har til hensikt å påvirke en eller flere 

faktorer for fysisk yteevne. Treningen er 

ofte rettet mot utholdenhet og maksimal 

eller utholdende muskelstyrke. 

I Norge er det ulik praksis om å opp-

lyse om at fysisk trening kan være nyttig 

for personer som har hatt hjerneslag. Det 

er også usikkert i hvor stor grad personer 

med hjerneslag får tilbud om fysisk tre-

ning. Personer med hjerneslag har rett til 

gratis behandling og trening hos fysiote-

rapeut.

Hva sier forskningen?
Den systematiske oversikten oppsumme-

rer funn fra studier som har undersøkt 

effekten av fysisk trening for personer 

med hjerneslag. Trening ble inndelt i ut-

holdenhetstrening, styrketrening og sam-

mensatt trening (kondisjon og styrke). 

Trening og standardbehandling ble sam-

menliknet med standard behandling. Tre-

ning alene ble også sammenliknet med 

ingen behandling. Et hovedutfallsmål var 

funksjonsevne (på engelsk disability) som 

ble målt med ulike skalaer, for eksempel 

Barthel index. Andre utfallsmål var blant 

annet ganglengde (6 minutter gangtest), 

ganghasting og balanse (Berg balanse 

skala).

Studiene viste at:

Kondisjonstrening bedrer trolig funk-

sjonsevne hos personer med hjerneslag  

(  )

Kondisjonstrening bedrer trolig mak-

simal ganghastighet og ganglengde hos 

personer med hjerneslag  (  )

Kondisjonstrening bedrer trolig balan-

sen hos personer med hjerneslag (  )

Effekten av styrketrening og sammen-

satt trening var usikker ( )

Vi har vurdert dokumentasjonen for kon-

disjonstrening til å være av middels kvali-

tet på grunn av uklarhet rundt randomi-

seringsprosedyrene, manglende blinding 

av den som foretok registreringene og 

ufullstendig rapportering av frafall i noen 

studier. For styrketrening og sammensatt 

trening ble kvaliteten vurdert til å være 

svært lav fordi det var få pasienter i hver 

sammenlikning.

Mer om den systematiske 
oversikten
Forskerne har undersøkt hvordan fysisk 

trening virker på pasienter med hjerne-

slag. De inkluderte 45 studier med til 

sammen 2188 deltakere som oppfylte kra-

vene de hadde fastsatt på forhånd. Delta-

kerne trente tre dager eller mer pr. uke, og 

treningen varte fra tre til 12 uker.

Trening ble kategorisert som kondi-

sjonstrening (22 studier, 995 deltakere), 

styrketrening (åtte studier, 275 deltagere) 

og sammensatt trening (15 studier, 360 

deltakere). Treningen foregikk på ulike 

tidspunkt i rehabiliteringsfasen (fra åtte 

dager til 7,7 år etter slaget). Kondisjons-

trening bestod i hovedsak av ergometer-

sykling eller trening på tredemølle. Styr-

ketreningen ble gjennomført ved bruk 

av vekter, elastiske bånd eller treningsap-

parater. Resultatene for ganglengde viste 

at treningsgruppen gikk gjennomsnittlig 

27 meter lengre på seks minutter (95 % 

konfidensintervall fra 9 til 45 meter) sam-

menliknet med kontrollgruppen (gjen-

nomsnittlig ganglengde 292 meter). 

Antall dødsfall var også et hovedut-

fallsmål, men resultatene var usikre, og 

det ble ikke rapportert om forskjeller 

mellom gruppene. Det var få studier som 

fulgte deltakerne etter at intervensjonene 

var avsluttet, og langtidseffekten er derfor 

usikker. 

Kilde
Saunders DH, Sanderson M, Brazzelli M, Greig CA, Mead GE. 
Physical fitness training for stroke patients. The Cochrane 
Library 2013, Issue 10.
Les hele oversikten i Cochrane Library.
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Åge Wifstad:

Helsefagenes etikk – en innføring
Universitetsforlaget 

150 sider

ISBN: 978-82-15-02077-8

Forfatteren henvender seg til helsefagutdan-

ninger på universitets- og høyskolenivå. Boken er 

lettlest og meget oversiktlig.

Det er ofte at vi instinktivt tar stilling til en 

sak. Vi synes at noe er riktig eller galt. Men da blir 

det fornuftig å spørre hvor disse tanker eller følel-

ser får næring fra. Hvorfor mener vi det vi mener? 

Det er klart at det forventes at det fokuseres på 

fag og selve håndverket fysioterapi når man er 

på seminarer eller kurs. Og at vi dermed ikke gir 

oss selv nok tid til å diskutere eller reflektere over 

konsekvensene av de valgene vi tar i løpet av en 

travel arbeidsdag. Det handler her ikke bare om 

de dårlige valgene, men de riktige valgene er like 

viktige. 

Hensikten med denne boken er ikke å lære 

leseren hva som er rett og galt. Som forfat-

teren skriver: det bør en kunne fra før. Men som 

helsearbeider vil du møte etiske utfordringer og 

dilemmaer som det kan være vanskelig å finne 

ut av. Forfatteren legger mer vekt på eksempler 

enn på etiske teorier, og han forankrer etikken 

i samfunnsoppdraget og lovgivningen. Teksten 

er pedagogisk godt tilrettelagt, hvert av de syv 

kapitlene avsluttes med en gjennomgang av 

hovedpunktene.

Forfatteren ønsker å drøfte felles etiske utfor-

dringer som alle helsearbeidere uansett profesjon 

bør kjenne til og reflektere over:

Hva vil det si å arbeide for pasientens beste?

Hva vil det si å lytte til pasienter og pårø-

rende?

Hvordan kan nærheten til pasien-

ten være etisk krevende?

Hvordan prioritere mellom ulike 

pasientgrupper?

Kapittel 1, samfunnsoppdraget, 

sier noe om at du som helsearbeider 

skal fylle en rolle. Pasienter, pårø-

rende og kolleger vil ha bestemte 

forventninger til deg om hva du kan 

og ikke kan; hva du bør gjøre og ikke 

bør gjøre. I kapittel 2, lovgrunnlaget, 

trekkes det frem lover og forskrif-

ter. Selvbestemmelsesretten blir 

trukket frem. Hovedregelen her er at 

helsepersonell bare kan gi helsehjelp 

dersom pasienten er enig i det, men retten til 

selvbestemmelse omfatter ikke hvilken hjelp som 

skal gis. Hvordan blir dette da når pasienten selv 

har søkt om hjelp? Her kommer tydelig et etisk 

dilemma frem: på den ene side skal pasientens 

rett til selvbestemmelse respekteres, på den 

andre side forventes det av samfunnet at du 

som fysioterapeut opptrer faglig forsvarlig og gir 

omsorgsfull hjelp. Kapittel 3 beskriver pasien-

tens autonomi: selvstyring. Her går forfatteren 

nøye inn på hva som innebærer autonomi. Er det 

for fristende å tenke at pasienten ikke har nok 

fagkunnskap til å ta sine egne valg? Hvordan 

skal jeg kunne hjelpe pasienten når jeg synes at 

pasienten ikke tar de valg som jeg oppfatter er 

best for han eller henne? Kapittel 4 sier noe om 

pasientens beste, pasientens livskvalitet. Mye av 

det en helsearbeider gjør handler om å bedre pasi-

entens aktivitetsnivå. Når det gjelder helsebegre-

pet, er det viktig å skille mellom det subjektive og 

det objektive. Det objektive fenomenet sier noe 

om hvorvidt helsen er blitt bedre eller dårligere, 

dette er noe som kan måles. Ved det subjektive 

fenomenet er det viktigere 

å kartlegge pasientens 

opplevelse. Kapittel 5 tar 

utgangspunkt i pasientens 

verden. Hvordan lytter en 

til pasienten. Hører en at 

pasienten vurderer det 

som er til det beste for seg 

selv på en annen måte enn 

terapeuten gjør? Det kan 

tenkes at det er andre ting 

enn det terapeuten tror 

som er viktig for pasien-

ten akkurat nå. Du, som 

behandler, kan ikke uten vi-

dere gå ut fra at din måte å oppfatte situasjonen 

på tilsvarer måten pasienten oppfatter situasjo-

nen på, selv om du som fagperson kanskje tenker 

at det er opplagt hva som bør gjøres. I kapittel 

6 ser forfatteren på sårbarhet, avmakt og tillit. 

Som profesjonell helsearbeider forvalter en både 

makt og avhengighet i forhold til en pasient som 

ofte befinner seg i en ytterst sårbar situasjon. 

I det siste kapittel trekker forfatteren frem hva 

som er til befolkningens beste. Det inngår i ditt 

samfunnsoppdrag som helsearbeider at du klarer 

å tenke helhetlig. 

Jeg synes at boken vil kunne være et godt 

arbeidsverktøy for fysioterapeuter. Boken gir an-

ledning til å reflektere over sin egen arbeidsdag. 

Boken gir et godt utgangspunkt til diskusjon i 

de forskjellig fora hvor fysioterapeuter er samlet 

eller møtes.  

Aline Voetelink Flølo
Spesialist i onkologisk fysioterapi
Medlem etisk utvalg NFF 
Klinikk for Helhetsterapi, Askim

Godt arbeidsverktøy for etiske problemstillinger
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Ta ikke en pille for alt som er ille. Det er 
andre måter å løse dette på.

– Hverdagsrehabilitering er 

lurt. Det er god kommune-

økonomi å satse på brukernes 

egne ressurser, sier avdelings-

leder Janne Gundersen fra 

Arendal kommune.

 
TEKST og FOTO Anne Kristiansen Rønning 
fysioterapeuten@fysio.no

PÅ KONGRESSEN fortalte Gundersen om 

hvordan Arendal kommune jobber med 

hverdagsrehabilitering.

– Dette er en annen måte å drive om-

sorg på. Målet er at brukeren skal gjenvinne 

hverdagslige aktiviteter. Fysioterapeuter, 

sykepleiere, ergoterapeuter, hjelpepleiere, 

sosionom og vernepleier jobber på lag for å 

hjelpe den enkelte til å nå sine egendefinerte 

mål, konstaterer Gundersen. 

Hun er utdannet fysioterapeut, men har de 

siste ni åra fungert som leder for fysio- og er-

goterapitjenesten i Arendal –  og nå siste året 

også for innsatsteam hverdagsrehabilitering.

– Har brukeren et ønske om å gå til post-

kassa, uten at han klarer det, driver de funk-

sjonell trening med det som mål. Er målet å 

kle på seg selv uten hjelp, lager de et rehabili-

teringsopplegg med det målet, forteller hun.

Vekk fra pleieperspektivet
– En periode med hverdagsrehabilitering 

varer som regel tre uker, noen får fire, når 

det er behov. Dersom en bruker har hver-

dagsrehabilitering, har han som regel ikke 

omsorgstjenester. Hverdagsrehabiliteringen 

erstatter dette de ukene den varer. Etterpå 

tar pleie- og omsorgstjenesten over, om bru-

keren har behov for det. Mange av brukerne 

får omsorgstjenester før de får hverdags-

rehabilitering, eller etter. Men det er bare 

unntaksvis at de får det samtidig, forteller 

Gundersen.

I hverdagsrehabilitering samarbeider de 

ulike fagpersonene på en helt ny og helhetlig 

måte. Rehabiliteringen foregår på brukerens 

arenaer, og man bruker en aktiv arbeids-

form. Det er fokus på viktige aktiviteter i 

livet til vedkommende. Man jobber med å 

komme litt vekk fra pleieperspektivet, og 

innfører rehabiliteringsperspektivet i stedet.

 

Får opplæring
– I Danmark har de holdt på med hverdags-

rehabilitering i over ti år, og de kaller det for 

et paradigmeskifte. Måten å tenke på i om-

sorgstjenestene er i ferd med å bli forandret. 

Snakker du med omsorgspersonell i Norge i 

dag, vil de kanskje si at de har hatt en aktiv 

måte å forholde seg til brukerne på, og tatt i 

bruk deres ressurser før også.

– Men det vi holder på med nå, er noe an-

Rehabilitering i endring

SITATET fra Peter F. Hjort ble levert av statssekretær Astrid Nø-

kleby Heiberg på REHAB 2014, som ble arrangert i Trondheim 

i januar. 

Det skjer mye i rehabilitering nå, og hverdagsrehabilitering er 

på full fart inn i mange norske kommuner. Det var ett av temaene 

REHAB 2014 satte søkelys på. 

For øvrig dekket kongressen et stort spekter av temaer: Frem-

tidens rehabiliteringstjeneste – hvordan kan IKT bidra, Helhet-

lige pasientforløp for rehabiliteringspasienten, språket vårt – å bli 

rehabilitert, etikk og rehabilitering.

REHAB 2014 ble arrangert av Faglig forum for helse- og so-

sialtjenesten (FFHS), og hadde nesten 400 påmeldte. Et stort 

spekter av yrkesgrupper var representert, blant annet mange 

helseledere, forskere og rådgivere – og fagfolk som sykepleiere, 

fysioterapeuter, leger, psykologer, ergoterapeuter og vernepleiere. 

Omorganisert omsorg
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net. Vi lærer opp alle som jobber med hver-

dagsrehabilitering – gir dem en rehabilite-

ringstankegang. Det at teamet er tverrfaglig 

sammensatt gjør at også pleiepersonalet ut-

øver faget sitt i en helt ny ramme, forklarer 

Gundersen.

 

Alle gjør alt
Det er flere måter å organisere hverdagsre-

habilitering på. Arendal har valgt sin måte.

For eksempel får både sykepleiere, hjel-

pepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter 

opplæring i å kartlegge brukerne med to 

sentrale verktøy. Det er COPM, Canadian 

Occupational Performance Measure – som 

er en vanlig test for ergoterapeuter, og SPPB, 

Short Physical Performance Battery – en 

vanlig test for fysioterapeuter.

 Og det er ikke slik at det er fysioterapeu-

tene og ergoterapeutene som kartlegger i 

starten og slutten av forløpet av hverdagsre-

habiliteringen, og at sykepleierne og hjelpe-

pleierne står for mye av den daglige driften. 

Alle kartlegger, inkludert hjelpepleierne og 

sykepleierne.

– Vi synes det er viktig at alle gjør alt. 

Samtidig tar vi det beste fra hvert fag og an-

vender det på best mulig måte i forhold til 

hver enkelt bruker. Noen trenger mye pleie 

i starten, og da bruker vi personene som er 

gode på pleie mer enn fysioterapeutene. Og 

vi sender naturligvis ikke inn en fysiotera-

peut hvis det brukeren trenger er sårskift.

 Men det ene faget er ikke mer verdt enn 

det andre. Det ene faget klarer ikke å gjøre 

jobben alene. Skal man skape dynamitt, må 

man gjøre det sammen, mener Gundersen.

 

Motiverte medarbeidere
En av grunnene til at Arendal kommune 

begynte med dette var økonomien. Det sto 

ikke så bra til, og man måtte ta grep for å 

spare penger. Et grep var å omorganisere 

den hjemmebaserte tjenesten og skape en 

mer helthetlig modell, uten å bruke mer res-

surser.

 Og da avdelingen for hverdagsrehabilite-

ring skulle etableres, opprettet man ikke nye 

stillinger. Man flyttet på fagfolk fra de allere-

de eksisterende tjenestene for å fylle de 13,5 

årsverkene det var behov for. Men de måtte 

søke. Og interessen var stor. For eksempel 

mottok Gundersen 39 søknader til de fem 

hjelpepleierstillingene de trengte. 

– Mange var motiverte, noe som resul-

terte i at vi fikk veldig bra folk på plass, kon-

staterer hun.

 

Supplere, ikke erstatte
– Hvordan kan man tenke smart i 2014 når 

det gjelder rehabilitering i kommunehelsetje-

nesten?

– Man må for all del unngå å organisere 

seg slik at brukere som kommer hjem fra 

sykehuset bare blir sittende. En eldrebølge 

suser inn, og folk må lære å klare seg selv, 

INSPIRERTE Janne Gundersen fortalte om hvordan de driver hverdagsrehabilitering i Arendal. 
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Hverdagsrehabilitering 

Hverdagsrehabilitering i Norge er et 

samarbeidsprosjekt etablert våren 2011 med 

deltakere fra Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk 

Fysioterapeutforbund og Norsk Sykepleierfor-

bund. I tillegg deltar KS i styringsgruppen.

Samarbeidsprosjektet har publisert rappor-

ten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering 

(Ness m.fl 2012). Rapporten gir kunnskaps-

grunnlag for kommuner som planlegger oppstart 

av hverdagsrehabilitering. 

Man har beskrevet et felles, tverrfaglig 

ståsted, og det overordnede tankesettet hver-

dagsmestring og arbeidsformen hverdagsreha-

bilitering er forklart. I rapporten er det skissert 

noen klare suksesskriterier for innføring av 

hverdagsrehabilitering:

1. Man må ta utgangspunkt i brukernes 

ønsker og behov.

2. Hverdagsrehabilitering må være støttet av 

kommunens ledelse og ha klare mål.

3. Kommunen må ha planlagt hverdags-

rehabilitering med tilstrekkelig og riktig 

kompetanse.

4. Hverdagsrehabilitering er tverrfaglig 

forpliktende.

Kilde: Se http://www.netf.no.

ellers må halvparten av oss utdanne seg 

innen pleie og omsorg. Og da må man ha 

et kommunalt tilbud som lærer dem dette. 

Hverdagsrehabilitering er genialt her, sier 

Gundersen.

 Og i Arendal er det ikke slik at det bare er 

dem som jobber med dette som får opplæ-

ring. Alle i hjemmetjenesten får opplæring i 

hverdagsrehabilitering.

– Vi må satse på brukernes egne ressurser. 

Det får vi mye igjen for. Vi sparer penger, og 

det gir brukerne en tjeneste med bedre kva-

litet. De får ikke lenger fysio- eller ergoterapi 

på formiddagen og pleie og omsorg resten 

av døgnet. Nå får de hverdagsrehabilitering 

døgnet rundt, sier den engasjerte damen, før 

hun understreker at tilbudet ikke skal erstat-

te, men supplere andre typer rehabilitering i 

kommunen.

– Det må være en helhetlig kjede av tje-

nester: Døgnrehabilitering, dagrehabilite-

ring, privatpraktiserende fysioterapeuter, 

hverdagsrehabilitering og hjemmetjenester.

 

Når målene og sparer penger
Alle som får hverdagsrehabilitering har en 

enkel rehabiliteringsplan hjemme, der må-

lene deres er definert. 

– Som regel når de målene! Vi ser veldig 

god effekt av det vi gjør. Det er intensivt, og 

vi vil skape et endret tankemønster i den en-

kelte. Vi erfarer at dette som regel vedvarer 

også etter at perioden med hverdagsrehabi-

litering er over, slår Gundersen fast.

Dette gjør at kommunen sparer penger.  

– Beregnet effekt ved å innføre hverdags-

rehabilitering i Arendal per år var i 2013 på 

4 060 000 kroner, ifølge kommunens hand-

lingsprogram. I 2014 er effekten forventet å 

være nesten det dobbelte, 8 000 000 kroner. 

Det vi driver med er altså god økonomi!

– Ta i bruk den enkeltes ressurser
– Krever hverdagsrehabilitering at brukerne 

er motiverte?

– Ikke alle er det. Vi jobber da med å 

vekke motivasjonen deres. Alle våre ansatte 

har tatt kurs i Motiverende intervju (MI.) De 

lærer da blant annet å stille åpne spørsmål. 

For øvrig har vi en utfordring i å endre hold-

ninger, både blant kommuneansatte, bru-

kere, og ikke minst pårørende. Det hender 

det kommer en telefon fra en datter som sier 

at moren trenger hjelp fra hjemmetjenesten 

nå, ikke noe annet. At hun har tjent landet 

og fortjener å hvile på sine gamle dager. 

Noen tror også vi gjør dette bare for å spare 

penger. Vi har en jobb å gjøre med å endre 

holdninger, erkjenner Gundersen.

 Samtidig ser man at stadig flere blir klar 

over tilbudet som gis, og blir åpne for det. 

– I 2013 hadde vi 266 brukere, og tallet vil 

nok øke i 2014. De aller fleste kan få tilbudet 

vårt; alle, bortsett fra personer med uttalt 

kognitiv svikt og tungt pleietrengende. Av 

de 700 søknadene omsorgstjenesten i Aren-

dal kommune mottok i fjor, regner vi med at 

35 prosent har et rehabiliteringspotensial. Så 

det gjelder ikke alle, mange skal fortsatt ha 

tradisjonelle pleie- og omsorgstjenester, sier 

Gundersen.

Før hun konstaterer:

– Hverdagsrehabilitering er lurt! Å ta i 

bruk ressursene til brukeren gir økt verdig-

het for den enkelte bruker og er god kom-

muneøkonomi. Så enkelt er det! 

ÅPEN FOR IMPULSER – Det er spennende å være her, bygge nettverk og få innspill fra ulike rehabilite-
ringsmiljø, sier fysioterapeut Bård Røstad, sykepleier Hege Butli og ergoterapeut John Tøndel. Røstad 
og Tøndel jobber i Agdenes kommune, mens Butli kommer fra Trondheim kommune.
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DET ER PAUSE på kongressens første dag, 

og i gangen møter vi Hege Butli, spesialsyke-

pleier i Bergheim hjemmetjeneste i Trond-

heim – og prosjektkoordinator for hverdags-

rehabilitering i Lerkendal bydel. Lerkendal 

er så langt den eneste bydelen i Trondheim 

som er i gang med hverdagsrehabilitering. 

Flere skal i gang med det etter hvert.

– Flere enheter går nå sammen og ska-

per en ny tjeneste i Trondheim kommune 

– hverdagsrehabilitering, og vi er stolte av å 

kunne tilby brukerne et nytt tilbud i tiltaks-

kjeden for kommunal rehabilitering, konsta-

terer Butli.

Det er personer som har enkle tjenester 

fra hjemmetjenesten, samt problemer med å 

ivareta daglige aktiviteter de nylig har mes-

tret på grunn av funksjonsnedsettelse og/

eller fall, som er målgruppen. Tilbudet har 

eksistert i vel tre måneder nå, og Butli er 

overbevist om at hverdagsrehabilitering er 

den riktige veien å gå. 

– Så langt har vi sett flere kjemperesul-

tater på fysisk funksjon. Mange har hatt en 

formidabel fremgang, ved hjelp av svært en-

kle innsatser, konstaterer sykepleieren, som 

har en ønskedrøm:

– I dag er ofte sykepleiere, fysioterapeuter 

og ergoterapeuter lokalisert på ulike steder, 

og de jobber parallelt med de samme bru-

kerne. En samlokalisering av disse yrkes-

gruppene på fast basis ville garantert gitt 

brukerne bedre tjenester, sier Butli. 

FRA BETANIA MALVIK Fysioterapeutene Heidi Moen og Anne Berit Stubbe stod på stand på kongressen.

– Tverrfaglig er tingen!
Trondheim er en av kommunene som har kommet 

i gang med hverdagsrehabilitering. Hør om det fra 

en sykepleiers ståsted.  

Hverdagsrehabilitering 
på Facebook

 Denne åpne gruppa i hverdagsrehabilitering 

inviterer til deling av kunnskap og erfaringer 

om hverdagsrehabilitering. Her kan du utvikle 

nettverk og ta nærmere kontakt med kolleger 

som er opptatt av det samme som deg. I denne 

gruppa kan vi også dele relevante linker og 

dokumenter.

Les mer på: https://www.facebook.com/

groups/441685639191444/

Doktorgrad

Inger Johansen (MD, PhD) fra Institutt for 

helse og samfunn, Universitetet i Oslo, presen-

terte sitt doktorgradsprosjekt på REHAB 2014: 

Effekt av døgnbasert rehabilitering av eldre 

i kommunehelsetjenesten i to ulike modeller. 

En åpen sammenlignende observasjonsstudie. 

(Outcome of primary health care rehabilitation of 

older disabled people in two different settings – 

an open, prospective, comparative observational 

study.)
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CHARM, Research Centre for Habilitation 

and Rehabilitation Models & Services, har et 

foreløpig perspektiv på fem år. Bakgrunnen 

for opprettelsen av senteret var behovet for å 

styrke forskningsinnsatsen og kompetansen 

innen forskning på habiliterings- og rehabi-

literingstjenester i Norge.

Mens klinisk rehabiliteringsforskning er 

relativt veletablert, har forskning på habili-

terings- og rehabiliteringstjenester vært lite 

og relativt spredt. Det mangler sterke, koor-

dinerte miljøer som driver tverrfaglig forsk-

ning på tvers av de ulike miljøene. 

«Forskningsbaserte habiliterings- og 

rehabiliteringstjenester har økende betyd-

ning for å fremme funksjon, deltagelse 

og livskvalitet for en rekke personer med 

medfødte og/eller ervervede skader og for 

å utnytte egne og samfunnets ressurser best 

mulig. Samhandling på tvers av nivåer og 

sektorer er en utfordring, og effektive, forsk-

ningsbaserte modeller for samhandling og 

(re)habilitering mangler.», står det å lese på 

CHARMs nettsider. 

CHARM ønsker derfor å bygge opp en 

sterk kompetanseplattform innenfor (re)

habiliteringstjenester, og å fremskaffe forsk-

ning av høy kvalitet på tvers av helsetjenes-

tenivåer og ulike samfunnsområder med 

implementering av brukernes perspektiv.

Senterets tiltak for å realisere visjonen:

Utvikle kunnskap og metoder ved-

rørende organisering og samar-

beidsformer i (re)habilitering.

Utvikle og evaluere samarbeid mel-

lom tjenestenivåer, ulike sektorer og 

brukerne.

Bygge opp tverrfaglig forsker- og 

lederkompetanse innenfor rehabili-

teringstjenesteforskning.

Etablere et nasjonalt forskernettverk 

med internasjonalt samarbeid.

Etablere kunnskapsoversikter over 

(re)habiliteringsforskning relevant 

for organisering av tjenestene.

Representere en ressursbase og bi-

dra til implementering av modeller 

og metoder som bidrar til bedret or-

ganisering av tjenestetilbudet i (re)

habilitering.

Senteret består av et konsortium med en 

rekke sentrale aktører, og med Universitetet 

i Oslo, Det medisinske fakultet, Institutt for 

Helse og samfunn i samarbeid med Institutt 

for Klinisk medisin, som prosjektansvarlig.

Norges Forskningsråd finansierer hoved-

delen av CHARM. UiO og konsortiedelta-

gerne delfinansierer driften. 

Publikasjoner så langt:
- Is an early onset and continuous chain 

of rehabilitation beneficial for severe trau-

matic brain injury in five years perspective?, 

Journal of neurotrauma 29:66–74 (January 

1, 2012), Nada Andelic, Erik Bautz-Holter, 

Pal Ronning, Kjell Olafsen, Solrun Sigurdar-

dottir, Anne-Kristine Schanke, Unni Sveen, 

Sveinung Tornas, Maria Sandhaug and Ce-

cilie Roe.

- The epidemiology of traumatic brain inju-

ry, Lancet Neurol. 2013 Jan;12(1):28-9. doi: 

10.1016/S1474-4422(12)70294-6, Andelic 

N.

- Traumatic Brain Injury: Methodological 

Approaches to Estimate Health- and Eco-

nomic Outcomes, J Neurotrauma. 2013 Jul 

23,  Lu J, Roe C, Aas E, Lapane KL, Niemeier 

J, Arango-Lasprilla JC, Andelic N.

- Traumatic brain injury in Scandinavian 

countries: recent research and new fron-

tiers, Journal of Rehabil Med 2013 Sep; 45: 

705–842, Guest Editors, Nada Andelic, Juan 

Carlos Arango-Lasprilla, Cecilie Røe.

- Impact of personal and environmental 

factors on employment outcome two years 

after moderate-to-severe traumatic brain in-

jury, J Rehabil Med. 2013 Sep 3;45(8):801-7. 

doi: 10.2340/16501977-1168, Forslund MV, 

Roe C, Arango-Lasprilla JC, Sigurdardottir 

S, Andelic N. 

- The complexity of traumatic brain injury, 

Editorial, J Rehabil Med 2013; 45: 708–709, 

Andelic N, Arango-Lasprilla, Roe C.

- Ergoterapeuter og barnehabilitering - 

hvordan kan ergoterapeuter bidra til å 

fremme håndfunksjon og deltakelse i hver-

dagsaktivitet hos barn med cerebral parese?, 

Ergoterapeuten, 2013, 56 (06), s.56-61, 2013, 

Klevberg G.L., Kjeken, I., Jahnsen, R.

Les mer: www.med.uio.no/helsam/forsk-

ning/grupper/charm/ 

CHARMs fagseminar våren 2014 arran-

geres på Soria Moria hotell og konferanse-

senter den 10. april. 

CHARM: Forskning på (re)habilitering

CHARM, forskningssenter for habiliterings- og rehabiliterings-

tjenester, ble opprettet våren 2011. Noen av resultatene ble 

lagt frem på REHAB-2014.

TEKST John Henry Strupstad 
js@fysio.no

Bruk av spillteknologi i rehabilite-

ringsarbeidet var temaet i foredraget 

til innovasjonssjef Sveinung Tornås, 

Sunnaas Sykehus.

Forsker og sosiolog Hege Andreas-

sen (PhD) tok for seg hvordan IKT 

kan bidra i fremtidens rehabiliterings-

tjeneste. Hun jobber ved Nasjonalt 

senter for samhandling og teleme-

disin, Universitetssykehuset Nord-

Norge.

Kan digitale verktøy benyttes i re-

habilitering? Det spørsmålet stilte 

førsteamanuensis Anette Wrålsen og 

høgskolelektor Marte Kristine Lind-

seth på kongressen. Begge jobber på 

Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Velferdsteknologi og sansesvikt var 

tema for en av parallellsesjonene un-

der kongressen.

Teknologi
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Det var med stor sorg vi mottok mel-

dingen om at vår venn og kollega ved 

Høgskolen i Bergen fysioterapeut og 

1.amanuensis Anne Brit Sørsdahl, døde 

4. desember 2013. Vi har lenge vært klar 

over Anne Brits alvorlige sykdom, men 

det var ofte vanskelig å huske på, ettersom 

sykdommen ikke hindret henne i å delta 

aktivt i arbeidet ved høgskolen sammen 

med oss. Anne Brit viste en fantastisk 

fightervilje og stayerevne, hun var bestemt 

på at sykdommen ikke fikk ta fra henne 

arbeidsgleden og livslysten. Vi så hennes 

blide ansikt og hørte hennes raske skritt i 

høgskolens korridorer ikke mange ukene 

før hun døde. Hun var også aktiv på mail 

og i fagdiskusjoner like til det siste. Til 

tross for at vi på en måte visste hva som 

måtte komme, kom det likevel overras-

kende at hun måtte gi opp kampen mot 

kreften så brått.

Anne Brit var utdannet fysioterapeut 

i Bergen i 1983, tok hovedfag i fysiotera-

pivitenskap ved Universitetet i Bergen i 

1994 og doktorgrad samme sted i 2010. 

Anne Brit arbeidet klinisk som barnefy-

sioterapeut i flere perioder, det var barn 

og deres ulike behov hun brant for. 

Anne Brit begynte som vikar ved Høg-

skolen i Bergen 1. august 1997 og ble fast 

ansatt som høgskolelektor to år senere. 

Hun hadde permisjon fra høgskolen i 

den tiden hun var stipendiat, og det var i 

denne perioden hun ble syk første gang. 

Dette førte til at hennes arbeidsinnsats ble 

dreiet fra undervisning og studentnære 

oppgaver til mer forskning, vurdering og 

utredningsarbeid da hun kom tilbake til 

høgskolen. Dette var også oppgaver hun 

utførte på en spesielt god og effektiv måte. 

Anne Brit var et fagmenneske som ville 

bidra og sette spor etter seg, hun elsket 

sitt fag og sin jobb. Ambisjonene på fagets 

vegne omfattet ikke minst tilbudet til den 

mest sårbare delen av befolkningen, de 

funksjonshemmede barna. Det siste året 

var hun sentral i arbeidet med å etablere 

en forskningsgruppe ved institutt for fy-

sioterapi, også en arena der faget kunne 

videreutvikles til beste for barna. Anne 

Brit så mulighe-

tene i ny tekno-

logi og hvordan 

vi som terapeu-

ter kunne bruke 

dette til beste for 

barna, men hun 

så også nytten av 

teknologien som 

hjelp i under-

visning av stu-

denter og andre 

fagpersoner. 

Anne Brit var teoretisk og analytisk 

sterk, hun var kritisk og reflektert, samti-

dig som hun var praktisk forankret og ty-

delig i sin pedagogiske tilnærming. Dette 

gjorde at hun kunne formidle og repre-

sentere faget og Høgskolen i Bergen på en 

fremragende måte i ulike sammenhenger. 

Den faglige ballasten blandet med hennes 

personlige egenskaper gjorde henne også 

til en god veileder enten det nå var snakk 

om studenter eller kolleger.  

Anne Brit har i den tiden hun var an-

satt ved høgskolen vært engasjert i regio-

nale og nasjonale prosjekt og utvalg også 

etter at hun ble syk. Hun ble vurdert som 

en av de viktigste ressurspersonene innen 

barnefysioterapi i Norge. Hennes bidrag 

til å utvikle et intensivt treningstilbud til 

barn med funksjonsnedsettelse, har vært 

til uvurderlig hjelp for mange barn og te-

rapeuter og har fått gjennomslag i tilrette-

legging av trenings-/habiliteringstilbudet 

i Norge. Hun har heldigvis fått formid-

let noe av sine kunnskaper og erfaringer 

gjennom vitenskapelige publikasjoner, 

populærvitenskapelige artikler, i aviser og 

foredrag, men også i direkte møter med 

pasienter og pårørende gjennom praktisk 

utøvelse av fysioterapifaget. 

Anne Brit var også en aktiv medspiller 

i arbeid som pågår med tanke på oppret-

telse av Barnas energisenter, det nye bar-

nesenteret under utvikling ved Haukeland 

Universitetssykehus. Hun deltok med iver 

og stor glede i en av arbeidsgruppene, og 

så frem til at bygget og ideene skulle stå 

ferdig og tas i bruk. Dessverre fikk hun 

ikke se hverken bygget reise seg eller ak-

tivitetene ta form. 

Høgskolen i Bergen har mistet en 

dyktig underviser, forsker og vi, hennes 

kolleger, har mistet en positiv og ærlig 

samarbeidspartner. Hennes engasjerte og 

positive innstilling; «det er klart du kan» 

var et typisk utsagn fra Anne Brit hvis 

vi vegret oss og mente at dette maktet vi 

ikke. Dette er en innstilling vi vil prøve å 

ta med oss videre. 

Det er i dyp takknemmelighet vi min-

nes Anne Brit for hennes vel utførte arbeid 

som forsker, fagutvikler, underviser og 

veileder i mer enn 16 år. Anne Brit har satt 

dype spor, både faglige og personlig. Spo-

rene vil være synlig lenge både i fagmiljøet 

og for oss som fikk bli kjent med henne 

også ut over det faglige.  Våre tanker går til 

den nærmeste familien, Torbjørn, Simen 

og Line og til resten av familien som har 

mistet en viktig støttespiller og motivator. 

Vi lyser fred over Anne Brit Sørsdahls 

minne! 

Venner og kolleger ved fysioterapeutmiljøet 

ved Høgskolen i Bergen

Minneord Anne Brit Sørsdahl

FRA LESERNE
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settes i redaksjonen, men kom gjerne med forslag! Frister, se tredje siste side.

Det er med interesse og ikke så lite 

undring jeg leser artikkelen «Når 

fysioterapeuten jobber på legekon-

toret» i siste nummer av Fysiotera-

peuten og på fysioterapeuten.no 

Artikkelen dette er en kommen-

tar til er postet på Fysioterapeuten.

no sine sider her: http://goo.gl/

BaQpye

Det er veldig positivt for pasien-

ter og samfunnet at helsepersonell 

kommuniserer og samarbeider. 

Jeg er også helt enig i at fysiote-

rapeutene er flinkere til å vurdere 

pasienten sin funksjonsevne enn 

kanskje det mange leger kan være. 

Jeg ønsker å understreke at vi 

fysioterapeuter må spille hverandre 

gode og virkelig utnytte hverandres 

spesialkompetanse. 

Derfor undrer jeg meg over at 

Fysioterapeuten hevder at dette er 

en ganske spesiell måte å jobbe på. 

Faktum er at fysioterapeuter med 

videreutdanning i manuellterapi 

har vært primærkontakter siden 

2006! Mye av dette som skisseres 

i artikkelen er arbeidsdagen til 

manuellterapeuter landet over. På 

muskel- og skjelettplager er manu-

ellterapeuten primærkontakt på lik 

linje med legen, det betyr at vi kan 

henvise til spesialist, MR/Rtg samt 

videre rehabilitering hos for ek-

sempel fysioterapeuter ved behov. 

Manuellterapeuten har spesialkom-

petanse på differensialdiagnostikk 

og samarbeider med fastlegen 

om plagene vurderes til annet enn 

muskel og skjelett. Manuellterapeu-

tene skal/bør også ha daglige ledige 

akuttimer. 

Manuellterapeuter jobber kunn-

skapsbasert og dermed utifra en 

bio-psyko-sosial modell ved muskel- 

og skjelettplager - det vil si at man 

også ser mennesket i sitt miljø. Per 

idag den mest helhetlige modellen 

å jobbe utifra i møte med pasienter 

med muskel- og skjelettplager. Ma-

nuellterapeuter har videre et sterkt 

fokus på å stimulere pasienten til 

internt kontroll-lokus. Alle disse 

momentene gjør at jeg vil hevde at 

det er ingen i helse-Norge som har 

bedre kompetanse til å ta imot en 

pasient med muskel- skjellettrela-

terte plager enn manuellterapeuten. 

Vi skiller oss ut nettopp fordi vi har 

en optimal posisjon i møte med 

disse pasientene, tidsmessig (vanlig 

manuellterapiundersøkelse tar 

45-60minutter) og ikke minst faglig. 

I artikkelen skisseres det en 

løsning på hvordan man kan få 

til et slikt samarbeid med legene, 

men dette er noe som egentlig er 

såre enkelt. Alle klinikker/institut-

ter som har manuellterapeut og 

fysioterapeut kan starte en slik 

måte å arbeide på i morgen. Vi må 

spille hverandre gode og utnytte 

kunnskapen som allerede befinner 

seg  innenfor vår egen profesjon! 

Som artikkelen er inne på vil en slik 

bruk av ressursene mest sannsyn-

lig redusere pasientstrømmen til 

fysikalsk behandling. Jeg vil derfor 

oppfordre kommuner i hele Norge til 

å utnytte posisjonen manuelltera-

peutene har fått i helsevesenet og 

tilrettelegge for flere driftstilskudd 

rettet mot manuellterapi. Fastle-

gene skal vite at vi står klare til å 

avlaste – ta kontakt! Det vil være 

til gode for pasienten som får rask 

behandling, ventelistene til fysikalsk 

behandling reduseres og ikke minst 

er dette gunstig samfunnsøkono-

misk.

Til slutt vil jeg oppfordre alle de 

dyktige manuellterapeutene der ute 

til å gripe primærkontaktrollen nå!

Vegard Ølstørn
Faggruppen for 
Manuellterapi,FFMT 
Leder

Å gå over bekken etter vann

2014
2014
2014
2014
2014

NÅ ER DEN HER! 

Camp Scandinavia sin nye produktkatalog. For mer informasjon, 
kontakt oss gjerne på 23 23 31 20 eller mail.norway@camp.no 
 

www.camp.no
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Vi står foran et hovedtariffoppgjør hvor partene i privat sektor og regjeringen maner 
til moderasjon. NHO har signalisert en ramme på under tre prosent, mens statsbud-
sjettet har lagt opp til en lønnsvekst på 3,5 prosent som tilsvarer antatt prisøkning 
og produktivitetsvekst. Hvilken profil vi velger på lønnsoppgjøret i offentlig sektor 
blir viktig for fordeling av pengene, og øverst på listen står kravet om at utdanning 
og kompetanse skal lønne seg.

Som vanlig gjennomføres lønnsoppgjøret først i industrien mellom LO og NHO. 
Det bygger på et prinsipp om at lønnsveksten holdes innenfor rammene som kon-
kurranseutsatt industri (frontfagene) kan tåle. Utfallet av disse forhandlingene blir 
derfor retningsgivende for hvordan rammen blir i de andre tariffområdene. Holden 
III-utvalget har slått fast at frontfagsmodellen handler om et utvidet frontfag der 
både arbeidere og funksjonærer skal inkluderes i beregningene av lønnsutviklingen. 
Utvalget støtter videre prinsippet om at hvert tariffområde selv kan bestemme hvor-
dan pengene skal fordeles. Begge deler er viktig når Unio setter fokus på at høyskole- 
og universitetsutdannede skal få uttelling for kompetanse.

Foran årets oppgjør er det en tautrekking internt i LO om hvilken profil de skal 
velge. El- og It-forbundet har sammen med Handel og Kontor fremmet et ønske om 
et samordnet oppgjør mellom LO og NHO der pensjon skal være én stor og felles 
sak. Fellesforbundet ønsker derimot forbundsvise oppgjør for å få gjennomslag for 
blant annet minstelønnssatser. Unio har tidligere støttet LOs krav om å tariffeste 
pensjon som en del av oppgjøret i privat sektor. 

Enkelte krefter i offentlig sektor ønsker å løfte pensjon inn i hovedtarifforhand-
lingene. Det er lite sannsynlig at det blir et tema, men vi må likevel være forberedt 
på at det kan oppstå. 

Utdanningsgruppene har i flere år sakket akterut, og NFF har derfor som hoved-
målsetting å få på plass et lønnsmessig løft for kompetanse. Hovedtariffoppgjøret vil 
dessuten bli svært utfordrende. Der må vi forsvare oss mot angrep på eksisterende 
goder som normalarbeidsdagen, særaldersgrenser og pensjon. 

Siden forhandlingene mellom KS og Utdanningsforbundet om arbeidstidsavtalen 
ikke førte frem, vil denne også bli en del av hovedtariffoppgjøret. Det betyr at det har 
oppstått en reell fare for streik. Vi er en del av Unio-familien og skal stå sammen med 
de andre forbundene i organisasjonen. Vi må derfor være forberedt på at også vi kan 
bli tatt ut i streik på grunn av konflikter som ikke rammer oss selv direkte.
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Den største samlingen for fysiotera- 
peuter i Norge noensinne, Fysioterapi-
kongressen, skal holdes 4.–6. mars 
2015. 

MED DETTE videreutvikles NFFs årlige fagdager 

til et større arrangement i samarbeid med NFFs 

faggrupper. Tiltaket er et ledd i NFFs arbeid for 

identitetsbygging på tvers av faginteresser, et 

mål som Landsmøtet 2013 vedtok for landsmøte-

perioden 2014–2016.

Lokaler er bestilt på Norges Varemesse og 

Thon Hotell Arena på Lillestrøm. Arbeidet med 

programmet er påbegynt i samarbeid med fag-

gruppene og vitenskapelig komité. Det blir et tett-

pakket program med spennende plenumsforeles-

ninger og parallellsesjoner med både workshops, 

forelesninger, frie foredrag og posterpresenta-

sjoner. Vi skal hente inn anerkjente nasjonale og 

internasjonale foredragsholdere, og det blir også 

rom for å presentere gode erfaringer fra praksis. 

Følg med på www.fysioterapikongressen.no. 

Ta gjerne kontakt med Aslaug Skuladottir i NFFs 

fagseksjon – as@fysio.no eller 402 38 662 – der-

som du har spørsmål eller innspill til kongressen. 

Norsk fysioterapikongress i 2015

The Brain in Pain – Novel 

Clinical Applications

I september 2013 holdt 

Lorimer Moseley kurset «Un-

derstand & Explain Pain» for 

180 deltakere på Rikshospi-

talet i Oslo. Kurset handlet 

om hvilke mekanismer som 

ligger til grunn for akutte og 

kroniske smerter og pasien-

tenes opplevelse av smerter. 

I samarbeid med Rikshos-

pitalet arrangerer NFF et 

oppfølgingskurs med Lorimer 

Moseley 28. mai 2014, «The 

brain in pain – the novel 

clinical applications».

HISTORISK Neste år vil historiens største fysioterapiarrangement i Norge kreve enda større 
plass enn det den romslige Stjørdalshallen kunne by på under NFFs Fagdager i 2013.

NFFs tariffkonferanse
TORSDAG 16. januar arrangerte NFF tariffkonferanse i Oslo. 

Foruten det nye Forbundsstyret deltok i underkant av 30 til-

litsvalgte fra ulike tariffområder. Nyvalgt forbundsleder Fred 

Hatlebrekke ønsket velkommen, mens forhandlingssjef Ruth-Line 

Walle-Hansen snakket generelt om tariffoppgjøret og tariffsys-

temet. 

Rolf Stangeland fra Unio redegjorde for fysioterapeutenes 

lønnsutvikling de siste årene, mens Unio-leder Anders Folkestad 

og andre Unio-representanter tok for seg utfordringer for NFF 

og Unio i årets tariffoppgjør. Tore Eugen Kvalheim fra arbeidsgi-

verorganisasjonen Spekter presenterte tariffoppgjøret 2014 i en 

bred sammenheng. Han trakk linjene bakover i tid, og presenterte 

norsk økonomi i en internasjonal sammenheng før han gikk inn på 

de konkrete utfordringene i årets oppgjør.

Alle parter var enige om at spørsmål knyttet til arbeidstid, og 

muligens pensjon, blir utfordrende i år. I tillegg ønsker selvsagt 

arbeidstakerne lønnsutvikling, men erkjenner at oppgjøret kan bli 

moderat.

Dagen ble avsluttet med gruppearbeid. Svarene vil bli gjen-

nomgått av NFFs forhandlingsseksjon og tatt med i det videre 

arbeidet. 

Nye kurs i 2014

Grunnkurs i Motiverende samtale

NFF planlegger to kurs i samtaleteknikken Motiverende samtale i 2014. 

Kursleder er Kjersti Fjærestad, psykolog og MINT-instruktør. 

KOMMER TILBAKE Lorimer Moseley enga-
sjerte kursdeltakerne i 2013. Foto: Dagrun 
Lindvåg.

INFORMASJON FRA NFF
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NFFs forhandlingsseksjon informerer 
om arbeidslivsspørsmål som berører 
medlemmene.Juss og arbeidsliv

Else-Margrethe Husby, advokat, NFFs forhandlingsseksjon

Vedtak og fysioterapi

I FORBINDELSE MED vedtagelsen av ny helse- 

og omsorgstjenestelov (lov av 24.06.2011 nr. 

30) og ikrafttreden av denne 01.01.2012 har det 

vært en rekke henvendelser til NFF fra fysiote-

rapeuter og andre med hensyn til hvorvidt det 

skal fattes enkeltvedtak på fysioterapitjenester. 

Hovedtemaet i denne artikkelen er å klargjøre 

hvorvidt det skal fattes enkeltvedtak på fysiote-

rapitjenester som har en varighet på mer enn to 

uker, og som gis i pasientens eget hjem, jf. helse- 

og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 6. 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og 

NFF synes å ha sammenfallende syn med hen-

blikk på at det som hovedregel ikke skal fattes 

vedtak på fysioterapitjenester. Det som faller inn 

under utredning, diagnostisering og behandling 

er noe det ikke skal fattes vedtak på, jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 4. Dette vil være 

beslutninger truffet i den kliniske virksomheten, 

og hvor det tydelig fremgår av forarbeidene at 

forvaltningsloven kapittel IV og V ikke synes 

anvendelige. 

Tjenester i pasientens hjem

Spørsmålet er hvorvidt det skal fattes enkeltved-

tak på fysioterapitjenester som har en varighet 

på mer enn to uker og som gis i pasientens eget 

hjem, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 

nr. 6. 

HOD har fastholdt i skriftlig korrespondanse 

med NFF at dersom fysioterapi i hjemmet tildeles 

ved en administrativ kommunal avgjørelse, skal  

reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven 

følges. Forutsetningen er at tjenesten forven-

tes å vare lenger enn to uker, jf. pasient- og 

brukerrettighetsloven § 2-7 andre ledd. Reglene i 

forvaltningsloven skal også følges i de tilfel-

lene kommunens avgjørelse bygger på faglige 

vurderinger foretatt av helsepersonell i klinisk 

virksomhet. HOD understreker at tildeling av tje-

nester direkte fra det enkelte helsepersonell uten 

at kommunen er involvert, ikke vil falle inn under 

definisjonen av vedtak, slik at forvaltningsloven 

i slike tilfeller ikke kommer til anvendelse. For 

fysioterapitjenester vil det være snakk om tilde-

VEDTAK Skal det fattes enkeltvedtak på fysioterapitjenester som har en varighet på mer enn to uker, og som gis i pasientens eget hjem?
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ling direkte fra helsepersonell etter henvisning 

og nærmere faglig vurdering av vedkommende 

pasient. Det er helsepersonellets vurdering av 

pasienten som avgjør hvilken behandling som 

skal gis, og hvilket omfang som synes nødvendig. 

Således er en utenfor de tilfeller hvor det er 

aktuelt og hensiktsmessig med administrativt 

vedtak. Om det fattes et vedtak, skal denne alltid 

bygge på en faglig vurdering av angjeldende 

helsepersonell. Dette er sakens kjerne: Vedtak 

om fysioterapi skal ikke fattes uten involvering 

av nødvendig helsepersonell. En kommune kan 

ikke fatte et vedtak om fysioterapi uten at det 

foreligger en faglig vurdering fra angjeldende 

helsepersonell. I og med at fysioterapi de facto 

vil tildeles i den kliniske virksomheten, vil det ikke 

anses hensiktsmessig å fatte vedtak på dette i 

tillegg. Klagemuligheter er allerede ivaretatt i pa-

sient- og brukerrettighetsloven. Et vedtak i tillegg 

synes unødvendig og uhensiktsmessig.

NFF har overfor HOD gjentatte ganger gitt 

uttrykk for at de tilfeller hvor det eventuelt 

skal fattes vedtak, ikke gjør seg gjeldende for 

fysioterapitjenester. NFF opprettholder dette 

standpunktet. Mest aktuelt for fysioterapitjenes-

ter vil være at fysioterapitjenester tildeles direkte 

fra det enkelte helsepersonell uten involvering av 

kommunen, og de aktuelle tildelinger vil da falle 

utenfor definisjonen av vedtak.

Nærmere om forarbeidene 

Av forarbeidene til helse- og omsorgstjenestelo-

ven, Prop. 91 L (2010-2011), fremgår det i punkt 

11.7.4 (side 129) følgende: «Det kan hevdes at 

forvaltningsloven bør gjelde der tildelinger og 

avslag på tjenester skjer via et offentlig kontor 

og ikke direkte i møte mellom helsepersonell og 

den enkelte pasient og bruker. Anvendelse av 

forvaltningsloven vil i så fall avhenge av hvordan 

kommunen velger å organisere tildeling av hjelp. 

Et eksempel er tildeling av fysioterapitjenester, 

som kan skje ved at fysioterapeuten innvilger et 

visst antall behandlingstimer direkte til pasien-

ten, eller ved at kommunen innvilger hjelp via et 

tildelingskontor…»

Ved eksemplet ovenfor synes det som 

om det finnes to alternative måter å innvilge 

fysioterapitjenester på; ved direkte tildeling fra 

fysioterapeuten, eller ved at kommunen innvilger 

hjelp via et tildelingskontor. Sistnevnte altså uten 

involvering av fysioterapeut, men kun ved tilde-

ling fra kommunen. Som nevnt ovenfor vil beslut-

ninger om hva slags type behandling den enkelte 

trenger og hvor denne behandlingen eventuelt 

skal gis, måtte baseres på en vurdering foretatt i 

den kliniske virksomheten. Vedkommende pasient 

som eventuelt har behov for behandling av lengre 

varighet i hjemmet, vil tildeles dette i de tilfeller 

legen anser dette som medisinsk nødvendig i 

det konkrete tilfelle. Dermed vil også denne type 

tildelinger være noe som foregår i den kliniske 

virksomheten, og være en type beslutning hvor 

forvaltningsloven kapittel IV og V ikke er ment 

å komme til anvendelse. Forarbeidenes formu-

lering her vil feilaktig kunne leses dithen at slike 

beslutninger kan foretas utenfor den kliniske 

virksomheten av kommunen alene. Dette synes 

ikke å være i tråd med alminnelig rettsoppfat-

ning. Og forarbeidene er tydelig på at loven i all 

hovedsak var ment å skulle være en videreføring 

av gjeldende rett.  

Av henvisningen til forarbeidene som angitt 

ovenfor fremgår videre at: «Et administrativt 

kommunalt vedtak vil skille seg fra tildeling 

direkte fra det enkelte helsepersonell ved at også 

kommunens økonomi, prioritering og eventuelt 

andre måter å tildele nødvendig hjelp på, kan trek-

kes inn i vurderingen. I tillegg blir administrative 

vedtak gjerne fattet etter forutgående søknad 

fra pasient eller bruker, og gjerne etter at det er 

foretatt nærmere medisinske og sosialfaglige 

vurderinger i tillegg til eventuelle hjemmebesøk.»

En medisinsk vurdering av pasienten må anses 

som et absolutt kriterium for å vurdere om det i 

det enkelte tilfellet er påkrevet med behandling, 

og i så fall hvor mye behandling som bør innvilges. 

Slik forarbeidene til helse- og omsorgstjenestelo-

ven § 3-2 nr. 6 her er formulert, blir en medisinsk 

vurdering ikke et krav, jf. utheving «…og gjerne…» 

ovenfor. Dette synes ikke forenlig med etablert 

rettsoppfatning, hvor det er legen som bestem-

mer at vedkommende pasient skal gis behandling, 

og vedkommende fysioterapeut som beslutter 

hvilken type behandling den enkelte pasient skal 

ha og varigheten på denne. 

Av forarbeidene fremgår videre at: «Etter 

en helhetsvurdering fastholder departementet 

forslaget i høringsnotatet om at reglene 

i forvaltningsloven kapittel IV og V som 

utgangspunkt ikke bør gjelde ved tildeling og 

avslag på hjelp etter pasientrettighetsloven. 

Dette gjelder både for kommunale tjenester 

og for spesialisthelsetjenester. Departementet 

legger avgjørende vekt på at reglene i 

forvaltningsloven kapittel IV og V ikke passer 

for beslutninger som treffes i den kliniske 

virksomheten. Beslutninger om tildelinger vil 

ofte ikke være tidsmessig eller saklig atskilt 

fra helsepersonells øvrige virksomhet og vil 

i hovedsak ikke være slike avgjørelser som 

forvaltningsloven kapittel IV og V er ment å 

regulere…»

Å treffe vedtak på «helsetjenester i hjem-

met» som innbefatter fysioterapitjenester, vil 

være en del av de beslutninger som treffes i den 

kliniske virksomhet. Og forarbeidene er tydelige 

med hensyn til at beslutninger som treffes i den 

kliniske virksomheten ikke skal være gjenstand 

for vedtaks form, jf. ovenfor.

Det vil vanskelig kunne tenkes tilfeller hvor 

beslutninger om helsehjelp på dette felt vil 

kunne fattes utenfor den kliniske virksomheten. 

Vedkommende pasient som eventuelt har behov 

for helsetjenester i hjemmet av lengre varighet, 

vil via det enkelte helsepersonell bli vurdert i for-

hold til dette, og få den behandling der det etter 

nærmere vurdering finnes mest hensiktsmessig. 

En sådan beslutning vil ikke være tidsmessig eller 

saklig atskilt fra vedkommendes øvrige virksom-

het, og således ikke falle inn under den type 

beslutninger som det skal fattes vedtak på.

Konklusjon 

Etter det ovennevnte er konklusjonen at det 

vil være lite aktuelt med tildeling av fysiote-

rapi i hjemmet ved en administrativ kommunal 

avgjørelse. Slike tildelinger vil være tjenester som 

fattes i den kliniske virksomheten etter nærmere 

utredning, diagnostisering og behandling av  

helsepersonell, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 

§ 3-2 nr. 4, og således ikke være avgjørelser som 

forvaltningsloven er ment å regulere, jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 6 bokstav a.

 I desember 2013 arrangerte NFF en temadag om 

hverdagsrehabilitering med 102 deltakere.  Etterspørselen 

er stor, og NFF arrangerer derfor en ny slik temadag for 

fysioterapeuter 19. mai 2014 i Oslo. Nærmere opplys- 

ninger kommer. Sett kryss i kalenderen, og bli med på  

en dag fylt med et tema som er i «vinden» nå!

Ny temadag om hverdagsrehabilitering
dag om 

tterspørselen 

madag for 

e opplys-

med på 

å!

g g



FYSIOTERAPEUTEN  2/14     43

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Stensberggata 27

Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo 

Tlf. 22 93 30 50

Hjemmeside: www.fysio.no E-post: nff@fysio.no

FORBUNDSSTYRET

Forbundsleder: Fred Hatlebrekke

Steingrims vei 22 A, 1185 Oslo 

Tlf.  934 04 037, fh@fysio.no

SEKRETARIATET: STAB

Generalsekretær: Tor Tvethaug, 992 44 815

Informasjonsleder: Vidar Rekve, 957 08 990

Seniorrådgiver: Elin Robøle Bjor, 901 47 513

Seniorrådgiver: Kari Bente Sørlie, 482 25 205

ADMINISTRASJONS- 

OG ØKONOMISEKSJONEN

Seksjonsleder: Sunniva Borgen, 901 46 523

Regnskapsansvarlig: Rune Tørrlenn, 932 56 955

Økonomikonsulent: Haldis Edvardsen, 951 13 662

Rådgiver: Eivind Trædal, 930 52 226

Rådgiver: Maren Helene Berntsen (i permisjon)

Økonomikonsulent: Kjellaug Kristoffersen, 969 03 358

Konsulent: Kristin Stormo, 969 03 109

FAGSEKSJONEN 

Seksjonsleder: Malene Haneborg, 908 83 213

Seniorrådgiver: Jorunn Lunde, 952 21 005

Seniorrådgiver: Bente Øfjord, 482 61 726

Seniorrådgiver: Marianne Aars, 934 12 066

Rådgiver: Siri Nergård, 977 43 418

Kurssekretær: Monica Haugen, 943 24 777

Seniorkonsulent, kurs: Micheline Viktil, 924 28 247

Rådgiver, kurs: Áslaug Skúladóttir, 402 38 662

FORHANDLINGSSEKSJONEN

Forhandlingssjef:  

Ruth-Line Meyer Walle-Hansen, 408 52 840

Advokat: Irja Anthi, 950 26 665

Advokat: Thea W. Jørgensen, 913 45 224

Advokat: Else-Margrethe Husby, 900 99 021

Seniorrådgiver: Bente Eide, 907 30 901

Seniorrådgiver: Kirsti Glad, 908 52 024

Seniorrådgiver: Henriëtta Richter, 990 30 661

Seniorkonsulent: Else Jørgensen, 926 53 470

FONDET

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

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

MANUELLTERAPEUTUTDANNING var tid-

ligere en forbundsintern utdanning, men i 2003 

ble det etablert en mastergradsutdanning i ma-

nuellterapi (MT) ved Universitetet i Bergen (UiB). 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) overlot 

til NFF å vurdere hva som er de faglige kravene 

for å oppnå takst i manuellterapi, takst A8.

Da MT-utdanningen ble en masterutdanning 

på universitetsnivå, ble det naturlig at takstret-

tigheten ble tildelt studentene etter hvert som 

de ble uteksaminert fra UiB. For de studentene 

som reiste til utlandet for å videreutdanne seg 

innen MT, har NFF vurdert om utdanningen 

oppfyller kravene til at de får rett til å heve 

takst A8. 

Arbeidet med vurdering av utenlandske ut-

danninger ble stadig mer uoversiktlig og kreven-

de. NFF fikk utarbeidet en juridisk betenkning av 

en advokat med EØS-rett som spesialfelt for å 

få kartlagt hvordan NFF skulle behandle de ulike 

søknadene. Samtidig ba NFF departementet om 

en likebehandling av utenlandsstudenter, slik at 

disse studentene i likhet med studentene fra 

UiB  kunne få en midlertidig rett til å heve takst 

A8 i veiledet praksis. NFF fikk på denne bak-

grunn delegert fullmakt fra HOD til å utstede 

midlertidig rett til å heve takst A8 for studenter 

som trenger ytterligere veiledet praksis til sin 

utenlandske masterutdanning.

For å sikre at studentene får veiledet praksis, 

har NFF en godkjenningsordning for både 

veiledere og praksissteder. NFF samarbeider 

nært med UiB, med flere felles veiledere. Etter 

avsluttet praksisveiledningsår arrangerer NFF 

praktisk prøve for studentene. Det er et stort 

og krevende administrativt arbeid, men NFF 

er så heldig at de samme eksaminatorene og 

sensorene som UiB benytter, også tar oppdrag 

for NFF med å uteksaminere studenter med 

utenlandsk MT-mastergrad.

På forespørsel fra NFF avklarte Helsedirek-

toratet forhold som gjelder veiledet praksis: 

http://helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/

manuellterapistudenteroghenvisning-.aspx 

MT-mastergrad fra utlandet

AUSTRALIA Adelaide i Australia er en av byene der norske fysioterapeuter har tatt sin 
videreutdanning i manuellterapi.
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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.

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

KOLLEGAVEILEDNINGSGRUPPER

Grupper som vil gå på ettermiddag/kveld:

Stavanger Oppstart vår 2014 
Bergen  Oppstart vår 2014 
Kongsvinger Oppstart vår 2014 
Trondheim Oppstart vår 2014 
Kristiansand  Oppstart vår 2014

 
Grupper som vil gå på dagtid (2 x 2 dager):

Gruppe for ledere, Oslo    Oppstart mars 2014
Oslo                                      Oppstart vår 2014

Evne til å skape trygghet og en god relasjon er 
viktig for et godt resultat av fysioterapibehand-
lingen. Gjennom deltakelse i kollegaveilednings-
gruppe vil du kunne videreutvikle din kom-
petanse på dette området. Kollegaveiledning 
er en pedagogisk og relasjonell prosess hvor 
deltakere i gruppen deler – og reflekterer over 
erfaringer fra sin arbeidshverdag. Det kan være 
arbeidssituasjonen, samarbeid med kolleger, pa-
sientkontakt eller hva som helst annet. Å delta 
i kollegaveiledning blir en slags kvalitetssikring 
av egen yrkesutøvelse.

Vi setter i gang grupper i hele landet, avhen-
gig av etterspørsel. Det må være minimum 
5 deltakere i en region for å starte opp en 
gruppe. Gruppene går over 17 timer, fordelt 
på 6-8 samlinger på ettermiddagstid eller 
to samlinger á to dager, over en 6-9 mnd 
periode. NFF har veiledere som kan lede kol-
legaveiledningsgrupper i nesten alle fylker. 
Hvis du ønsker gruppe der du bor, få med 
deg minimum fire kolleger og 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. 

Påmelding til planlagte grupper: 
www.fysio.no/veiledning

Hamar   Oppstart vår 2014
Oslo  Oppstart vår 2014
Bodø  Oppstart vår 2014
Skien Oppstart vår 2014
Molde Oppstart høst 2014
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KURSOVERSIKT 2014

Kursdato Påmeldingsfrist Kurstittel Sted

17.-21. mars Fortsatt ledige plasser! Elektiv ortopedi Oslo

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

Fortsatt ledige plasser! Smertebehandling for fysioterapeuter - teoretisk forståelse og 
praktisk anvendelse

Oslo

7.-11. april og 2.-6. juni Fortsatt ledige plasser! Fysioterapi for barn med funksjonsnedsettelser 0-6 år Bergen

23.-25. april og 5.-6. juni Fortsatt ledige plasser! MT basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal, 
bekken og hofte

Oslo

28.-29. april og 16. juni 2. mars Grunnkurs i motiverende samtale Oslo

5.-7. mai og 28.-29. august Fortsatt ledige plasser! Gunnkurs i fysioterapi og psykisk helse Oslo

5.-8. mai Fortsatt ledige plasser! Treningsfysiologi - trening for helse og prestasjon Trondheim

5.-9. mai Fortsatt ledige plasser!  Helse- og miljøarbeid - psykososialt arbeidsmiljø Oslo

5.-9. mai, 2.-6. juni, 
22.-26. sept.

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

Horten

19. mai 19. april Temadag om hverdagsrehabilitering for fysioterapeuter Oslo

19.-23. mai 16. februar Terapiridning trinn II Valnesfjord

28. mai 16. mars The brain in pain - the novel clinical application Oslo

25.-29. august 1. juni Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelse-
perspektiv

Oslo

1.-3. september 1. juni Fysioterapi i palliasjon Bergen

1.-3. september 1. juni Fysioterapi for eldre - forebygging av funksjonssvikt og fall Oslo

1.-5. september 1. juni Onkologi for fysioterapeuter - teoretisk grunnkurs Trondheim

4.-5. sept. og 20.-21. nov. 4. juni Grunnkurs i treningslære for fysioterapeuter Oslo

8.-10. sept. og 27.-28. nov. 8. juni Fysioterapi for voksne med nevrologiske lidelser Oslo

8.-12. september 8. juni Fysioterapi i skolehelsetjenesten Oslo

10.-12. september  
og 13.-14. november

10. juni MT basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, 
thoracal og skulder

Trondheim

17.-19. september 
og 30.-31. oktober

17. juni MT basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal, 
bekken og hofte

Oslo

17.-19. september og
to dager i november

17. juni Grunnkurs i læringsorientert fysioterapi Oslo

6.-10. oktober 6. august Terapiridning trinn 1 Oslo

13.-16. okt. og 10.-11. nov. 15. juni Fysioterapi til barn med hjerte- og lungesykdommer Oslo

13.-16. oktober 13. juni Grunnkurs i kroppsorientert psykologi Oslo

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

23.-24. oktober og 
8. desember

24. august Grunnkurs i motiverende samtale Oslo

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

3.-7. november 3. august Elektiv ortopedi Oslo

10.-11. november 15. august Fysioterapi for eldre - alderspsykiatri Oslo

24.-28. november 24. august Ortopedi for barn 0-18 år Oslo

3.-7. desember 15. juni Advanced course based on the Bobath concept Gjøvik

Det tas forbehold om endringer

Det planlegges flere kurs i 2014:

Se kurs sortert etter fagområder på www.fysio.no/kurs

Medisinsk treningsterapi (MTT)
Kreft og fysisk aktivitet

KJevebehandling
Bevegelsesutvikling



FYSIOTERAPI
KONGRESSEN

Bli med på

4. - 6. mars 2015
Norges varemesse/Thon Hotel Arena – Lillestrøm

www.fysioterapikongressen.no
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

2O15
Dette blir den viktigste faglige møteplassen for  

alle fysioterapeuter i Norge noensinne!
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ANDRE KURS OG MØTER
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen

Sporene i kroppen etter traumer
Introduksjonskurs – 3 dager
Etterutdanning – 4 x 3 dager 

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 trau-
meteori 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:  18.-20. september. Alle dager kl. 10-17
Etterutdanning:  4 x 3 dager. Oppstart 13.-15. november
Sted: Grini Mølle, Eiksmarka, Bærum.
Kursavgift: Introkurs kr. 4.100 inklusiv varm lunsj og kaffe/te.
Kr. 16.400 for etterutdanningen.
Kursledere: Fysioterapeut og Kroppspsykoterapeut Espen Andli 
og Psykolog og Kroppspsykoterapeut Veslemøy Merton
Tlf: 99 51 62 44. 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

Dr. Linda Joy Lee 
 

The Sports Thorax   
Connect the Whole Body & Optimize Performance with 

the Thoracic Ring Approach 
Oslo 10-12 april 2014 

   

Practical work 

Functional tests for load transfer through 
the pelvic   girdle, hip and knee                      

Analyzing the recruitment patterning of the 
deep muscles and recognize common 
substitution strategies                                     

Specific mobilization and myofascial 
release techniques for the sacroiliac and 
hip joints 

Theory to be covered 
                                                                       
Biomechanics of the pelvic girdle & hip 
                              
Stabilizing the trunk, pelvis and hips 
during    loading tasks   
                                                          
Altered function due to failed load transfer    
through the pelvis   
                                                                       
                 

Kursholder
Dr. Linda-Joy Lee

Physiotherapist, BSc, BSc(PT), FCAMT, CGIMS, 
MCPA 

 
Centre of Clinical Research Excellence in Spinal 

Pain, Injury & Health 
The University of Queensland 

Kursavgift

Medlemmer i FFMT : kr. 4800                

Medlemmer i NFF         : kr. 5200                

Ikke medlemmer           : kr. 5500  

Early bird  15.01.2014 : kr. 4500                

«Den kompliserte bekkenbunnen»
Utredning og helhetlig behandling av pasienter med 

langvarige bekkensmerter

Arrangør: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og 
bekkenbunnssykdom - KIB.

Målgruppe: Fysioterapeuter og annet helsepersonell som møter 
pasienter med dysfunksjon og smerter i bekken og underliv.

Læringsmål: Økt kjenneskap til langvarige smertetilstander i 
bekken/underliv, årsakssammenhenger, utredning og behand-
lingsmetoder.

Tid: 3. og 4. april 2014
Sted: Tromsø UNN Universitetssykehuset i Nord Norge
Kursavgift: kr 1700,- pr.pers og inkl. lunsj.
Påmelding til: kib@unn.no innen 7. mars 2014.
For program se: www.unn.no/kib og 
http://www.facebook.com/unnkib 
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ABILIA AS  Tel 37 14 94 50  |  Fax +47 37 14 94 70 | info@abilia.no  |  www.abilia.no 

Velkommen til  
4-dagers workshop 22 - 25 september eller 
1 dags introduksjonskurs 26 september
Sted: Sykehuset Vestfold, Tønsberg

Movements for communication
and accessing technology
med Viki Newton og Fiona Beauchamp fra CPECCfra C

Vil du vite mer?   
Se vår hjemmeside for mer informasjon 
www.abilia.no/kurs
 

SHERBORNE FORENINGEN NORGE 
Inviterer til fagseminar og årsmøte i Bergen         
Lørdag og søndag 22. - 23. mars 2014 

Deltagelse gir internasjonal sertifisering, trinn 1 kurs.
Sted: Høgskolen i Bergen, Møllendalsvn. 6
Målgruppe: Terapeuter og pedagoger
Kursleder: Unni Vågstøl, internasjonal kursholder/førstelektor
Påmelding og nærmere info: gro-aase@online.no 
Seminaravgift: 500,- inkluderer te/kaffe, frukt og enkel lunsj

Fagakademiet i samarbeid med Acem og Norsk Yogaskole invite-
rer til Stressmestringskurset Arbeid og avspenning 
3.-5. april 2014 på Halvorsbøle.  

Du blir kjent med de siste forskningsresultater på stress og 
avspenning, instrueres i både yoga og meditasjon og lærer om 
ulike avspenningsmetoder. Du lærer teknikker du kan praktisere 
selv, instruere i eller gi råd til andre om. 
Norsk Fysioterapeutforbund har godkjent kurset med 16,5 timer 
innen deler av etter- og videreutdanning.

Pris; kr 5.450,- inkl overnatting på enkeltrom, fullpensjon og 
kursavgift.  

STRESSMESTRING
lærer du av Acem på Halvorsbøle

For mer info: www.fagakademiet.no eller www.acem.no
Ring 41 78 64 00 eller 23 11 87 00 for info/påmelding

Teoretisk hjertereha-
biliteringsseminar 

Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst og  LHL 
Helse Feiringklinikken arrangerer teoretisk  hjerterehabiliterings-
seminar ved Feiringklinikken.
 
Tid: 19.03.14.
Målgruppe: Tverrfaglig helsepersonell med interesse for hjerte-
pasienter i en rehabiliteringsfase.
Pris: 1.000,- inkl. kursavgift, lunsj, pauseservering og evt trans-
port t/r Gardermoen.
Programmet: Bli med å hør blant andre Geir Lippestad skal snakke 
om verdibasert kommunikasjon, Inger Lise Aamot om gjennomfør-
barhet av høyintensitetstrening, Lars Gullestad om hjertesvikt og 
brødrene Ellseth om “Norge på langs med hjertesykdom i ryggsek-
ken”! 

Se www.hjerterehab.no for fullstendig program og påmelding. 
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Kognitiv Rehabiliteringsterapi (KRT) – kommunikasjon og fysisk aktivitet som smertebehandling og Medisinsk Treningsterapi 
(MTT) er to metoder som passer hverandre som hånd i hanske. Etter KRT kurset skal du på en pedagogisk god måte formidle 
smertens psykologi og smertens fysiologi til dine pasienter, og hvorfor fysisk aktivitet antagligvis er den beste smertemoduler-
ende behandling vi har. Gjennom MTT kursene vil du lære hvordan du praktisk bruker gradert trening som smertemodulering 
for pasienter med nakke, skulder, albue, håndledd, rygg, hofte, kne eller ankel smerte. 
Les mer om kursene på www.holteninstitute.com 

Mosjøen, MTT Nakke og øvre ekstr, 12-13 okt
Oslo, KRT, 23-24 okt
Oslo, MTT Rygg og øvre ekstr, 25-26 okt
Gran Canaria, San Agustin, Spania, 5 dager MTT, 24-28 nov

Rognan, KRT, 6-7 mars
Rognan, MTT Nakke og øvre ekstremitet, 8-9 mars
Villa a Tolli, Toskana, Italia, 3 dager KRT, 18-20 sept
Mosjøen, KRT, 10-11 okt

Kursavgift: 2 dagers KRT-kurset 3.400 (inkluderer teorimanual og de tre posterne),2 dagers MTT-kurs 3.400 (inkluderer
teorimanual, to øvelsesmanualer med hver sin dvd. Kaffe og lunsj er også inkludert i kursprisen.
Les mer om kursene på www.holteninstitute.com
Påmelding: Bindende påmelding senest én uke før kursstart og innbetaling av 
kursavgift til Handelsbanken i Norge; konto nr 9049.10.04036. 
Holten Institutt for MTT – kunnskapsformidling, Box 6038, 181 06 Lidingö, Sverige. 
Oppgi på innbetalingen kurssted og tidspunkt. 
Da Bankenes Betalingssentral bruker lang tid på håndtering av innbetalinger, vil vi 
at du også melder deg på til info@holteninstitute.com eller tlf. 0046 70 734 41 02.

Kursinstruktør:
Fysioterapeut Tom Arild Torstensen B.Sc., PT, Cand. Scient,
Specialist i manuell terapi MNFF, Holten Institute AB

www.holteninstitute.com

Kurs i KRT og MTT 2014

What is PEDro?

PHYSIOTHERAPY EVIDENCE DATABASE

PEDro, the Physiotherapy Evidence Database, is a web-based 
database of evidence relevant to physiotherapy. PEDro provides 
rapid access to bibliographic details and abstracts of over 21,000 
published reports of research including randomised controlled 
trials, systematic reviews and evidence-based clinical practice 
guidelines relevant to physiotherapy. Where possible, links to 
full-text versions of the reports are also provided.

The randomised controlled trials on PEDro are rated for quality 
to help you discriminate quickly between trials that are likely to 
be valid and interpretable and those that are not. These ratings 
help you to judge the quality and usefulness of trials to inform 
clinical decision making.

PEDro is freely available at
www.pedro.org.au

MEDIYOGA

Utdannelse for helsepersonell
OSLO - STAVANGER - BERGEN - BODØ
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!
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Vi inviterer alle som har publisert forskning i internasjonale 
tidsskrift innen nevnte tema fra siste halvdel av 2012 til og 
med 2014 om å skrive sammendrag fra sin(e) publikasjon(er) på 
norsk. 

Retningslinjer for sammendrag: Maks. antall tegn uten mellom-
rom: 4500. Dette tilsvarer ca. 1 side i tidsskriftet. Start med en 
kort og inviterende overskrift og dernest en kort presentasjon 
av forfatter(e). Deretter følger hovedtekst, før dere avslutter 
med referanse til den gjeldende publikasjonen. Se presentasjon i 
Fysioterapeuten nr. 9, 2013.

I utgangspunktet er alt av forskning som har med fysioterapi i 
primærhelsetjenesten av interesse. Redaksjonen forbeholder 

seg retten til å prioritere innsendte bidrag.
Vi tar også imot essays, kasusrapporter, kronikker, fagartikler 
og vitenskapelige artikler på nevnte tema. Fagartikler og viten-
skapelige artikler skal fagfellevurderes, og må derfor sendes inn 
senest 1. mai for at de skal kunne vurderes til nr. 9. Innsendelse 
av essays, kasusrapporter, kronikker må være oss i hende innen 
1. juni, mens norske sammendrag fra internasjonale publikasjo-
ner må være oss i hende senest 1. september. 

Ny fagutgivelse i 2014
Vi i Fysioterapeuten har bestemt oss for å utgi en ren fagutgivelse av tidsskriftet 

også i 2014, nærmere bestemt nr. 9 med utgivelse 17. oktober. Tilbakemeldingene 

fra fjorårets utgivelse med tema muskel og skjelett var meget gode!

Årets tema: 
Fysioterapi i primærhelsetjenesten

Se www.fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap for forfatterveiledning. 
Ta gjerne kontakt med fagredaktør ved spørsmål: js@fysio.no. 

Fagartikler og vitenskapelige artikler – Frist: 1. mai
Essays, kasusrapporter og kronikker– Frist: 1. juni
Sammendrag fra internasjonale publikasjoner – Frist: 1. september

kommunehelse refusjon

spesialist
arbeidsliv
nytte

kostnader

tiltak

aktiv
passiv fo

lk
eh

el
se

fysioterapi

behandling

e
ff

e
k

t

trening

undersøkelse

spørreskjema

samhandlingsreformen

driftstilskudd



FYSIOTERAPEUTEN  2/14     51

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

Kjøp – salg – leie

Trening/slanking med Fitvibe Excel
Se info. om treningsformen på nett. Apparatet er kun benyttet av meg. 
Selges pga hofteprotese. Førpris kr. 78 000, nå prisantydning kr. 33 000.
Send sms 938 15 634, Signy Krohn, og jeg ringer tilbake.

Fysioterapiklinikk på Costa Blanca, Spania
2 stillinger/eierandeler selges

Selges enkeltvis, hver 33% eierandel/stilling for seg, eller samlet som 
en 66% majoritetsandel.
Veldrevet klinikk med 3 eiere. I drift siden 2001. Godt omdømme, 
god pasientbase. Betydelig potensial for utvidelse. Gode inntjenings-
muligheter for terapeuter eller investorer. Hovedsakelig rettet mot det 
norske markedet. Norske pasienter får refusjon via HELFO.

For å motta salgsprospekt, send din interesse til:
klaushefte@gmail.com
(vennligst henvendelser kun på denne mailen)

Kvalifikasjoner driftstilskudd nr. 1: Kompetanse innen psyko-
motorisk fysioterapi og kvinnehelse.  Ved ansettelse vil kompe-
tanse innen psykomotorisk fysioterapi bli tillagt størst vekt.
Kvalifikasjoner driftstilskudd nr. 2: Kompetanse innen behand-
ling av lymfeødem.

Startdato: 01.06.14.
Søknadsfrist: 9.03.14.
Referansenummer: 
For full utlysningstekst, se: 
www.arendal.kommune.no - Ledig stilling.

Fysioterapeuter – 2 driftstilskudd à 75% ved Centrum fysikalske institutt i Arendal

Kviteseid  kommune

Kviteseid er administrasjonssenteret i Vest-Telemark og har 
om lag 2500 innbyggarar. Kviteseid har m.a. god barnehage-

dekking, vidaregåande skule, skisenter og eit aktivt organisasjonsliv. Kvi-
teseid har ein flott natur med gode moglegheitar for eit aktivt friluftsliv. 
Kviteseid ligg sentralt til i Sør-Noreg, med 200 km til Oslo, 100 km til Skien 
og 180 km til Kristiansand.

100% FAST STILLING SOM FYSIOTERAPEUT ID 521
Fysioterapitenesta held til på Kviteseid omsorgssenter.

Hovudarbeidsoppgåver i stillinga er:
50-60% av stillinga er kurativt arbeid  
Resten av stillinga er retta mot barn / helsestasjon, bebuarar på 
institusjon, oppfylging av brukarar av psykiatritenesta, oppfyl-
ging av menneske med nedsett funksjonsevne og oppfylging av 
vaksne menneske med trong for behandling i heimen.
Arbeide med rettleiing 
Utarbeiding av individuelle planar 
Formidling av hjelpemiddel

Kompetansekrav:
Utdanning som fysioterapeut
Gjerne erfaring som kommunefysioterapeut

Me kan tilby:
Fastløn etter avtale og kvalifikasjonar

Me legg vekt på personlege eigenskapar. 
Den som vert tilsett må disponere eigen bil. 
Nærare opplysningar kan du få ved å vende deg til leiande kom-
munefysioterapeut Tina Rothstein, tlf. 35 06 82 06 eller einingsleiar 
for helse Gunhild Belck-Olsen, 35 06 82 71.     
Søknad vedlagt rettkjende kopiar av vitnemål og attestar vert å 
sende til Kviteseid kommune, Sentralarkivet, 3850 Kviteseid 
innan  01.03.2014.
Denne lysinga er lagt ut på vår heimeside  www.kviteseid.kommune.
no. Søknaden sendast elektronisk via heimesida.

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

For fullstendig kunngjøring se: www.jobbnorge.no

UiT Norges arktiske universitet
uit.no/ledigestillinger

Det helsevitenskapelige fakultet/ Institutt for helse- og omsorgsfag

To stillinger som universitetslektor i fysioterapi
Fast 100 % stilling og toårig 100 % vikariatstilling i perioden 1.8.2014 - 31.07.2016. 
Ta kontakt med studieleder Iris H. Borch, tlf. 77 66 06 23 (iris.h.borch@uit.no).
Søknadsfrist: 28.2.2014.

Stilling ledig
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bransjeregisteret
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

Ergonomiske produkter 
på arbeidsplassen

www.ergo-line.com

FOR OPPFØRING I BRANSJEREGISTERET, RING RANDI - 62 94 69 76 ELLER MAIL: RO@HSMEDIA.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

Alltid oppdatert

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

Trykkbølge

Super pulsert laser

Biofreeze

3DRX

Behandlingsbenker

“Behandlingsutstyr 
og forbruksmatriell”

info@altiusgruppen.no

Elektroterapi

Kinesiotape

Ortoser

Treningsutstyr

Sirex treningsmatter

E-butikk
www.fysioett.no

by

w

Du har kompetansen  
 –vi har redskapene!

alere.no

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

Solid og prisgunstig 
utstyr

Powerlaser PRO
Probably the best

handheld laser in the world

www.powermedic.no
tlf. 92 46 63 33

Priser:

Liten modul, 57x20
 11 utgaver: kr. 6.000

Medium modul, 57x30
11 utgaver: kr. 7.900

Stor modul, 57x40
11 utgaver: kr. 10.000

Ta kontakt med Randi Oppegård 

i HS Media, tlf. 62 94 69 76, 

mail: ro@hsmedia.no

Irradia MID-Laser

 Boks 65 Strømmen, 
 2010 Strømmen
 Tlf. 928 31 651
 

Vår kunnskap - din sikkerhet
Internett: www.irradia.no  Epost: info@irradia.no

Kontakt oss 
for kurs!

DORCAS
Alt innen kulde- og varmeterapi

NorMedical AS - tlf. 32 16 17 90

Ledig plass!
Ta kontakt med Randi Oppegård i 

HS Media, mail: ro@hsmedia.no
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Bli med i bransjeregisteret!
Mange fysioterapeuter sitter sentralt plassert i offentlige institusjoner og i private fysikalske institutt. De har stor innflytelse på hva som skal 
kjøpes inn av hjelpemidler, treningsapparater, inventar og annet spesialtilpasset utstyr. I tillegg er fysioterapeuter viktige formidlere av infor-
masjon om det å leve et aktivt liv, med sport- og friluftsaktiviteter. Ved å registrere deg i vårt bransjeregister sikrer du deg oppmerksomhet på 
ditt firma og dets produkter.

DATAPRODUKTER TEST-, TRENINGSUTSTYR/HJELPEMIDLER

bransjeregisteret

Tlf. 75 50 74 30                   www.kima.no

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. 

Ta kontakt med Randi Oppegård 

i HS Media, tlf. 62 94 69 76, 

mail: ro@hsmedia.no

2014
Her finnes opplysninger om frister og utgivelser, tekniske 
opplysninger og priser. 

Ta kontakt på fysioterapeuten@fysio.no og få den tilsendt eller 
gå inn på www.fysioterapeuten.no/Annonsere

Fysioterapeutens medieplan 
for 2014 er klar

Trening

VO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testing

Kroppsanalyse

T: 23 05 11 60  |  www.fysiopartner.no

Ledig plass!
Ta kontakt med Randi Oppegård i HS Media, tlf. 62 94 69 76, 

mail: ro@hsmedia.no
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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

MARS
5.-6. Bergen 

Tverrfaglig brannskadekurs 

Arr.: Den norske legeforening 

Info: http://legeforeningen.no

6.-7. Oslo
Årsmøteseminar 

Arr: Faggruppen for onkologi og 

lymfologi

10.-11. Trondheim
Årsmøteseminar

Arr.: Faggruppen for fysioterapi 

for eldre

10.-11. Lillehammer
Helserettskonferansen

Arr.: Høgskolen i Lillehammer

Info: www.cvent.com/d/c4q8c5

12. Oslo 

Fagdag om demens – legemid-

delbehandling og god omsorg 

Arr.: NSH 

Info: www.nsh.no

13.-14. Tromsø
Jubileumsseminar og årsmøte

Arr: Faggruppen for hjerte- og 

lungefysioterapi

13.-15. Drammen
Årsmøteseminar

Arr.: Faggruppenfor 

psykomotorisk fysioterapi

17.-19. Oslo 

Kurs i trygdefaglige 

emner for kiropraktorer og 

manuellterapeuter 

Arr.: Avdeling for 

samfunnsmedisin, UiO 

Info: www.uio.no/helsam/

19.-21. Stavanger
35. fagseminar

Arr.: Faggruppen for ergonomi

22.-24. Milano 

23rd Conference on Sports 

Rehabilitation and Traumatolgy 

Arr.: IMG, FIFA & UEFA Medical 

Committes and F-MARC 

Info: http://bit.ly/IAED3J

APRIL
2.-4. Bergen 

3. Nasjonale tverrfaglige 

Nakke- og Ryggdagene  

Arr.: NFFs faggruppe for 

manuellterapi med flere 

Info: www.nakkeogrygg.com

3. Oslo 

Kollegasamling for 

manuellterapeuter 

Arr.: Manuellterapeutenes 

Servicekontor 

Info: www.seminar2014.no

3.-5. Halvorsbøle 

Stressmestringskurset Arbeid 

og avspenning 

Arr.:  Fagakademiet i samarb. 

Med Acem og Norsk Yogaskole 

Info: www.fagakademiet.no  

og www.acem.no

4.-6. Oslo 

Tverrfaglig seminar 

for manuellterapeuter, 

fysioterapeuter, leger og annet 

helseersonell 

Arr.: Manuellterapeutenes 

Servicekontor 

Info: www.seminar2014.no

7. Oslo 

FYSIOPRIM-konferansen 

Arr.: FYSIOPRIM 

Info: www.med .uio.no/helsam/

fysioprim

 

8.-9. Lillehammer
KlinIKT2014

Arr.: Høgskolen i Lillehammer

Info: www.event.com/d/q4q9d3

Årsabonnement 2014

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 – 2014

For bestilling av stillings- og kursannonser, 

kontakt fysioterapeuten@fysio.no

Stillingsannonser: 

Per sp. mm.: Kr. 43.

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. 32.  

Spaltebredde: 88 og 180 mm. 

Internett: 

Stillingsannonser kun på nett: Kr. 4.200.

Kursannonser kun på nett: kr. 3.200. 

Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER 2014

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  

 debattinnlegg stilling ledig dato

3   17/2 21/2 14/3

4   17/3 21/3 11/4

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 

9.200 

TRYKK 

Merkur-Trykk AS



Tlf: 67 53 33 44
ultralyd@adcare.no
www.adcare.no

Nytt utstyr kan leveres innen 24 timer – lager i Norge

Kontakt oss for demonstrasjon!

Innen manuellterapi og fysioterapi har ultralyd forvandlet den diagnostiske hverdagen.  
Den store forskjellen ligger i at teknologien har blitt mer presis, mer tilgjengelig  
og rimeligere. Resultatet er brukervennlige apparater med topp funksjonalitet.  

Under presenterer vi vår bestselger for muskel- og skjelettdiagnostikk.

MyLab® 25 Gold
En portabel MSK-ultralydscanner med 
en 15.4” medisinsk skjerm. Denne 
bestselgeren har en overlegen ytelse, 
fantastisk bildekvalitet og ekstrem 
brukervennlighet. Den kan tilpasses 
klinikken og enkelt oppgraderes dersom 
man ønsker å utvide bruksområder. 
Den har to probetilkoblinger, leveres 
med spesialiserte programpakker for 
MSK, revmatologi, biopsi og injeksjoner. 
Apparatet har fargedoppler og en 18 MHz 
lineærprobe medfølger. Med andre ord,  
en fullverdig maskin av høy kvalitet!

Ultralydrevolusjonen er her nå!
Er du med?

Funksjonalitet:

3 timers undervisningskurs medfølger

18 MHz 
lineærprobe 
medfølger



NOISSN 0016-3384
Returadresse:
Norsk Fysioterapeutforbund
Postboks 2704, St. Hanshaugen
N – 0131 Oslo

Følg oss på Facebook!

Følg Fysioterapeuten på Facebook og hold deg oppdatert!

Her finner du alt av nyheter og fagstoff som legges ut på www.fysioterapeuten.no

I tillegg kan du klikke deg inn på blogginnlegg og kommentarer.

Ta del i diskusjonene og del innholdet med kolleger.

Lik oss gjerne!


