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HVORFOR ER DET en selvfølge at skoler skal ha helsesøstre, men ikke fysioterapeuter? 

Spørsmålet kommer fra  Elizabeth Spidsøe – som er fysioterapeut for elever på to videregå-

ende skoler i Trondheim.

Vi møtte henne på Thora Storm vgs., der hun jobber to dager i uka. I tillegg jobber hun 

en dag i uka på Byåsen vgs.  Som skolehelsetjenesten for øvrig er hun ansatt og lønnet av 

kommunen. 

Fysioterapeut på skolen to dager hver uke. Det er neppe hverdagskost for elever i aldersgrup-

pen 16-20 år, uansett hvor i Norge du bor. Det snakkes mye om muskel- og skjelettplager, 

stillesitting, overvektsproblemer og – ikke minst – om alle elevene som ikke klarer å fullføre 

videregående skole. Frafallsprosenten er altfor høy.

Elizabeth Spidsøe konstaterer at det er mye stress og store krav overfor elevene. Det ser man 

ofte på kroppsbruken og kroppsholdningen deres. Mange føler at de ikke har det bra, men 

vet ikke helt hvorfor. Vond rygg og slitenhet er ofte en del av bildet. For noen elever har  hun 

vært medvirkende til at de klarer å fullføre skolen.

I Trondheim er det foreløpig bare Spidsøe som jobber som fysioterapeut i videregående 

skole. Hun jobbet tidligere på fem skoler, men det ble for mye. 

– Det hadde vært fantastisk å kunne se tilbake på årene i den videregående skolen, og visst at 

jeg har flyttet på noen vegger. At det jeg har gjort har monna litt. Et generasjonsskifte er på 

gang i skolen, og det kommer inn unge lærere som er mer åpne for forandringer. Så det kan 

skje. Men det er tøffe tak, sier Spidsøe til Fysioterapeuten.

I statsbudsjettet som ble lagt fram i oktober 2013 foreslo regjeringen å styrke helsestasjons- 

og skolehelsetjenesten med 180 millioner. Det skulle skje innenfor veksten i kommunenes 

frie inntekter. En ny tilskuddsordning på 20 millioner skulle hovedsakelig komme elever i 

videregående skole til gode. Utgangspunktet var mangelen på helsesøstre. 

Men en undersøkelse som tidsskriftet Sykepleien har utført viste at bare en av to kommuner 

brukte midlene slik de var tiltenkt. Minst halvparten gikk inn i det store kommunesluket.

Ja, hva hadde regjeringen ventet?

Det er på høy tid at det tas et overordnet grep om helse-

tilbudet i norske skoler. Uten klare planer blir det ingen 

satsing som monner og med god nok kvalitet. I tillegg til 

helsesøstre, bør det bli en selvfølge med flere fysioterapeu-

ter i skolen. Her må det jobbes tverrfaglig. Det er viktig 

for elevenes helse og for folkehelsen. Det er også god sam-

funnsøkonomi – en investering i framtida.

Vi håper derfor på flere som Elizabeth Spidsøe rundt om 

i landet. Fysioterapeuter som står på for elevene og klarer 

å overbevise skoleeierne om hvor viktig det er å ta vare på 

framtida. 
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I tillegg til helse-
søstre, bør det 
bli en selvfølge 
med flere fysio-
terapeuter i 
skolen.

LEDER

Ta vare på framtida
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aktuelt
Det kan være en ulempe når  
knivene skjerpes i krevende  
budsjettprosesser. Side 7

Avdeling Troms slo på stor-

tromma med to dagers fysio-

terapifestival før sitt aller siste 

årsmøte. Avdelingen, som ble 

startet i 1957, legges snart 

ned. 

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

DET SKJER også med alle de andre fylkesla-

gene i NFF. 

Fra 1. juni heter det ikke lenger Avde-

ling Finnmark, Avdeling Troms og Avdeling 

Nordland. Region Nord er det nye navnet, 

og den første valgte regionlederen i nord he-

ter Hans Leo Dagsvik, helsesjef i Vefsn kom-

mune i Nordland. (se egen sak)

Fysioterapifestivalen ble arrangert i 

Tromsø 13.-14. febuar og samlet totalt 121 

deltakere. På programmet var det 21 faglige 

og fagpolitiske presentasjoner. 20 av inn-

leggene ble holdt av folk fra Universitetet i 

Tromsø (UiT), Universitetssykehuset Nord-

Norge (UNN), Tromsø kommune og av 

selvstendig næringsdrivende. Både Dagsvik 

og NFFs forbundsleder Fred Hatlebrekke 

var til stede på festivalen.

Fredag ettermiddag ble det aller siste års-

møtet i Avdeling Troms avholdt – med 24 

deltakere. Ingen tvil om at de fleste fysiotera-

peuter foretrekker fag framfor organisasjon 

og fagpolitikk.

1936 og 1957
Avdelingsleder i Troms, Anders Aasheim, er 

en veteran i NFF. Han har vært avdelings-

leder siden 2002, og satt også 12 år i NFFs 

etiske utvalg fra 1995. 

– Hvilke råd vil du gi til NFF og den nye 

regionlederen?
HISTORISK Anders Aasheim (tv) gir snart fra seg stafettpinnen til Hans Leo Dagsvik, leder i Region 
Nord. I juni legges Avdeling Troms ned, etter å ha vært i drift siden 1957. 

Markerte «slutten» med festival
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– Vi har fått en meget dyktig regionleder, 

som skal starte opp et nytt ledd i organisa-

sjonen. Det skal han få full frihet til å gjøre 

uten råd fra en 7. far i huset. NFF på nasjo-

nalt nivå må jobbe for å få enda mer politisk 

innflytelse og gjennomslagskraft. Det er nok 

av viktige saker. Jeg tror Fred Hatlebrekke 

er rett mann til den jobben, og han har et 

forbundsstyre med større politisk kraft og 

tyngde enn tidligere.

Har satset på informasjon
– Hva har Avdeling Troms valgt å prioritere?

– Vi har prioritert medlemsservice av god 

kvalitet med kort responstid, og vi har satset 

på medlemsinformasjon. Alle medlemmer 

får minst 20 nyhetsoppdateringer årlig fra 

avdelingen, med link til saker på nettsiden 

vår. E-post og nett har gitt helt nye arbeids-

måter. De nye regionene kommer til å gå vi-

dere med dette, blant annet i sosiale medier, 

sier Aasheim.

 I tillegg har avdelingen sendt fagpolitisk 

informasjon i form av nyhetsbrev til poli-

tiske og administrative beslutningstakere, 

media, organisasjoner, samarbeidspartnere, 

NAV-kontor og politiske partier i Troms.

– Dette har vi gjort for å gi grunnlag for 

følgende tanke hos beslutningstakere i plan- 

og budsjettprosesser: «La oss styrke fysiote-

rapitjenesten, dere. Den har vi lest mye bra 

om.».

Ut av komfortsonen
– Hvordan ser utfordringene ut fra ditt ståsted 

hos Fylkesmannen i Troms?

– Jeg jobber blant annet med administra-

sjon av turnustjenesten nasjonalt, og det gir 

tett kontakt med nye kolleger. På fritiden 

foreleser jeg for fysioterapistudenter om 

nasjonale føringer i folkehelsearbeidet. Da 

prøver jeg også å belyse spørsmålet «- og hva 

kan fysioterapeuter gjøre?».

– Ja, hva kan de gjøre?

– Jeg mener at fysioterapeuter har en ut-

fordring i å finne sin plass i det brede, sek-

torovergripende folkehelsearbeidet. Det er 

greit nok å arbeide med folkehelse innen 

helsesektoren – vår komfortable hjemme-

bane. Men hva med utfordringene med å 

få ordfører, rådmann, kommuneplanlegger, 

andre sektorer og frivilligheten med på la-

get? Stikkord er oversikt over helsetilstan-

den, kommuneplanlegging, nettverksarbeid, 

medvirkning og kunnskapsbaserte tiltak. 

Det er interessant! 

Fysioterapeutene i Nord-Norge rykker på et vis tilbake 

til start. Nordnorges Sykegymnastforbund ble startet i 

1936, og inkluderte Finnmark, Troms og Nordland. 

DETTE skjedde kort tid etter at Norske Sykegymnasters Forbund ble 

stiftet. Avdeling Troms har protokollen fra møtet 27. juni 1936 på 

Hotel Lofoten i Svolvær. Der kan vi lese at:

«Møtet var berammet kl. 17.00, men da sydgående hurtigrute D/S 

Richard With var nær 2, 5 time forsinket, blev møtet satt kl. 19.00. 

Tilstede var: frk. Sofie Bugge, Bodø, fru Dina Dahlquist, Tromsø, frk. 

Gunvor Lagård Eriksen, Svolvær, frk. Sigrid Holst, Harstad, og hr. 

Frank Rønning, Narvik, samtlige autorisert av Den Norske Lægefo-

renings Massasjeråd.»

På tross av at dagsordenen bestod av sju punkter, behandlet møtet 

også sak nr. 8, etter forslag fra frk. Lagård Eriksen. Der ble følgende 

vedtak protokollert:

Forslag til Landsmøtet: Da det er av ervervsmessig vital betydning 

for mange sykegymnaster at de får anledning til å drive for eksempel 

skjønnhetspleie og pedicure ved siden av sin praksis, må der ikke 

vedtas en lov som tar sikte på å frarøve disse sin eksistens. 

Blant kampsakene fra etableringsmøtet kan nevnes:

«Frk. Bugge slo til lyd for at læger skulde kunde bli medlemmer 

da dette vilde gavne vår stand, p.g.a. det bedre samarbeid med de 

som ordinerer behandling og sender oss pasienter».

I protokollboken, som går fra 1936 og 1945, ligger et brev fra Sofie 

Bugge datert 30. september 1953, om at foreningens arkiv og behold-

ning oversendes til Norske Sykegymnasters Forbund i Oslo. Troms 

Sykegymnastforening ble stiftet 22. oktober 1957 på et møte hos fru 

Hol i Tromsø. Foreningen hadde da ti medlemmer. 

Ringen er sluttet

FAG OG POLITIKK Fullsatt sal og stor interesse for de faglige 
presentasjonene under fysioterapifestivalen i Tromsø. På årsmøtet i 
Avdeling Troms (nederst) var det derimot svært god plass.
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Fysioterapeuter kan ofte sammen-

lignes med «de flinke barna i klas-

serommet». Det kan være en ulem-

pe når knivene skjerpes i krevende 

budsjettprosesser, sier Hans Leo 

Dagsvik, leder for NFF Region Nord.

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg, 
dl@fysio.no

DE FEM regionlederne som ble valgt på 

Landsmøtet i november begynner i stillin-

gene på heltid den 1.juni. Under fysiotera-

pifestivalen i Tromsø 13.- 14. februar møtte 

Dagsvik et godt utvalg av medlemmene i 

nord.

– Du har ingen organisasjonserfaring, 

men sa likevel ja til et heltids verv som region-

leder for Nordland, Troms og Finnmark. Hva 

var det som fristet?  

– Et betimelig spørsmål! Da jeg første 

gang ble spurt om å stille som kandidat, var 

det en fjern tanke. Men da jeg  leste strate-

gidokumentet om ny organisasjonsmodell 

og visjon/hovedmål for NFF, ble jeg gradvis 

mer begeistret ved tanken på å jobbe med 

å fremme fysioterapifaget og fysioterapeu-

tenes rolle i helsevesenet. Med lang lederer-

faring fra primærhelsetjenesten og en fersk 

masteroppgave om samhandlingsreformen, 

mener jeg å ha noe å bidra med. I tillegg har 

jeg et relativt bredt nettverk i landsdelen og 

kjenner til de politiske beslutningsproses-

sene. Ikke minst tror jeg det vil bli gøy!

– Hva er dine viktigste mål i regionleder-

jobben, og hvordan tenker du å legge opp ar-

beidet?

– Mine viktigste mål er å øke kunnskapen 

om hva fysioterapeuter kan bidra med. I til-

legg ønsker jeg å påvirke beslutningstakere 

til å bruke fysioterapeuter på flere områder 

enn i dag. Noen kommuner, min egen in-

kludert, bruker fysioterapeuter både i helse-

fremmende, forebyggende og  behandlende 

tjenester. Flere fysioterapeuter bør stimu-

leres til å ta på seg lederoppgaver, og jeg er 

absolutt for mer forskning innenfor faget. 

Spesielt på områder som er åpenbart viktige 

for samfunnet. 

– Hvordan vurderer du fysioterapitjenes-

ten og fysioterapeutenes utfordringer – som 

helsesjef i Vefsn kommune? 

– Generelt sett har fysioterapeuter et godt 

omdømme. Det er en styrke.  Jeg mener at 

det også har skjedd en betydelig kvalitets-

forbedring i tjenestene de senere årene. Det 

jobbes mer spisset nå enn før. I organisasjo-

ner som  yter så mange ulike tjenester som 

kommunene, er det imidlertid en evig kamp 

om politikernes og øverste administrasjons 

oppmerksomhet. Fysioterapeutene kan ofte 

sammenlignes med «de flinke barna i klas-

serommet», som  det ikke er så mye støy 

rundt. Det kan være en ulempe når knivene 

skjerpes i krevende budsjettprosesser. Fy-

sioterapeutene kan gjerne være enda mer 

frampå. De må argumentere med at å satse 

på våre tjenester er viktig, både for innbyg-

gernes helse og for samfunnsøkonomien. 

– Systemet med fem regioner i NFF er nytt 

for alle. Har du noen tanker om hvordan dere 

kan legge opp arbeidet og hva som bør prio-

riteres?

– En fast oppskrift på hvordan det kan 

gjøres, har jeg ikke. Den vil jeg lage sammen 

med styret i region Nord når det er på plass. 

Jeg har imidlertid laget meg noen stikkord:

Være aktiv i media om saker som  er 

viktige for fysioterapeuter, og saker der 

fysioterapeuter kan være med å løse 

viktige utfordringer i samfunnet.

Være til stede med en tydelig stemme i 

beslutningsprosesser; økonomiplanar-

beid, budsjettvedtak, handlingsplaner, 

høringsuttalelser, osv.

Bygge relasjoner og jobbe med om-

dømmebygging og direkte påvirkning 

mot politisk nivå.

Og ikke minst: vi må skape engasje-

ment hos medlemmene! 

NFFs nye mann i nord

Hans Leo Dagsvik (45)
Bor i Mosjøen, gift, to barn. 
Helsesjef i Vefsn kommune. 

2002-07: Sjeffysioterapeut, Vefsn 

1999-2002: Sjeffysioterapeut, Eigersund 

1996-99: Kommunefysioterapeut, Eigersund

1992-95: Fysioterapiutdanningen, Tromsø 

2001: Lederutdannelse, Univ. i Stavanger 

2010-2012: MBA grad, Univ. i Nordland

REGIONLEDER – Mitt viktigste mål er å øke kunnskapen om hva fysioterapeuter kan bidra med, sier 
Hans Leo Dagsvik, som nå er helsesjef i Vefsn kommune i Nordland.
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– Dokumentasjonen på at 

fysisk aktivitet kan minske 

risikoen for brystkreft er 

preget av studier med svake 

funn, sier Kristin Benjaminsen 

Borch ved Universitetet i 

Tromsø.

 TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

– MANGE studier finner ikke noen signi-

fikant sammenheng. Unntaket er kvinner 

som får brystkreft etter overgangsalderen. 

Her ser vi en liten effekt. Når det gjelder an-

dre typer kreft, er det grunnlag for å si at fy-

sisk aktivitet kanskje reduserer risikoen noe, 

men dette vet vi ikke med sikkerhet. Den 

kreftformen hvor man finner den sterkeste 

assosiasjonen er tarmkreft.

Kristin Benjaminsen Borch er fysiotera-

peut, forsker og postdoc knyttet til Kvinner 

og Kreft Studien ved Universitetet i Tromsø 

(UiT). Studien har fulgt opp norske kvinner 

siden 1991. 

På Fysioterapifestivalen i Tromsø 13.-

14. februar holdt hun foredrag om hva man 

vet og ikke vet om sammenhengen mellom 

fysisk aktivitet og kreft, spesielt brystkreft. 

Tittel: Kan fysisk aktivitet forebygge (bryst) 

kreft?

Løpe for livet?
Det er generelt en ganske sterk tro på fysisk 

aktivitet og trening som forebyggende tiltak 

og behandling. Men kan man bokstavelig 

talt «løpe for livet» i håp om å redusere risi-

koen for å dø av kreft? Nei, skal vi tro forsk-

ningsresultatene som Borch presenterte. 

– Her er det fremdeles mye vi ikke vet. 

Det vi har klare funn på er at fysisk aktivi-

tet utsetter dødelighet uavhengig av årsak, 

mens når det gjelder å beskytte oss mot 

kreft, er funnene mer uklare. Det betyr ikke 

at fysisk aktivitet ikke reduserer risikoen for 

kreft, men at vi ennå ikke har klart å få finne 

entydige resultater. 

– Har fysioterapeuter for stor tiltro til hva 

fysisk aktivitet kan utrette? 

– Det er det vanskelig å uttale seg om, 

men ut fra forskning på området, vet vi at 

fysisk aktivitet har stor positiv innvirkning 

på helsen vår på mange områder, men ikke 

alle er like godt dokumentert. Fysiotera-

peuter har en tilnærming til behandling av 

plager gjennom bevegelse, og det er helt sen-

tralt innenfor faget.  

Varighet og intensitet
Ifølge forskningen Borch presenterte kan 30 

minutter fysisk aktivitet av moderat intensi-

tet hver dag forebygge 10-15 prosent av død 

forårsaket av ulike sykdomsdiagnoser. Men 

når det gjelder kreft, må det sannsynligvis 

mye mer til, både i varighet og intensitet.

– Men dette har vi ikke nok kunnskap om 

ennå. Det er for eksempel godt dokumentert 

at fysisk aktivitet minsker risikoen for å dø 

av hjerte- karsykdommer, men det er ikke 

like klart for kreft. Og det finnes ikke forsk-

ningsmessig belegg for at fysisk aktivitet 

forebygger brystkreft før overgangsalder.

– Hvis vi skal komme opp i en dosering 

som kanskje har effekt, hvor mye er det da 

snakk om?

– Det vet vi som sagt ikke ennå, men ten-

densen fra noen studier viser at vi må opp i 

mer enn den nasjonale anbefalingen på 30 

minutter daglig av moderat intensitet for å 

forebygge kreft. 

Skjevhet i publisering
Kristin Benjaminsen Borch har gått i dyb-

den av publiserte systematiske oversiktsstu-

dier på temaet fysisk aktivitet og brystkreft. 

– Jeg har gått dypt ned i enkeltstudiene 

som disse oversiktene er basert på. Det jeg 

fant var at svært få studier rapporterte ne-

gative resultater, såkalte nullfunn. Det var 

samtidig mye overoptimistisk tolkning av 

styrken i effektestimatene. I tillegg er studie-

ne uensartet og derfor vanskelig å sammen-

ligne. Vi har ikke oversikt, naturlig nok, over 

de studiene som ikke er publisert, og vi kan 

Fysisk aktivitet og kreft – lite dokumentasjon

Risiko ved for lavt fysisk 
aktivitetsnivå:

12 % av død alle årsaker 

11 % av død hjerte- karsykdommer 

8 % av alle kreftdødsfall.

Kilde: WCRF og Kristin B. Borch.

I ARBEIDET med sin doktorgrad ved 

Universitetet i Tromsø (UiT) skal hun 

undersøke hvordan fysioterapitilbudet til 

premature barn og deres foreldre forløper, 

og foreldrenes erfaringer. Hensikten er å 

identifisere sentrale elementer som kan 

fremme barnets utvikling og foreldrenes 

evne til å støtte barnets utvikling i det 

daglige.

Prosjektet omfatter åtte-ti barn, deres 

foreldre og lokal fysioterapeut. Det skal 

gjennomføres tre besøk ved tre, seks og 12 

måneders alder, med observasjon/video 

av behandlingen. I etterkant skal fysiote-

rapeut og foreldre intervjues hver for seg. 

Ragnhild B. Håkstad er spesialist i 

barne- og ungdomsfysioterapi. Hun tok 

masterstudiet i nevrologisk fysioterapi 

ved UiT i 2010. 

Premature barn og deres foreldre er målgruppen for Ragnhild 

B. Håkstads forskningsprosjekt.

De aller minste

FORSKER Ragn-
hild B. Håkstad 
vil vite mer om 
fysioterapitilbu-
det til premature  
barn og deres 
foreldre.
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ikke utelukke at skjevhet i publisering også 

er til stede i forskning om fysisk aktivitet og 

kreft. Publiseringsskjevhet er tendensen til å 

publisere manuskripter basert på retningen 

av forskningsresultatene. Konsekvensen er 

at vi får et skjevt bilde av kunnskapsstatus 

og under- eller overestimering av effektstør-

relser. Mye av dokumentasjonen har rett og 

slett for dårlig kvalitet.  

Sterk økning
Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) 

vokser antallet krefttilfeller i et alarmerende 

tempo globalt. Det haster derfor med fore-

bygging for å bremse utviklingen.

I foredraget opplyste Borch at forekom-

sten av ulike typer kreft øker også her i lan-

det. Norge ligger på andreplass i verden når 

det gjelder prostatakreft, og de nordiske land 

ligger høyt på lista når det gjelder tarmkreft. 

Forekomsten av hudkreft er igjen på vei opp.

WHOs kreftforskningsinstitutt mener 

at man trolig kunne unngått halvparten av 

krefttilfellene globalt, dersom man satset 

nok på de forebyggingstiltakene som man 

vet nytter. Eksempler på slike tiltak er vaksi-

ner, screening av enkelte krefttyper, redusere 

tobakksbruk, redusere inaktivitet og unngå 

overvekt og fedme.

– Hvordan bør fysioterapeuter forholde seg 

til pasienter som spør hva de kan gjøre for å 

forebygge kreft?

– De bør oppmuntre pasientene til å ha 

en sunn livsstil. Det betyr å unngå røyking 

og vektøkning, være i aktivitet og følge na-

sjonale screeningsprogram, for å nevne noe. 

Selv om studier på sammenhengen mellom 

fysisk aktivitet og kreft ikke er like klar, be-

tyr det ikke at vi ikke skal anbefale fysisk ak-

tivitet til befolkningen. Risikofaktorer for å 

utvikle kreft er i stor grad sammenfallende 

for risikofaktorer for andre sykdommer, 

som for eksempel hjerte- karsykdommer, 

sier Borch. 

Hva vet vi?

 I 2007 konkluderte World Cancer Rese-

arch Fund (WCRF):

Colonrectal kreft: overbevisende evidens 

for at fysisk aktivitet beskytter. 

Postmenopausal brystkreft og endo-

metri kreft: sannsynlig at fysisk aktivitet 

beskytter. 

Pre-menopausal brystkreft: Begrenset, 

mulig beskyttende effekt av fysisk aktivitet.  

Risikoreduksjon: 20-60 prosent ved mo-

derat til høy intensitet, varierer noe mellom 

studiene. Rapporten er oppdatert fram til 

2013, men ingen av konklusjonene er endret 

som en følge av dette.

Kilde: WCRF og Kristin B. Borch.

KVINNER OG KREFT Det finns ikke forskningsmessig belegg for at fysisk aktivitet forebygger brystkreft før overgangsalderen, ifølge fysioterapeut og 
forsker Kristin Benjaminsen Borch ved Universitetet i Tromsø.

Les flere presentasjoner på www.fysio.no/ORGANISASJON/Avdelinger/Troms
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FYSIO-bloggen  
 Fysioterapistudentenes interesseorganisa-

sjon, FYSIO, har startet en blogg på Fysio-

terapeutens nettsider. Det første innlegget 

som er lagt ut presenterer det nye styret. 

Leder i FYSIOs lands-

utvalg er Markus Ryeng 

Fosseli (bildet). 

Følg FYSIO og andre 

bloggere på www.fysio-

terapeuten.no/Aktuelt/

Blogg

Hverdagsrehabilitering
NFF arrangerer en ny 

temadag om hverdagsre-

habilitering i Oslo den 19. 

mai. Hovedfokus vil være 

hvordan fysioterapeuter kan 

bidra med sin spesialiserte 

kunnskap og som veiledere 

av pårørende og støtteper-

sonell. 

Se også kursannonse side 43.

«Veien videre» 
– tredje utgave

Svein Andersen fra Trysil ble ram-

met av hjerneslag i 1997. I årene som 

fulgte brukte han mye tid på trening, både 

egentrening og hos fysioterapeut, for å 

gjenvinne funksjon.  

I 2005 laget han dokumentarfilmen «Vei-

en videre» med teksthefte i samarbeid 

med to fysioterapeuter i Trysil om trening 

etter hjerneslag. Del 2 kom i 2009 og ble 

laget i samarbeid med Sunnaas sykehus 

og Nasjonalt senter for samhandling og 

telemedisin.

Nå foreligger tredje utgave av 

«Veien videre», med teksthefte skrevet 

for afasirammede. Du kan laste ned filmen 

og tekstheftet fra helsekompetanse.no/

slagrammet.

Smerte og palliasjon er en av tre stu-

dieretninger i et nytt toårig master-

studium ved NTNU i Trondheim. 

DE ANDRE studieretningene er fedme og 

helse og anvendt klinisk forskning. Dette 

er det første studietilbudet på masternivå i 

Norge som kombinerer smerte og palliasjon, 

opplyser NTNU. 

Studiet er lagt opp som en toårig master i 

klinisk helsevitenskap og er åpent for søkere 

med treårig helsefaglig utdanning. Oppstar-

ten er i midten av august.  

Kari Hanne Gjeilo, forskningssykepleier 

og førsteamanuensis ved St. Olavs Hospital, 

opplyser i en e-post til Fysioterapeuten at 

studiet etableres som følge av tett samarbeid 

mellom det kliniske miljøet innen kreft og 

smerte ved St. Olavs Hospital og forsknings-

miljøet ved NTNU. 

Les mer: www.ntnu.no

Spørsmålet er om det er mulig å identifisere de 

pasientene som vil ha best av å vente.

Smerte og palliasjon i ny master

Raskt ikke nødvendigvis best

FYSIO.DK skriver at innføring av fast track-

konseptet i Danmark har ført til at mange 

pasienter kommer både raskere og bedre 

gjennom et operasjonsforløp. Men kan det 

gå så fort at det går ut over kvaliteten? 

I siste nummer av det svenske legetids-

skriftet legges det opp til debatt om en dansk 

RCT-studie. Studien har undersøkt betyd-

ningen av å starte rehabilitering ved hen-

holdsvis seks og 12 uker – etter oppstivende 

operasjon ved spondylolistese og diskus-

degeneration.

Resultatene viste at de som startet etter 

seks uker, hadde dårligere livskvalitet og 

funksjon etter rehabiliteringen enn de som 

ventet til 12 uker. 

Kilde: www.fysio.dk



FYSIOTERAPEUTEN  3/14     11

De store helsereformene i Norge har 

ikke nødvendigvis gjort helsevese-

net mer effektivt. 

DET MENER Hilmar Rommetvedt, professor 

ved Universitetet i Stavanger.

I et intervju på Forskningsrådets nettsi-

der, sier han at Danmark og Norge har hatt 

en del av de samme utfordringene, med en 

aldrende befolkning og store kostnader til 

helse og omsorg.

– De har imidlertid valgt ulike løsninger 

for å organisere helsevesenet, noe som gjør 

de to land egnet til studier for å lære av hver-

andres erfaringer, sier Rommetvedt, som 

også er forskningsleder ved International 

Research Institute of Stavanger (IRIS).

Sammen med norske og danske forsker-

kolleger har han nylig avsluttet et prosjekt. 

Erfaringene skal samles i en bok som snart 

kommer ut: «Hvordan har vi det i dag, da? 

Flernivåstyring og samhandling i dansk og 

norsk helsepolitikk». 

Les mer: www.forskingsradet.no

Omfattende undersøkelser av perso-

ner med langvarig svimmelhet kan 

gi informasjon om endringer på ulike 

funksjonsområder. 

FYSIOTERAPEUT og forsker Anne-Lise 

Tamber, som disputerte 4. mars, har bidratt 

til å øke kunnskapen og ferdighetene i be-

handlingen av personer med svimmelhet, 

skriver UiO i en pressemelding. 

Forekomsten av uspesifikk svimmelhet 

hos voksne var 28,7 prosent i Helseundersø-

kelsen i Oslo 2000-2001 (HUBRO). Personer 

med ulike diagnoser og bruk av medikamen-

ter hadde økt sannsynlighet for uspesifikk 

svimmelhet, mest hos de som rapporterte 

stive og smertefulle nakke/skuldre. 

Tre studier inngår i doktorgradsavhand-

lingen: «Persons with dizziness: Symptoms, 

functional ability and quality of life.»

I tidligere tider ble langvarig utmattelse sett på som en mannssykdom som skyldtes sam-

funnsmessige forhold. 

I dag er flertallet av ME-pasientene kvinner, og årsaken plasseres som regel hos individet. For 

litt over 100 år siden var det først og fremst menn i overklassen med intellektuelle yrker som ble 

rammet. 

Olaug S. Lian, sosiolog og professor ved Universitetet i Tromsø, har sammen med Hilde Bon-

devik ved Universitetet i Oslo, sett på hvordan to ulike historiske epoker har kommet til uttrykk i 

den medisinske forståelsen av langvarig fysisk utmattelse.

Kilde: www.forskning.no.

Cochrane på app 

Cochrane-biblioteket utgir hver måned 

et iPad-magasin med reviews, abstracts, 

podcasts, videoer og slide-presentasjoner. En 

gratis app kan downloades fra App-store.

Noen av artiklene er supplert med pod-

casts, video- eller slidepresentasjoner. I 

tabletversjonen er det også mulig å lese 

hovedresultater. 

Når du har lastet ned et magasin, arki-

veres det automatisk i iPad’ens bladkiosk. 

App’en fra Cochrane finnes inntil videre kun i 

en iPad-versjon.

Kilde: www.fysio.dk.

Kjøper seg ut av køen 

Antallet nordmenn med helseforsikring er 

nå tolv ganger så høyt som i 2003. Tall fra 

Finans Norge (FNO) viser at hele 380.000 

nordmenn har en eller annen forsikring som 

sikrer dem rask behandling.

Dette er en økning på 15 prosent fra 

2012. I 2003 var det bare 32.000 nordmenn 

som hadde helseforsikring, skriver Dine 

Penger. 

Overvekt i England

Nesten to tredeler av alle voksne i England 

er klassifiserte som overvektige i en ny 

oversikt som Public Health England har of-

fentliggjort. 

I enkelte deler av landet er andelen 

overvektige over 70 prosent, mens gjennom-

snittet ligger på 64 prosent. Den «letteste» 

befolkningen bor i London, der 57 prosent 

klassifiseres som overvektige, skriver avisen 

The Guardian.

Avhandling om svimmelhet

Overdreven tro på helsereformer?

Fra mannssykdom til kvinnesykdom



12     FYSIOTERAPEUTEN  3/14

AKTUELT

Høring eller forhandling? Snart 

avgjør Helse- og omsorgsde-

partementet hvordan årets 

takstforhandlinger med staten 

skal gjennomføres. 

TEKST og FOTO Tone Galåen 
tg@fysio.no

ONSDAG 26. februar møttes Norsk Fysiote-

rapeutforbund (NFF), Privatpraktiserende 

Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Norsk 

Manuellterapeutforening (NMF) til et son-

deringsmøte i Helse- og omsorgsdepar-

tementet (HOD). Hensikten var å la par-

tene fremføre sine synspunkter på hvordan 

drifts- og takstoppgjøret for 2014 bør gjen-

nomføres.

Etter en årrekke hvor NFF forhandlet 

alene med staten på vegne av alle fysiotera-

peuter, valgte departementet i 2013 å fast-

sette takstforskriften etter høringer med be-

rørte parter. Departementet ønsket å endre 

fremgangsmåten ved også å gi PFF og NMF 

rett til å forhandle. NFF mente at HODs 

beslutning innebar at departementet fravek 

«ASA4303»-avtalen med NFF som lå til 

grunn for forhandlingene. NFF ønsket ikke 

å forhandle under endrede vilkår så lenge 

avtalen var gjeldende. 

Det er imidlertid god grunn til å tro at 

forhandlinger i år er innen rekkevidde, så 

sant de tre fysioterapeutorganisasjonene kan 

enes om på hvilken måte forhandlingene 

skal forløpe.

Ønsker forhandlinger
Forbundsleder i NFF, Fred Hatlebrekke, sier 

at møtet i HOD 26. februar gikk som for-

ventet.

– Vi formidlet våre synspunkter på hvor-

dan årets takstoppgjør bør gjennomføres og 

ga klart uttrykk for at vi ønsker forhandlin-

ger. NFF mener at dette er det beste for våre 

medlemmer, og langt å foretrekke fremfor 

en høringsprosess. Forhandlinger har også 

en demokratisk egenverdi som gir forhøyet 

legitimitet i resultatet, sier Hatlebrekke.

Primært ønsker NFF fortsatt å inneha 

forhandlingsretten på vegne av alle fysio-

terapeuter alene, men er innforstått med at 

den tiden er forbi. 

– Vi foreslo en felles delegasjon beståen-

de av de tre organisasjonene som fremmer 

våre felles krav. Det er naturlig at NFF som 

har flest medlemmer har flest representanter 

i forhandlingene. På den bakgrunnen vil det 

også være rimelig at NFF leder forhandlin-

gene, slik størrelsen avgjør også i andre ho-

vedtarifforhandlinger. I tillegg har vi en so-

lid forhandlingstradisjon, sier Hatlebrekke.

Vil strekke seg langt
Hvorvidt de to andre organisasjonene synes 

Håper på en felles strategi

FORHANDLINGSVILLIGE Forbundsleder Fred Hatlebrekke og leder i Næringspolitisk råd, Per Olav  
Peersen, håper de tre organisasjonene kan forenes i en felles forhandlingsdelegasjon.
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Vi følger opp saken!
Les på www.fysioterapeuten.no

dette er et godt forslag, gjenstår å se. 

– Vi har allerede henvendt oss til PFF og 

NMF, og spurt om de anser det som aktuelt å 

delta i en felles forhandlingsdelegasjon, sier 

Hatlebrekke.

Departementet har bedt organisasjo-

nene om en tilbakemelding innen fredag 

7. mars på om de er kommet til enighet om 

en forhandlingsmodell, og en beskrivelse av 

denne.

Hatlebrekke understreker at NFF er villig 

til å strekke seg langt for igjen å komme i 

forhandlingsposisjon.

– Vi må tørre å ta utfordringen, og 

sammen sette oss ned for å forsøke å komme 

frem til et felles krav. For oss er det viktigste 

å gjennomføre forhandlingene på en god og 

forsvarlig måte. Det skylder vi medlemmene 

våre, sier Hatlebrekke.

Opp til organisasjonene
Også leder i Næringspolitisk råd, Per Olav 

Peersen, håper på reelle forhandlinger i år.

– Et av de tyngste argumentene for å 

være medlem i NFF, er nettopp dette at vi 

forhandler direkte med staten, sier han.

Peersen mener at det nå er opp til orga-

nisasjonene selv om det blir forhandlinger 

eller ikke. 

– Det er viktig at vi kommer til enighet 

om hvordan de skal gjennomføres. Ved en 

høring klarer vi ikke å påvirke fordelingen 

av midler på samme måte, og i år er det mye 

penger i potten, sier Peersen. 

En ny studie har sett på forskjellen 

mellom eldre over 67 år som bor 

over 50 km fra sykehus og de som 

bor mindre enn 50 km fra sykehus.

TEKST John Henry Strupstad 
js@fysio.no

– FOR ELDRE over 67 år er det en klar sam-

menheng mellom hvor langt de bor fra sy-

kehuset og tiden det tar før de behandles 

ved sykehus, sier professor Fredrik Carlsen 

ved Institutt for samfunnsøkonomi ved 

NTNU til forskning.no.

Carlsen og professor Oddvar Martin 

Kaarbøe ved UiB har tatt for seg hvor lang 

tid det går fra du henvises til sykehus til 

du faktisk legges inn. Forskerne finner for-

skjeller i ventetid for begge kjønn og alle 

aldersgrupper, men forskjellene er størst 

for de eldre. For eldre er avstanden til lo-

kalsykehuset den viktigste enkeltfaktoren 

for å få rask behandling.

Forskerne har sett på forskjellen mel-

lom eldre over 67 år som bor mer enn 50 

kilometer fra sykehus versus de som bor 

mindre enn 50 kilometer fra sykehus.

Når det ikke tas hensyn til forskjeller i 

diagnose, venter de som bor lengst vekk 

elleve dager mer, både kvinner og menn. 

Når det tas hensyn til pasientenes diagno-

se, er forskjellen i ventetid ni dager for folk 

med likelydende diagnose, både for kvin-

ner og menn. Ved små, lokale sykehus er 

ventetidene som oftest lengre, og dermed 

forsterkes trenden med at du får raskere 

behandling om du bor i eller nær en by.

Les mer: www.forskning.no

En ny stor litteraturoversikt viser at 

direkte tilgang til fysioterapi både 

er lønnsomt og kan føre til bedre 

kvalitet i helsetjenesten. 

TEKST John Henry Strupstad 
js@fysio.no

STUDIEN er publisert i februarutgaven 

av amerikanske Physical Therapy. Tidli-

gere forskning har vist at direkte tilgang 

til fysioterapi kan være både kostnadsbe-

sparende og gi bedre helse, sammenlignet 

med fysioterapi gjennom henvisning fra 

fastlege.

En gruppe amerikanske forskere utførte 

derfor en systematisk litteraturstudie, der 

målet var å sammenligne helsekostnader 

og helseeffekter for pasienter som fikk 

tilgang til fysioterapi uten henvisning fra 

lege, med pasienter som hadde henvisning.

Følgende databaser ble gjennomsøkt: 

Ovid MEDLINE, CINAHL (EBSCO), Web 

of Science og PEDro. De inkluderte arti-

klene ble også søkt gjennom manuelt for 

tilleggsreferanser.

Denne litteraturstudien tyder på at di-

rekte tilgang til fysioterapi både er kost-

nadsbesparende og gir bedre resultater på 

helsevariabler enn tilgang til fysioterapi 

via lege. Men det presiseres at mangel på 

randomisering og seleksjonsbias er med 

på å begrense studiens generaliserbarhet. 

Flere studier er derfor nødvendig før vi 

kan trekke helt klare konklusjoner.

Les mer: www.fysioterapeuten.no

Eldre i distriktene står 

lengst i helsekø

Direkte tilgang til fysioterapi kan lønne seg
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Neste år arrangeres den første 

og største nasjonale fagkon-

gressen for fysioterapeuter 

i Norge.  Målet er 800 delta-

kere, men arrangørene håper 

at enda flere tar turen.

TEKST og FOTO Tone Galåen 
tg@fysio.no

KONGRESSEN er et samarbeid mellom sek-

retariatet og fag- og interessegruppene i 

Norsk Fysioterapeutforbund, og går av sta-

belen 4.-6. mars 2015 på Norges varemesse/

Thon Hotel Arena på Lillestrøm. 

Målgruppen er alle fysioterapeuter og fy-

sioterapistudenter.

– Vi har aldri arrangert noe i denne stør-

relsesorden før, sier prosjektleder og rådgi-

ver i NFF, Áslaug Skúladóttir.

Som leder av prosjektgruppa, satt sam-

men på tvers av seksjonene i sekretariatet, 

har hun siden høsten 2013 planlagt neste års 

store happening for fysioterapeuter. 

– Hvorfor er det så viktig med en slik kon-

gress nå?

– Allerede for et par år siden ble det fra 

Sentralstyret uttrykt ønske om et slikt ar-

rangement. Ideen har modnet, og både fag-

gruppene og vi er klare for noe nytt, noe 

som inspirerer og skaper engasjement, sier 

Skúladóttir.

Noe for enhver smak
Et viktig poeng med kongressen er å bidra 

til identitetsbygging på tvers av ulike fagin-

teresser. Landsmøtet 2013 vedtok i Visjon og 

hovedmål for perioden 2014-2017 at NFF 

skal fremme fagidentitet og fellesskap, og 

vise integritet og styrke utad. Kongressen er 

et viktig bidrag i dette arbeidet.

– Programmet skal treffe hele medlems-

massen vår, der alle skal finne noe som inter-

esserer dem. Samtidig håper vi å pirre nys-

gjerrigheten slik at deltakerne reiser hjem 

med noen nye erfaringer også.  Det er en 

spennende utfordring å skulle sette sammen 

et så omfattende program, sier Skúladóttir.

Programkomiteen, i samarbeid med 

fag- og interessegruppene og vitenskape-

lig komité, er godt i gang med å sy det hele 

sammen. 

Send inn abstracts
Den vitenskapelige komiteen, som består av 

fire forskere innen fysioterapi fra universite-

tene i henholdsvis Oslo, Bergen og Tromsø, 

samt fra NTNU i Trondheim, skal godkjen-

ne innsendte abstracts til frie foredrag og 

postersesjoner. 

– Det foregår mye spennende innen ut-

viklingen av fysioterapifaget i Norge, både 

innen forskning og fagutviklingsprosjekter i 

praksis. Send oss ditt abstract innen 1. no-

vember, så gir vi deg kanskje muligheten til 

å presentere prosjektet ditt for en fullsatt sal, 

oppfordrer Skúladóttir.

Programmet vil ellers være tettpak-

ket av spennende temaer belyst gjennom 

plenumsforelesninger, parallellsesjoner og 

workshops med vekt på både brede og snev-

re temaer. I tillegg vil fag- og interessegrup-

per legge sine egne årsmøter til disse dagene 

i mars neste år.

– Vi følger to spor: Fysioterapifaget i din 

hverdag, og fysioterapiens rolle og bidrag i 

samfunnet, både nasjonalt og internasjonalt. 

Har du et tema du brenner for, så kom gjer-

ne med innspill, sier Skúladóttir.

Det vil også bli innslag av helsepolitikk, 

forhandling og drift av praksis. 

Hyggelig samvær
For å gjøre det så rimelig som mulig å delta 

på kongressen, vil det være en stor utstiller-

hall med mange utstillere. Utstillingene er 

en del av et stort samleområde hvor det leg-

ges opp til servering og mingling. Prosjekt-

gruppa mener det er viktig med en sosial 

profil i tillegg til alt det faglige, og inviterer 

til uformelt samvær på kongressens første 

kveld og festmiddag den andre.

– Kongressen skal gi faglig påfyll og in-

spirasjon. I tillegg er det et poeng å komme 

sammen på tvers av faglige skillelinjer for å 

se og oppleve hva andre faggrupper holder 

på med. Vi er en organisasjon i endring som 

ønsker å skape blest rundt fysioterapifaget i 

samfunnet for øvrig. Da er det en fordel at vi 

kjenner hverandre godt innad i organisasjo-

nen, sier Skúladóttir.

For mer informasjon og påmelding, se 

www.fysioterapikongressen.no 

Først og størst i Norge

nasjonalt og internasjonalt

FYSIOTERAPIKONGRESSEN2O15
www.fysioterapikongressen.no

MELD DEG PÅ Prosjektleder Áslaug Skúladóttir, forbundsleder Fred  
Hatlebrekke og ansvarlig for informasjon og markedsføring av Fysio- 
terapikongressen 2015, Kari Bente Sørli, inviterer til Norges største  
fysioterapikongress i 2015.
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SENGEKAPASITETEN er nå på 48 plasser 

fordelt på åtte leiligheter med plass til seks 

personer i hver. Det nye aktivitetsbygget på 

2000 kvadratmeter rommer flere trenings- 

og aktivitetsrom deriblant to verksteder for 

henholdsvis metall og tre, gymsal, samt un-

dersøkelsesrom og testlab. 

Totalt er 6000 kvadratmeter nyoppført, 

resten er helrenovert og bygget om. Ny fag-

avdeling med kontorer og møte- og under-

visningsrom står klart til de 27 årsverkene 

som er tilknyttet rehabiliteringssenteret.

Miljøet er også ivaretatt: Et eget fjernvar-

meanlegg forsyner instituttet med vannbå-

ren varme fra flisfyrt bioenergisentral. 

Total makeover
Det er Sparebanken Hedmark som har full-

finansiert prosjektet mot Elverum kommu-

nes garanti på 50 millioner kroner. 

Daglig leder ved instituttet, Maths Jo-

hansson, fryktet at instituttet ville vært ned-

lagt innen en tiårs-periode hvis ingenting 

var blitt gjort.

– På slutten drev vi i nedslitte lokaler som 

ikke lenger var egnet for våre aktiviteter. Vi 

ønsket at innholdet i tjenestetilbudet skulle 

bli bedre for pasientene, i tillegg til å møte 

kravet om en universelt utformet bygnings-

masse, sier han til Fysioterapeuten.

Johansson understreker at behovet for re-

aktivisering av arbeidskraft blir beskrevet av 

myndighetene i mange sammenhenger, og 

at det alltid vil være behov for arbeidsrettet 

rehabilitering og tjenester inn mot subjek-

tive helseplager.

– Vi baserer oss på kunnskapsbasert vi-

ten, og tilpasser tilbudet vårt etter det beho-

vet som finnes i befolkningen, sier han.

Arbeid viktig for helsa
Det nye komplekset er nå langt mer tilret-

telagt for opptrening og rehabilitering av 

pasienter som skal tilbake i jobb, skriver re-

gionsavisa Østlendingen dagen etter at hel-

seminister Bent Høie foretok åpningen, som 

var tirsdag 11. februar. 

Høie gikk ifølge avisen langt i å beskrive 

Hernes Institutt som unikt i nasjonal sam-

menheng.

– Arbeidsrelatert rehabilitering er viktig, 

og det har Hernes Institutt drevet med i 60 

år. Her settes pasientenes muligheter i sen-

trum. Det har andre enormt mye å lære av, 

for arbeid er viktig for helsa, sa han.

– Her er det veldig flinke folk som job-

ber dedikert med å hjelpe andre til igjen å 

beherske arbeidslivet.

Fysisk fostring
Mye av behandlingen dreier seg om å kom-

me i bedre fysisk form. Både med tanke på 

60 år feires med storsatsing
11. februar åpnet Hernes Institutt 60 nye år i arbeidsrehabili-

teringens tjeneste. 120 millioner kroner er brukt på å bygge og 

renovere i underkant av 9000 kvadratmeter bygningsmasse.

TEKST Tone Galåen 
tg@fysio.no

FOSSER FREMOVER De ansatte ved Hernes Institutt gleder seg over nye lokaler. For å fremme det tverrfaglige samarbeidet mellom faggruppene, kan man 
bevege seg innendørs gjennom hele den 9000 kvadratmeter store bygningsmassen. Foto: Anita Høiby Gotehus, Østlendingen
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tilbakeføring til arbeidslivet, og for å fore-

bygge nye skader. På Hernes Institutt finnes 

det spinningrom, styrkerom, slyngerom, 

møllerom, speilsal, avspenningsrom og en 

stor treningssal. I tillegg finnes totalt åtte 

universelt utformede lokaler/verksteder for 

arbeidstrening.

En tidligere pasient ved Hernes Institutt, 

Elisabeth Hagen, understreket poenget med 

fysisk trening:

– Her har jeg lært å flytte begrensninger 

til å bli muligheter, passivitet til aktivitet og 

spenning til avspenning. De første ukene var 

harde med mye fysisk trening. I ettertid ser 

jeg at det jeg lærte handlet om mestring, om 

å bygge relasjoner og vennskap, sa Hagen.

Til Østlendingen fortalte hun at det hver 

onsdag er noen som reiser hjem, og at det da 

alltid er et par tårer som felles.

– Ingen ønsker egentlig å reise fra Hernes 

Institutt, sa Elisabeth Hagen til avisen.

Gir resultater
I forkant av oppholdet har pasientene i gjen-

nomsnitt hatt et sammenhengende sykefra-

vær på 17-19 måneder.

– Pasientene som kommer til oss er den 

tradisjonelle tungarbeideren, sier Maths Jo-

hansson da Fysioterapeuten spør han om 

pasientgrunnlaget.

Tilbudet er landsdekkende, men tilfanget 

av pasienter kommer i hovedsak fra Helse 

Sør-Øst. 

– Sjåfører, tungindustriarbeidere, hånd-

verkere, barnehagepersonell, ansatte innen 

pleie- og omsorgsektoren, renholdsarbei-

dere og utendørs tungarbeidere. Utgangs-

punktet er at de som regel har liten formal-

kompetanse. Deres muligheter ligger i å gå 

tilbake til samme type arbeid eller tilsva-

rende, sier han.

Siden 1999 har instituttet ført statistikk 

på pasientenes status ett år etter utskriving. 

Tallene viser at ca. 50 prosent er helt eller 

delvis friskmeldte ett år etter behandlings-

oppholdet. 25-30 prosent er i et kvalifise-

ringsløp til annen type arbeid i regi av NAV, 

mens resterende enten er i andre arbeidsre-

laterte tiltak, i medisinske behandlingstiltak 

eller har blitt uførepensjonerte.

Gjennom 15 år har tallene vært forbau-

sende stabile.

– Etter ett år er altså ca. 80 prosent av 

våre pasienter helt eller delvis friskmeldt til 

arbeidsliv, eller i et tiltak med tanke på kva-

lifisering til arbeidslivet. Gjennom 60 år har 

vi meislet ut behandlingstilbudet vårt, og det 

viser seg å fungere veldig bra for denne pasi-

entgruppen, sier Johansson.

En mestringsarena
Det helt spesielle med Hernes-modellen er 

at praktisk arbeidstrening er en obligato-

risk del av rehabiliteringstilbudet. Pasienten 

møter ikke en helseutdannet person som 

arbeidsinstruktør, men en person med bred 

erfaring fra samme type arbeid som pasien-

ten selv kommer fra. 

– Vi driver ut i fra et likemannsprinsipp 

og benytter en kognitiv tilnærmingsmodell. 

En person som har stått utenfor arbeidsli-

vet lenge, mister trua på seg sjøl. Ved å lære 

hvordan man kan utføre et arbeid til tross 

for at fysikken ikke lenger er 100 prosent, 

gjenvinnes mestringsfølelsen. I tillegg er 

pasienten mye tryggere i en setting der han 

eller hun kjenner seg igjen, sier Johansson.

Alle ansatte på behandlingsavdelingen 

har gjennomført en videreutdanning i kog-

nitiv terapi. 

Følger opp
Hernes Institutt bruker 1,5 årsverk på ek-

sterne møter med samarbeidspartnere, pri-

mært NAV og arbeidsgiver. Behov for videre 

bistand innen velferdssystemet etter opphol-

det forankres alltid i en handlingsplan i et 

samarbeid med det lokale NAV-kontoret. 

– Ofte deltar vi i møter hos NAV sammen 

med pasienten. Disse møtene kan finne sted 

både under behandlingsperioden og etter 

utskriving. Vi følger også pasienten ut til en-

kelte arbeidsplasser for å møte med arbeids-

giver med tanke på hjelpemidler og tilrette-

legging, sier Johansson. 

Hernes Institutt
 Startet i 1954 da daværende fylkesskog-

mester Per Føyn ønsket å bygge et institutt 

for å behandle og trene skogs- og jordbruks-

arbeidere med yrkeslidelser slik at de kunne 

fortsette i jobb.

Hernes Institutt driver i dag arbeidsrettet 

rehabilitering for mennesker med muskel- og 

skjelettplager som er sykmeldt, eller står i 

fare for å bli sykmeldt.

Instituttet er en del av spesialisthelsetje-

nesten. 

Avtalen med oppdragsgiver Helse Sør-Øst 

innebærer behandling av 32 pasienter til en-

hver tid. Avtalen gjelder for fire år av gangen.

Det tverrfaglige teamet består av leger, 

arbeidsinstruktører, fysioterapeuter, attfø-

ringskonsulenter, ergoterapeut og idrettspe-

dagog.

PASIENTEN I SENTRUM Helseminister Bent Høie foretok åpningen av Nye Hernes Institutt og under-
streket viktigheten av arbeidsrettet rehabilitering. Her sammen med drosjesjåfør Leif Arild Maliberget 
fra Skansen. Foto: Cathrine Loraas Møystad, Østlendingen
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Flere arbeidshelseforskere tok 

10. februar turen til Terningen 

Arena i Elverum for å sette 

sosiale ulikheter i helse på 

dagsorden. 

TEKST John Henry Strupstad 
js@fysio.no 

DET SKJEDDE i forbindelse med åpningen av 

nye Hernes Institutt.

– Sosiale ulikheter i helse er urettferdig, 

unødvendig – og er mulig å gjøre noe med, 

sa Camilla Ihlebæk, professor i folkehelsevi-

tenskap ved Universitetet for miljø- og bio-

vitenskap (UMB).  

– Det starter gjerne med at du dropper ut 

av skolen. Noe som fører til lav mestrings-

følelse, «dårlig» livsstil, dårlig helse, arbeids-

løshet, dårlig økonomi og en følelse av skam, 

avmakt og håpløshet. Dette er en ond sirkel.

Ihlebæk viste til kjente forskere som går 

ut i media, der de gjerne omtales som «ek-

sperter». De forteller mennesker hva de skal 

gjøre og ikke gjøre for å få god helse. Hun 

stilte videre spørsmål ved om dette er veien 

å gå. Eller om det kan ha en motsatt effekt. 

Mestringsproblematikk
– Mangel på mestring er viktigere enn sosio-

økonomisk status og arbeidsbelastning. I til-

legg tror vi at mestring er mye lettere å endre 

enn sosioøkonomisk status og dårlig helse, 

sa Hege Randi Eriksen, forskningsdirektør 

ved Uni Helse, Bergen. 

Hun mente videre at læring er knyttet til 

sosial status, samtidig som arbeidsbelast-

ning, negativt stress og lav utdanning er 

knyttet til dårlig helse. 

– Forventninger kan i stor grad forklare 

hvordan vi reagerer på utfordringer, sa Eriksen. 

Med andre ord; vi må jobbe med en per-

sons forventninger til gitte situasjoner. 

– Må fanges opp tidlig
Merete Labriola, seniorforsker ved Mar-

selisborg Centret i Danmark, pekte på at 

ufaglærte har fire ganger så høy sjanse for 

langtids sykefravær som de med høyere 

universitetsutdannelse. Disse må fanges opp 

på et så tidlig tidspunkt som mulig for at de 

skal kunne forbli i arbeidslivet, mente hun. 

– De utenfor arbeidslivet er mer sårbare 

enn de som står i arbeid, og selvtillit er et 

stikkord for denne gruppen av mennesker, 

sa hun.

Arbeid som straff
– Arbeid var i tidligere tider sett i sammen-

heng med straff, nedbryting, plikt og risiko, 

sa Thorgeir Hernes, avdelingsdirektør i Ar-

beids- og velferdsdirektoratet. 

– I dag ser vi at nesten to av tre i Nav-

systemet har det vi kaller «utfordrende di-

agnoser». Vi kommer ingen vei med mange 

av disse, og det tror jeg er fordi vi mangler 

tiltak der tilbakeføring til arbeid er utfalls-

mål, mente han. 

– Og for ikke å glemme; Samhandlingsre-

formen er kjemisk renset for arbeidsdimen-

sjonen, noe vi jobber med nå. Dette fordi vi 

vet at arbeid i dag ikke er nedbrytende. Tvert 

imot, det er for de fleste helsefremmende. 

Arbeids- og velferdsdirektoratet har nå 

satt sammen en kunnskapsgruppe som skal 

samle viten om tilbakeføring til arbeid. Det-

te gjøres for å lette tilgang på effektive tje-

nester i fremtiden. 

Den omvendte omsorg
– Er det sosiale ulikheter i helsetjenesten, 

eller kan vi avlyse «loven om den omvend-

te omsorg?» Dette spørsmålet stilte Stei-

nar Westin, professor i sosialmedisin ved 

NTNU.

Han pekte på at det er den bemidlede de-

len av befolkningen som i størst grad benyt-

ter seg av helsetjenestene. Det gjelder også 

fysioterapitjenester. Dessuten er det stadig 

flere som kjøper seg ut av helsekøene med 

private helseforsikringer. 

– Er det sosiale ulikheter i helsetjenesten? 

Nei, foreløpig ikke. Men vi er på vei, blant 

annet på grunn av den økte bruken av pri-

vate helsetjenester, konkluderte Westin. 

Kognitiv terapi
Peer Staff, spesialist i fysikalsk medisin og 

rehabilitering, mente at vi i Norge ser kon-

turene av systemskapte lidelser, og tok frem 

whiplash, nevrasteni, fibromyalgi og ME 

som eksempler. 

– Dette er lidelser som man i andre deler 

av verden knapt har hørt om, sa Staff, og vis-

te til egne undersøkelser fra andre kulturer. 

– Her er «lege» et fremmedord. Hvis jeg 

spør om en person fra enkelte stammekul-

turer har hatt vondt i ryggen den siste må-

neden, er svaret jeg gjerne blir servert: «Ja, 

men hva kan jeg gjøre med det?».

Han  har skrevet flere bøker om kogni-

tiv terapi og tilbakeføring til arbeid, og me-

ner at nettopp dette kan være løsningen for 

mange av dem man i Nav-systemet mener 

har «utfordrende diagnoser»:

– I kognitiv terapi er alle lidelser sam-

mensatte, sa Staff. 

Sosiale ulikheter i helse

I dag ser vi at nesten to av tre i Nav-
systemet har det vi kaller «utfordrende 
diagnoser».
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Sammendrag 

 Hensikt: Frisklivssentraler etableres i stadig flere kommuner, og frisklivsresept trekkes 

frem som et viktig tiltak i samhandlingsreformen. Målet med denne studien var derfor å 

beskrive endringer i aktivitetsnivå etter deltakelse på frisklivsresept.

Design: Tverrsnittsundersøkelse med selvrapportering via spørreskjema.

Materiale: Blant 548 personer som mottok frisklivsresept til Frisklivssentralen i Modum 

i perioden 2008 til 2010 valgte 169 (34 prosent) å delta i undersøkelsen. Undersøkelsen 

ble gjennomført i januar til mars 2012. 

Metode: Deltakerne fikk tilsendt spørreskjemaet som inneholdt spørsmål om helsetilstand 

(COOP/WONCA), tilnærmings- og unngåelsesorientert mestring (STUM), og egenutviklede 

spørsmål om erfaringer og opplevelser med deltakelse i aktivitet ved Frisklivssentralen. 

Resultat: Respondentene mottok i snitt 1,9 frisklivsresepter (SA=1,5). Totalt rapporterte 

55 prosent av respondentene økt aktivitetsnivå to til fire år etter avsluttet frisklivsresept. 

At aktivitetene skjedde sammen med andre ble oppgitt som hyppigste årsak til økt egen-

aktivitet, mens tiltagende helseplager ble oppgitt som største barriere for egenaktivitet. 

Respondentene med økt aktivitetsnivå rapporterte bedre fysisk helsetilstand og større 

grad av opplevd interesse og oppfølging fra henviser.

Konklusjon: Blant deltakere på frisklivsresept er tiltagende helseplager, og ikke tid, stør-

ste barriere for aktivitet. Viktigheten av trening sammen med andre viser betydningen av 

at treningen foregår i gruppe. Samhandling mellom frisklivssentralen og henviser er viktig 

for å opprettholde et økt aktivitetsnivå.

Nøkkelord: fysisk aktivitet, treningsterapi, voksne, livsstil, atferdsendring.

fag

Solfrid Bratland-
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Innledning
Behandling av livsstilsrelaterte lidelser es-

timeres å koste verdenssamfunnet 47 tril-

lioner USD frem mot 2030 (1). Én viktig 

komponent i behandling av disse lidelsene 

er regelmessig fysisk aktivitet. Regelmessig 

fysisk aktivitet virker både forebyggende 

og behandlende ved lidelser som hjerte- og 

karsykdommer, hjerneslag, diabetes type 2, 

muskel- og skjelettlidelser, psykiske lidelser 

og enkelte former for kreft (2, 3).

Studier har også vist at dårlig fysisk form, 

særlig dårlig aerob kapasitet, er en viktigere 

risikofaktor for sykdom og tidlig død enn 

overvekt og røyking (4). Personer med dår-

lig fysisk form har størst helsegevinst av økt 

aktivitetsnivå (5), men det er også disse som 

hurtigst faller tilbake til gamle atferdsmøn-

stre (6). Det er derfor viktig å se på forskjel-

lene mellom deltakerne som har opprett-

holdt atferdsendring etter frisklivsresept, og 

de som har falt tilbake til gamle mønstre.   

Samhandlingsreformen har som mål å 

øke satsningen på forebygging for å redusere 

behovet for kurative tiltak og at tiltakene 

skjer lokalt (7). Lokale frisklivssentraler 

er eksempel på slike kommunale tiltak, og 

disse fungerer som bindeledd mellom andre 

helsetjenester og frivillige lag/foreninger 

og kommersielle treningssentre (8). Leger, 

annet helsepersonell og andre instanser 

som eksempelvis NAV kan, ved hjelp av en 

frisklivsresept, henvise personer som har be-

hov for å komme i gang med fysisk aktivitet, 

endre kostholdet eller røykeslutt til lokale 

frisklivssentraler. Målet med frisklivsresep-

ten er å hjelpe deltakerne til økt regelmessig 

fysisk aktivitet og å bedre fysisk form, for på 

sikt å forbedre personens helsetilstand og 

livskvalitet. Trening på resept har forekom-

met i ulike former både nasjonalt og inter-

nasjonalt (9), og frisklivssentralen i Modum 

startet i 1996 som én av de første i landet. Ved 

henvisning til frisklivssentralene mottar del-

takere en frisklivsresept som inkluderer tre-

ning i 12 uker og helsesamtale ved oppstart 

og etter 12 uker. Deltakerne trener i grupper 

som ledes av kvalifisert personell med hel-

sefaglig og/eller treningsfaglig utdannelse. 

Flere studier har funnet at treningsdelta-

kelse i regi av frisklivssentraler bedrer fysisk 

Frisklivsresept
– en tverrsnittsundersøkelse fra frisklivssentralen i Modum kommune

VITENSKAPELIG ARTIKKEL



FYSIOTERAPEUTEN  3/14     19

Femtifem prosent av deltakerne på frisklivsresept 
opprettholder et økt aktivitetsnivå i etterkant  
av frisklivsresept.

form (10-14). Etter vår kjennskap er det ikke 

publisert studier som undersøker deltaker-

nes erfaring med frisklivsresept.

Formålet med studien var å evaluere 

frisklivsresept ved Frisklivssentralen i Mo-

dum. Problemstillinger: 1) Hvor mange 

deltakere rapporterer økt aktivitetsnivå etter 

deltakelse på frisklivsresept? 2) Hvilke moti-

ver og barrierer for deltakelse i fysisk aktivi-

tet rapporterer deltakerne etter gjennomført 

Frisklivsresept? og 3) Hvilke forskjeller er 

det mellom deltakere som rapporterer økt 

aktivitetsnivå og deltakere som rapporterer 

ingen endring eller reduksjon i aktivitets-

nivå?

Materiale og metode
Utvalg 
Utvalget i studien besto av personer som 

mottok frisklivsresept til frisklivssentralen 

i Modum i perioden 2008 til 2010 (n=548). 

Av disse var 47 personer utilgjengelige for 

studien grunnet ukjent adresse eller døds-

fall. Blant de resterende 501 personene ga 

fem personer aktivt tilbakemelding om at 

de ikke ønsket å delta i studien, og 169 re-

turnerte utfylte spørreskjema. Dette ga en 

svarprosent på 34.  

Godkjenning
REK Sør-Øst vurderte studien til ikke å være 

godkjenningspliktig ettersom responden-

Kort sagt

Implikasjoner for praksis:

Trening i grupper som gir mulighet for 

sosialt fellesskap og tilhørighet er viktig 

for atferdsendring for mottakere av 

frisklivsresept.

Det er andre barrierer for fysisk aktivitet 

hos mottakere av frisklivsresept sam-

menlignet med den generelle voksne 

befolkningen.

For å oppnå varig endring virker det som 

om samhandling mellom henviser og 

frisklivssentralen er viktig.

SAMMEN Den hyppigst rapporterte motivasjonsfaktoren for økt fysisk aktivitet var at aktivitetene foregikk sammen med andre. Illustrasjonsfoto
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tene besvarte undersøkelsen anonymt, og 

studien dermed ikke omfattes av helseforsk-

ningslovens virkeområde.

Design
Studien var en tverrsnittsundersøkelse med 

selvrapportering via spørreskjema som me-

tode. Datainnsamling foregikk i perioden ja-

nuar til mars 2012, det vil si to til fire år etter 

avsluttet frisklivsresept. Informasjonsskriv 

om studien samt spørreskjema ble sendt 

per post til de adressene frisklivssentralen 

hadde i sine arkiver. Vedlagt spørreskjemaet 

lå et informasjonsskriv med samtykkeerklæ-

ring. Undersøkelsen ble besvart anonymt. 

Ettersom studien skulle være anonym, ble 

det ikke benyttet løpenummer, referanseko-

der eller lignende muligheter for identifise-

ring av respondentene. Det var derfor ingen 

mulighet til å sende påminnelse til personer 

som ikke responderte.

Spørreskjema 
Spørreskjemaet inneholdt egenutviklede 

spørsmål knyttet til opplevelse og erfarin-

ger med frisklivssentralen, og de standar-

diserte instrumentene COOP/WONCA og 

STUM. Svaralternativene på de egenutvi-

klede spørsmålene var gradert på en fire- el-

ler fempunktsskala. Spørsmålet «Hvor viktig 

var det for deg å gjøre endringer?» ble gra-

dert fra «ikke viktig» til «svært viktig». Føl-

gende spørsmål ble gradert fra «liten grad» 

til «stor grad»: «I hvor stor grad var du klar 

for å ta ansvar for å gjennomføre endring?», 

«I hvor stor grad opplevde du at de ansatte 

lyttet til deg under reseptperioden?», «I hvor 

stor grad opplevde du at reseptperioden ga 

deg kunnskap og erfaring til å gjennomføre 

endring?», «I hvor stor grad opplevde du at 

du fikk fullført planen for reseptperioden?», 

og «I hvor stor grad opplever du at henviser 

har vært interessert i hvordan det har gått 

med frisklivsresepten?». Deltakerne ble også 

forespurt om å angi nåværende fysisk akti-

vitetsnivå, definert som en vanlig uke siste 

år. Deltakerne rapporterte nåværende akti-

vitetsnivå i timer per uke. 

Helsetilstand
Dartmouth Primary Care Cooperative In-

formation Project/World Organization of 

National Colleges, Academies, and Acade-

mic Associations of General Practice/Family 

Physicians (COOP/WONCA) er et instru-

ment som måler personens egenvurderte 

helsetilstand og helserelaterte livskvalitet 

de siste to uker (15, 16). Skjemaet består av 

de seks variablene «fysisk form», «følelses-

messige problemer», «daglige aktiviteter», 

«sosiale aktiviteter», «bedre eller dårligere 

helse» og «samlet helsetilstand». Variablene 

vurderes med en fempunktsskala fra «svært 

god» til «meget dårlig». Respondentene 

skulle vurdere eget funksjonsnivå på under-

søkelsestidspunktet. Vi benyttet den valider-

te norske oversettelsen av COOP/WONCA 

(17). Cronbach’s alpha for COOP/WONCA 

i dette materialet var 0,79. 

Mestring
Spørreskjema om tilnærmings- og unngå-

elsesorientert mestring (STUM) er et spør-

reskjema med 12 variabler som omhandler 

mestringsstrategier (18).  Seks av variablene 

omhandler tilnærmingsorientert mestring, 

og de øvrige unngåelsesorientert mestring. 

For hver variabel benyttes en fempunkts 

skala som går fra «helt enig» til «helt uenig». 

I denne undersøkelsen fylte respondentene 

ut STUM to ganger, én gang hvor de anga 

opplevelse og mestring av plager/proble-

mer før deltakelse på frisklivsresept, og én 

gang hvor de anga opplevelse og mestring 

av plager på tidspunktet for datainnsamling. 

STUM er utviklet og validert på norsk (18). 

Cronbach’s alpha for STUM før frisklivsre-

sept i dette materialet var 0,67.

Frafallsanalyser
For å gjøre en frafallsanalyse fikk prosjekt-

gruppen tilgang til anonymiserte data fra 

frisklivssentralen i Modum med alder og 

score på COOP/WONCA på alle personene 

som mottok frisklivsresept i perioden 2008 

til 2010. Dette muliggjorde sammenligning 

av gjennomsnittlig alder og helsetilstand 

mellom respondentene som deltok i studien 

og den totale populasjonen av frisklivsre-

septmottakere.

Statistiske analyser
Programvaren IBM SPSS versjon 18.0 ble 

brukt til å gjøre statistiske analyser. Det ble 

gjort frekvensanalyser med gjennomsnitt 

Totalt 
n=167

Menn
n=50

Kvinner 
n=117

Forskjell 
menn/kvinner

p-verdi

Alder (år), gj.sn (SD) 53,4 (13,5) 56,7 (13,4) 52,0 (13,4) t = 2,09 0,038*

Høyeste fullførte utdanning n=164 n=50 n=114

Grunnskole, framhaldsskole, 
folkehøgskole, n(%)

34 (21) 17 (34) 17 (15) x2(df) = 7,71 (1) 0,006**

Real- eller middelskole, yrkes-
skole, n(%)

70 (43) 21 (42) 49 (43) x2(df) = 0,02 (1) 0,907

Artium, 3-årig videregående 
skole, n(%)

20 (12) 0 (0) 20 (18) x2(df) = 9,99 (1) 0,002**

Høgskole/universitet <4 år, n(%) 23 (14) 6 (12) 17 (15)  x2(df) = 0,24 (1) 0,621

Høgskole/universitet ≥4 år, n(%) 17 (10) 6 (12) 11 (10) x2(df) = 0,21 (1) 0,649

Arbeidssituasjona N=165 N=49 N=116

Lønnet arbeid 68 (41) 12 (25) 56 (48) x2(df) = 8,05 (1) 0,005**

Selvstendig næringsdrivende 10 (6) 4 (8) 6 (5) x2(df) = 0,54 (1) 0,485

Sykmeldt 10 (6) 4 (8) 6 (5) x2(df) = 0,54 (1) 0,485

Hjemmeværendeb 4 (2) 0 (0) 4 (3) -

Student/militærtjenesteb 3 (2) 0 (0) 3 (3) -

Arbeidsledigb 4 (2) 2 (4) 2 (2) -

Arbeidsufør 34 (21) 11 (22) 23 (20) x2(df) = 0,15 (1) 0,833

Annen NAV-stønad 36 (22) 11 (22) 25 (22) x2(df) = 0,02 (1) 1

Pensjonist 29 (18) 15 (31) 14 (12) x2(df) = 8,12 (1) 0,007**

Nåværende aktivitetsnivå n=155 n=46 n=109

Ikke aktivb 5 (3) 1 (2) 4 (4) -

Under 1 time/ukeb 9 (6) 1 (2) 8 (7) -

1-2 timer/uke 37 (24) 11 (24) 26 (24) x2(df) = 0,00 (1) 1

≥2 timer/uke 103 (66) 33 (72) 70 (64) x2(df) = 0,82 (1) 0,457

aRespondentene kunne krysse av for flere valg, for eksempel er enkelte delvis i lønnet arbeid og delvis sykmeldt/
uføretrygdet. bManglende statistiske analyser pga for lav n. *p<0,05. **p<0,01. ***p<0,001.

TABELL 1 Deskriptive data og analyser på forskjeller mellom menn og kvinner. 
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og standardavvik. Ikke-besvarte spørsmål 

medfører at resultatene har ulik n. Uavhen-

gig t-test og kji-kvadrat ble benyttet for ana-

lyser av forskjeller mellom kjønn og forskjell 

mellom respondenter med økt og uendret/

redusert aktivitetsnivå. Ved statistisk signifi-

kante forskjeller mellom respondenter med 

økt og uendret eller redusert aktivitetsnivå 

ble det utregnet effektstørrelse med bruk av 

Cohens d. Effektstørrelse på 0,5 regnes som 

moderat effekt, mens ≥0,8 regnes som stor 

effekt (19). Alle testene var tosidige, og sig-

nifikansnivået ble satt til 0,05. 

Resultat
Oversikt over sosiodemografiske variabler 

og deltakernes nåværende aktivitetsnivå er 

vist i tabell 1. Av de 169 respondenter som 

besvarte undersøkelsen, var 50 (30 prosent) 

menn. Mannlige respondenter var i snitt el-

dre enn de kvinnelige (Tabell 1). Forskjeller 

i utdanningsnivå mellom mannlige og kvin-

nelige respondenter vises i tabell 1.

I snitt mottok deltakerne 1,9 (SA 1,5) re-

septer, med en variasjon fra én til ni resepter. 

Førtifire prosent av respondentene mottok 

én resept. Nitti prosent av respondentene 

hadde fått resept fra fastlege. De resterende 

henvisningene kom fra NAV (0,5 prosent), 

sykehus/spesialisthelsetjeneste (0,5 pro-

sent), fysioterapeut (3 prosent), bedriftshel-

setjeneste (2 prosent) og andre (4 prosent). 

Muskel- og skjelettplager, overvekt, fysisk 

inaktivitet og psykiske plager var de hyppig-

ste årsakene til henvisning (Figur 1). 

Endring i aktivitetsnivå etter frisklivs-
resept
Totalt svarte 55 prosent av respondentene 

(n=93) at de hadde økt sitt aktivitetsnivå et-

ter frisklivsresepten, og at denne økningen 

vedvarte to til fire år etter frisklivsresept. 

Sosial aktivitet og/eller turgåing og daglige 

gjøremål var de arenaene hvor flest rappor-

terte økt aktivitetsnivå (Figur 2). Hyppigste 

rapporterte motiv for økt aktivitetsnivå var 

aktivitet sammen med andre (Figur 3), mens 

den hyppigst rapporterte barrieren for del-

takelse i fysisk aktivitet var tiltagende helse-

plager (Figur 4).

Forskjeller mellom respondenter
Respondenter med fortsatt økt aktivitets-

nivå to til fire år etter frisklivsresept rap-

porterte bedre fysisk form og bedre helse-

tilstand sammenlignet med respondenter 

med uendret eller redusert aktivitetsnivå 

(Tabell 2). I tillegg opplevde de større grad 

av måloppnåelse for reseptperioden, og at 

henviser hadde vist interesse for hvordan 

reseptperioden gikk (Tabell 2). Tjuetre pro-

sent av respondenter med økt aktivitetsnivå 

og 40 prosent av respondenter med uendret 

eller redusert aktivitetsnivå rapporterte at 

henviser hadde vist liten grad av interesse 

etter at reseptperioden hadde gått ut. Det 

var ingen forskjell i skår på unngåelsesorien-

tert og tilnærmelsesorientert mestring, eller 

opplevd viktighet av atferdsendring, mellom 

de to gruppene

Diskusjon
I denne studien oppga 55 prosent av respon-

dentene økt aktivitetsnivå etter frisklivsre-

sept. Disse respondentene opplevde i større 

grad å bli lyttet til, høyere skåre på økt kunn-

skap og erfaring til å gjennomføre endring, 

FIGUR 1 Årsaker til henvisning på frisklivsresept. Svar er oppgitt i prosent.

FIGUR 2 Arenaer hvor respondentene hadde økt aktivitet etter frisklivsresept. Verdier oppgitt i prosent.
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samt mer interesse fra henviser enn respon-

denter med uendret eller redusert aktivitets-

nivå. Ettersom studien ble gjennomført to til 

fire år etter mottatt frisklivsresept, viser fun-

nene at over halvparten av respondentene 

har klart å gjøre en varig endring i aktivitets-

atferd. Tallene samsvarer med studier av an-

dre populasjoner, men disse studiene er ofte 

gjennomført cirka seks til 12 måneder etter 

avsluttet intervensjon (6). Frafallsprosenten 

øker med tiden etter avsluttet intervensjon 

(20). Det kan derfor hende at frafallsprosen-

ten hadde vært lavere med oppfølgingsstu-

die foretatt kortere tid etter avsluttet resept-

periode.

Den hyppigst rapporterte motivasjons-

faktoren for økt fysisk aktivitet var at akti-

vitetene foregikk sammen med andre. Dette 

resultatet viser viktigheten av tilrettelegging 

for sosial aktivitet. Et viktig aspekt ved sosial 

aktivitet er muligheten for å kjenne sosial 

tilhørighet og fellesskap med andre i lignen-

de situasjon. Behovet om sosial tilhørighet 

regnes ifølge selvbestemmelsesteorien som 

et av de grunnleggende psykologiske beho-

vene som må være oppfylt for at personen 

kan styrke sin indre motivasjon for en akti-

vitet eller atferdsendring (21). Erfaringer fra 

frisklivssentralen kan muligens redusere ter-

skelen for å delta i allerede etablerte grupper 

som for eksempel turlag, idrettslag og grup-

petrening på kommersielle treningssentre.

Den hyppigst rapporterte barrieren for 

deltakelse i fysisk aktivitet var tiltagende 

helseplager. Her skiller resultater fra denne 

studien seg fra eksempelvis den nasjonale 

studien «Kartlegging av fysisk aktivitet blant 

voksne og eldre i Norge» (22), hvor hyppigst 

rapporterte barriere mot deltakelse i fysisk 

aktivitet var manglende tid. Denne forskjel-

len er ikke uventet ettersom populasjonen 

som mottar frisklivsresept har fysiske og/

eller psykiske helseutfordringer som hen-

visningsgrunnlag. Dette understøttes også 

av at mange respondenter mottok mer enn 

én resept.

Av respondentene som hadde uendret/

redusert aktivitetsnivå etter frisklivsresept 

rapporterte 40 prosent at de opplevde lite in-

teresse for gjennomføring og måloppnåelse 

gjennom frisklivsresept fra henviser. Disse 

respondentene opplevde også i snitt mindre 

grad av interesse fra henviser sammenlignet 

med respondentene som rapporterte økt 

aktivitetsnivå. Tidligere studier har funnet 

oppfølging og samhandling mellom de be-

handlende instanser som et suksesskriteri-

um for å opprettholde varig endring av livs-

stil (23). God oppfølging og samhandling 

mellom henviser og frisklivssentralen bør 

derfor tilstrebes. Det må tas høyde for at for-

skjellene kan skyldes at respondentene med 

økt aktivitetsnivå i større grad selv har for-

talt sin henviser om hvordan reseptperioden 

har gått, eller at det er en bedre samhandling 

mellom henviser og frisklivssentralen enn 

hva brukerne selv opplever. På den andre 

siden var det ingen forskjeller med hensyn 

til grad av utadvendt mestringsstil mellom 

gruppene.  

 
Begrensninger ved studien 
Den største begrensningen ved studien er 

lav svarprosent (34 prosent). Selv om dette 

samsvarer med andre studier (22), kan en lav 

svarprosent indikere et skjevt utvalg. Frafalls- 

analysene viste at respondentene ikke skilte 

seg vesentlig fra populasjonen frisklivsbru-

kere i Modum. Likevel kan det ikke uteluk-

kes at den ytre validiteten i studien er svek-

ket. Spørreskjemaet benytter retrospektive 

spørsmål, og svarene fra respondentene kan 

derfor være påvirket av hukommelsesbias. 

FAG VITENSKAPELIG ARTIKKEL

FIGUR 3 Motiver for økt aktivitet etter frisklivsresept. Verdier oppgitt i prosent.

FIGUR 4 Barrierer mot deltakelse i fysisk aktivitet etter frisklivsresept. Verdier oppgitt i prosent.
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Dette er særlig relevant ettersom det har 

gått mellom to og fire år fra frisklivsresept til 

besvarelse av denne undersøkelsen. Det er 

også mulig at deltakerne har hatt en tendens 

til å velge svaralternativer i retning av det de 

oppfatter som mest sosialt akseptabelt. Det 

er en styrke at COOP/WONCA og STUM 

er validerte, mens studien svekkes av bruken 

av egenutviklede, ikke-validerte spørsmål. 

Vanlige feil ved ikke-validerte spørsmål er 

eksempelvis at spørsmålene er endimen-

sjonale, spørsmålene kan misoppfattes, og 

at svaralternativer ikke er tilstrekkelig dek-

kende. Selvrapportering av ukentlig akti-

vitetsvolum er også en svakhet. Objektive 

mål ved bruk av akselerometer kunne gitt 

mer gyldige data. Samtidig ville dette vært 

en mer omfattende målemetode som trolig 

ville gitt enda lavere svarprosent.

Praktiske implikasjoner 
Studien viser behovet for at inaktive perso-

ner som ønsker å komme i gang med regel-

messig fysisk aktivitet kan ha nytte av lav-

terskeltilbud i grupper. Opplevelse av sosial 

tilhørighet er viktig for å mestre atferdsend-

ring, og for disse vil det ikke nødvendigvis 

være tilstrekkelig med råd fra fastlege om å 

gå tur. Det syns derfor som viktig at deltake-

re på frisklivsresept har mulighet for et tre-

ningstilbud i gruppe. Det er også viktig med 

god samhandling og oppfølging mellom den 

som henviser deltakerne og frisklivssentra-

len. Dette bør gjøres slik at brukeren opp-

lever samhandling, eksempelvis med felles 

møter mellom bruker, henviser og frisklivs-

sentral.

Fremtidige studier 
Det er nødvendig med longitudinelle, pro-

spektive studier som følger deltakere under 

og etter frisklivsresept for å undersøke om 

deltakerne endrer aktivitetsnivå, mestrings-

erfaring, funksjonsnivå og livskvalitet. Stu-

dier av randomisert kontrollert design vil 

være hensiktsmessig for å vurdere effekten 

av tiltaket frisklivsresept. Multisenterstudier 

hvor alle kommuner med frisklivssentral og 

frisklivsresept inkluderes gir mulighet for å 

sammenligne tiltakene og bruk av frisklivs-

resepten i ulike kommuner.

Konklusjon 
Blant deltakere på frisklivsresept i Modum 

er tiltagende helseplager, og ikke tid, stør-

ste barriere for aktivitet. Den rapporterte 

viktigheten av aktivitet sammen med andre 

viser betydningen av at treningen foregår i 

gruppe. Samhandling mellom frisklivssen-

tralen og henviser er viktig for å opprett-

holde et økt aktivitetsnivå.

Takk
Denne studien og tilhørende publikasjon 

har blitt tildelt økonomiske midler fra hen-

holdsvis Helsedialog og Helsedirektoratet. 
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Exercise referral – a cross sectional survey from the exercise referral centre 
(Frisklivssentral) in Modum, Norway
Abstract

 Aim: Exercise referral centres are increasing in number in Norway, and exercise referral is 

viewed as an important intervention for improvement of public health. The aim of this study 

was therefore to describe changes in activity level after  exercise referral.   

Design: Cross-sectional study using a self-report questionnaire.

Material: Of 548 persons referred to the exercise referral centre in Modum from 2008-

2010, 169 (34%) responded to this survey. The data collection was performed during 

January-March 2012. 

Methods: The respondents were asked questions about their health condition (COOP 

WONCA), coping strategies (BACQ) and questions related to their experiences with exercise 

referral.

Results: The respondents received on average 1.9 (SD = 1.5) exercise referrals. A total of 

55% of the respondents reported increased activity level 2-4 years after the exercise refer-

ral period. The most frequently reported reason for increased activity level was exercising 

with others, whereas increasing health problems was the main barrier to activity. The 

respondents with increased activity level reported better physical health condition and a 

better experience of coordination between the exercise referral centre and the referring 

institution.

Conclusion: The greatest barrier to physical activity among receivers of exercise referral is 

increasing health problems, and not lack of time. The importance of exercising with others  

indicates a need for group exercises. Adequate coordination between the exercise referral 

centre and the referring institution is crucial for maintenance of increased activity level after 

the exercise referral period.  

Keywords: physical activity, exercise therapy, adults, life style, change of behaviour.
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Commentary
Recent randomised controlled trials on conservative versus sur-

gical treatment of knee injuries and knee osteoarthritis have in-

dicated no beneficial effect of surgical treatment over physical 

therapy interventions (Frobell et al 2010, Kirkley et al 2008). In 

the present study, Katz and colleagues found that arthroscopic 

partial meniscectomy in combination with physiotherapy did 

not result in better functional outcomes than physiotherapy 

alone for patients with a symptomatic meniscal tear and knee 

osteoarthritis. However, 30% of the patients in the physiotherapy 

group crossed over to the surgery group within the six months 

follow-up. The authors of this study ask the important question 

whether patients with early degenerative changes in a sympto-

matic knee joint will benefit from surgery. Surgical treatment 

methods have been thought of as necessary for knee injuries, 

even though sparse high level evidence exists. This study shows 

that a period of physiotherapy of six weeks, with on average 

8.4 physiotherapy visits, improved self-reported physical func-

tion with a similar clinical important difference as surgery. Even 

though 67% of the patients in the surgery group met the success 

criteria (defined in this study as 8 points improvement in self-

reported physical function and not crossing over to the other 

group), 44% in the physiotherapy group also met the success cri-

teria. This study shows that a period of physiotherapy should be 

performed in this patient group whether surgery is planned or 

not. A longer physiotherapy intervention may be suggested be-

cause a longer intervention may result in a greater treatment ef-

fect (Fransen et al 2009). Patients with symptomatic knees eager 

to return to high level activities or demanding work should go 

through a physiotherapy program with exercises targeting their 

activity of interest. Surgery is not inevitable for everybody with a 

meniscal tear, and surgery is always associated with risks. Impor-

tantly, despite a few concerns about the study design, the results 

from this study indicate that physiotherapy alone should be the 

first line treatment for all patients with a symptomatic mensical 

tear at the knee and mild to moderate OA. 

Britt Elin Øiestad
Norwegian Research Center for Active Rehabilitation
Oslo University Hospital, Norway
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No difference in functional outcomes between surgery and physiothera-
py for symptomatic patients with a meniscal tear and knee osteoarthritis

Synopsis
Summary of: Katz JN, et al (2013) Surgery 

versus physical therapy for a meniscal tear 

and osteoarthritis. N Engl J Med 368: 1675–

1684. [Prepared by Kare B Hagen and Mar-

greth Grotle, CAP Editors.]

Question: Does arthroscopic partial me-

niscectomy and postoperative physiothera-

py result in better functional outcomes than 

standardised physiotherapy (PT) alone for 

symptomatic patients with a meniscal tear 

and knee osteoarthritis (OA)? 

Design: A randomised, controlled trial in 

a 1:1 ratio with concealed allocation. 

Setting: Seven US tertiary referral centres. 

Participants: Men and women, aged 45+ 

years with a meniscal tear, mild to moderate 

OA, symptoms for at least four weeks, ma-

naged with medications, activity limitations, 

or PT. Exclusion criteria comprised having 

a chronically locked knee, severe OA (Kel-

lgren-Lawrence Grade 4), inflammatory ar-

thritis, or prior surgery to the affected knee. 

Randomisation of 351 participants allocated 

171 to arthroscopic partial meniscectomy 

followed by PT and 177 to PT alone. 

Interventions: Both groups received a 

similar PT program. The PT program was 

based on land-based, individualised phy-

siotherapy with progressive home exercises. 

A phased structured program was designed 

to decrease inflammation, restore active 

joint range and neuromuscular re-educati-

on of quadriceps (Phase 1), restore muscle 

strength and endurance, re-establish full 

and pain-free active joint range, gradual re-

turn to functional activities, and minimise 

gait deviations (Phase 2), and enhance mus-

cle strength and endurance, and return to 

sports/functional activities (Phase 3). It was 

recommended that the patient attend PT 

sessions once or twice weekly for six weeks 

and perform exercises at home. In addition, 

the surgery group had arthroscopic partial 

meniscectomy performed by trimming the 

damaged meniscus back to a stable rim fol-

lowed by postoperative PT. 

Outcome measures: The primary outcome 

was change in the physicalfunction scale of 

the Western Ontario and McMaster Univer-

sities (WOMAC) questionnaire from base-

line to six months follow up. Secondary out-

comes included the pain score on the Knee 

Injury and Osteoarthritis Outcome Scale 

(KOOS) and the physical-functioning scale 

of the 36-Item Short-Form Health Survey 

(SF-36). 

Results: In total, 330 patients completed 

the six month follow-up. There was no dif-

ference between the groups in change in the 

WOMAC physical-function score (mean 

difference 2.4 points, 95% CI −1.8 to 6.5). 

There were also no significant differences 

between the groups in the KOOS pain score, 

SF-36 physical functioning, or frequencies 

of adverse events. At six months, 51 (30%) 

active participants in the study who were as-

signed to PT alone had undergone surgery, 

and nine patients assigned to surgery (6%) 

had not undergone surgery. 

Conclusion: Patients with a meniscal tear 

and mild-to moderate OA who had arthros-

copic partial meniscectomy with postope-

rative PT did not have better outcomes in 

functional status and pain at six months 

than those assigned to PT alone.
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Sett og hørt på treningssenter for en uke si-

den mens jeg selv slappet av på matta etter 

litt styrketrening: En yngre, svært høyreist 

muskuløs mann, en personlig trener, går 

bort til en treningsmatte sammen med en 

kortere, middelaldrende, tydelig overvektig 

mann. Den middelaldrende har oppsøkt en 

personlig trener for første gang. «Prolaps i 

ryggen, ja,» hørte jeg den personlige trene-

ren konstatere mens han kikket ned i per-

men sin en stund. Veldig spent på fortset-

telsen lurte jeg på om det kunne anes et lite 

snev av usikkerhet i den personlige trene-

rens ansikt. Men så: «Vi skal begynne med 

planke!»

«Planke» er en krevende øvelse der man 

ligger parallelt med bakken og kun støtter 

seg på albuer og tær, mens kroppen skal 

være så rett som mulig, så lenge som mulig. 

Som en planke. Uten tilstrekkelig bekken-

kontroll vil man få en svai i korsryggen som 

gir stor belastning på ryggsøylen, som igjen 

kan være skadelig. Mye bukfett vil øke be-

lastningen ytterligere. Når man har prolaps 

i ryggen, og i tillegg er overvektig, bør tre-

ningen være nøye tilpasset dette for å unngå 

ytterligere skade.

Ikke alene
Mannen med prolaps er ikke alene, kombi-

nasjonen av overvekt og muskel- og skjelett-

plager gjelder ikke bare for noen få av oss. I 

vår studie av et representativt utvalg av 855 

personer bosatt i Ullensaker kommune så vi 

tydelig at gjennomsnittsvekten økte betrak-

telig i løpet av en 20-årsperiode, og at flere 

og flere kunne kategoriseres som fete når al-

deren økte. Dessverre er det slik at mange av 

oss også sliter med muskel- og skjelettplager.

Muskel- og skjelettplager er den vanlig-

ste årsaken til sykemelding og uføretrygd, 

og koster samfunnet store summer hvert år. 

Samtidig er det en samfunnstrend at vi sitter 

stille størstedelen av tiden. Dette gir mange 

negative helseeffekter, selv om vi prøver å 

kompensere med et par halvtimers intensiv 

trening et par dager i uken.

Sterk sammenheng
Vår forskergruppe har funnet at det er en 

sterk sammenheng mellom overvekt og 

spredte muskel- og skjelettplager på det 

målte tidspunktet, og vi vet at dette er et 

økende problem da både forventet levealder 

og gjennomsnittsvekt øker i befolkningen. 

Overvekt er en risikofaktor for fremtidige 

ryggsmerter, kne- og hoftesmerter, samt 

hvorvidt man må operere inn totale  kne- og 

hofteproteser. Fra intervjuer med overvek-

tige som har muskel- og skjelettsmerter vet 

vi også at både overvekten og smertene opp-

rettholdes gjennom dårligere mental helse 

og livsstil som forsterker problemene.

Vi har indikasjoner på at noen typer 

muskel- og skjelettlidelser kan være del av 

en livsstilsykdom, mer eller mindre uavhen-

gig av overvekt, og dette bruker vi nå mye av 

forskningstiden på å finne ut av. Vi og an-

dre forskergrupper jobber med å undersøke 

hvordan livsstil og livsstilssykdom er relatert 

til folkesykdommen artrose, som ofte opp-

står i leddene når vi blir eldre, og kan lede 

til sterke smerter og kostbare operasjoner. I 

fremtiden bør vi undersøke hvordan utvik-

lingen av overvekt og muskel- og skjelettpla-

ger kan begrenses gjennom forebyggende og 

helsefremmende arbeid i befolkningen.

Skreddersydde program
Uansett uløste problemstillinger vil et skred-

dersydd program med fysisk aktivitet kunne 

ha god effekt på både muskel- og skjelett-

smerter, overvekt, og livsstilsrelaterte plager 

for den enkelte. Å sette opp et slikt program 

krever kunnskap om effektene av fysisk akti-

vitet på kroppen generelt, om biomekanikk 

og effektene av fysisk aktivitet på de aktuelle 

kroppsdelene med plager, hvordan psykolo-

giske mekanismer virker inn på dette, samt 

kunnskap om hvordan man kan skape en 

varig livsstilsendring og bryte en mulig ned-

adgående spiral.

I dagens samfunn kan man lett få inn-

trykk av at man for helsens og utseendes 

skyld aller helst burde drive med crossfit el-

ler andre former for ekstrem styrketrening 

hver dag, og at det finnes en quick fix i form 

av piller hvis vi skulle bli plaget av smerter.

For dem som sliter med overvekt og mus-

kel- og skjelettplager kan en slik tilnærming 

være med på å opprettholde problemet. Fy-

sioterapi er bygget på forskning på hvilke 

Karin Magnusson, fysioterapeut MSc, 
doktorgradsstipendiat ved Nasjonal 
kompetansetjeneste for revmatologisk 
rehabilitering, Diakonhjemmet sykehus.

Artikkelen er tidligere publisert i 
Aftenposten Viten på nett 11.12.2013. 
Reprintet med tillatelse.

Den nye folkesykdommen

Muskel- og skjelettplager er i ferd med å bli den nye 

folkeplagen. Klinisk kunnskap kan være nøkkelen til 

å bryte en nedadgående spiral av overvekt, fysisk 

inaktivitet og livsstilsykdom.

fag



FYSIOTERAPEUTEN  3/14     27

Fysioterapeuter med klinisk erfaring kan sitte på 
nøkkelen til hvordan vi skal bryte en nedadgående 
spiral.

treningsmetoder som hjelper for hvilke 

sykdommer og plager, og kan være en lang-

siktig og holdbar løsning for personer med 

kombinerte plager. Treningen for en person 

med artrose vil være forskjellig fra treningen 

for en person med prolaps, samtidig som 

eventuelle livsstilssykdommer vil være av 

betydning i oppsettet av program for begge 

personer.

Nøkkelen
I vår aldrende og stadig mer stillesittende 

befolkning utgjør konsekvenser av overvekt 

og muskel- og skjelettplager sammen et stort 

og voksende folkehelseproblem, som vi har 

en utfordring i å møte. Hvordan dette bør 

møtes på befolkningsnivå er usikkert, men 

stimulering til økt hverdagsaktivitet antas å 

være sentralt.

Videre kan fysioterapeuter med klinisk 

erfaring sitte på nøkkelen til hvordan man 

kan bryte en nedadgående spiral av over-

vekt, fysisk inaktivitet, livsstilsykdommer 

og muskel- og skjelettplager for den enkelte. 

Ved at disse i økende grad kommer inn på 

frisklivssentraler og treningssentre legger vi 

til rette for samarbeid mellom yrkesgrupper, 

og vi sikrer at tilgjengelig kunnskap og erfa-

ring blir brukt og kan komme den enkeltes 

helse og folkehelsen til gode. 

SAMMENHENG Fra intervjuer med overvektige som har muskel- og skjelettsmerter vet vi at både overvekten og smertene opprettholdes gjennom dårligere 
mental helse og livsstil som forsterker problemene. Illustrasjonsfoto
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Orginaltittel: Striving for healthy lives, striving 
for social acceptance. Women’s experiences 
following gastric-bypass surgery. 

Fedmekirurgi er på få år blitt en medisinsk 

prosedyre med eksplosiv vekst. Stadig flere 

personer med sykelig overvekt søker denne 

behandlingsmetoden, og nyere studier an-

slår at 70-80 % er kvinner. Det finnes imid-

lertid lite forskningsbasert kunnskap om 

hvordan kvinners livssituasjon blir etter å ha 

gjennomgått denne behandlingen.  

Avhandlingens overordnede hensikt har 

vært å utforske kvinners livssituasjon et-

ter gastric bypass kirurgi. Dette gjøres ved 

å ta utgangspunkt i erfaringene til 22 nor-

ske kvinner. Følgende forskningsspørsmål 

belyses: 

Hvordan erfarer kvinner mat og spising 

etter operasjonen?

Hvordan erfares det å leve med en slan-

kere og lettere kropp?

Hvordan erfares fysisk aktivitet og tre-

ning etter operasjonen?

Hvordan erfarer kvinnene å leve med 

endringer i mage/tarmsystemet og sam-

tidig skulle endre mat og aktivitetsvaner?

Funnene viser at det å skulle endre seg selv 

og sine vaner og samtidig leve med delvis 

påtvungne bivirkninger er en pågående, 

krevende og dels uforutsigbar prosess. Selv 

om helseproblemer, kroppslige symptomer 

og bekymringer som kvinnene hadde strev 

med før operasjonen ble mindre domine-

rende – eller ble borte – så måtte kvinnene 

forholde seg til nye plager og utfordringer. 

Ved å sammenligne erfaringene til kvin-

ner som alle har gjennomgått den samme 

typen operasjon, bidrar avhandlingen med 

ny kunnskap både når det gjelder de helse-

fremmende aspektene ved operasjonen og 

hva det innbærer å skulle leve med bivirk-

ninger etter slike inngrep.  

Avhandlingen får også frem at ikke bare 

helseproblemer, men også skam og sosial 

stigmatisering fikk betydning for kvinnenes 

valg av fedmekirurgi. Kvinnene vurderte 

kirurgi som deres siste utvei til et bedre liv. 

At de var villige til å risikere alvorlige kom-

plikasjoner og irreversible bivirkninger for 

å oppnå dette, indikerer hvor problematisk 

det er å være overvektig i dagens samfunn. 

Slik sett peker funnene videre fra kvinnenes 

erfaringer til hvordan samfunnet, helseper-

sonell og menigmann vurderer de som er 

større og tykkere enn seg selv. 

I lys av disse funnene er det betimelig å 

spørre hvilken valgfrihet kvinnene egentlig 

hadde når spørsmålet om behandlingsme-

tode kom opp tatt i betraktning hvordan de 

selv og andre anså valg av operasjon som en 

siste utvei. 

Til tross for forventninger om operasjon 

som siste utvei, må kvinnene fortsatt arbeide 

hardt med endring av livsstil, noe som ikke 

skiller seg fra konservativ behandling. Av-

handlingen synliggjør konsekvensene av et 

ensidig biomedisinsk årsak/virkning per-

spektiv på overvektsproblematikken, der 

«løsningen» knyttes til trening, kosthold og 

disiplinering av kroppen. 
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Fedmekirurgi: Siste utvei til et bedre liv?

VALG Avhandlingen viser at ikke bare helseproblemer, men også skam og sosial stigmatisering har 
betydning for kvinnenes valg av fedmekirurgi. Illustrasjonsfoto
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tetssykehus.

Postdocprosjektet «Biomechanical charac-

teristics of patients with hip osteoarthritis 

with mild to moderate pain: A prospective, 

randomized clinical trial» ble gjennomført 

i perioden januar 2011 til oktober 2013. 

Prosjektet er en biomekanisk substudie av 

en større randomisert klinisk studie; med 

overordnet formål å evaluere effekten av 

veiledet treningsterapi i tillegg til pasient-

undervising. Prosjektet er det første som har 

undersøkt biomekaniske forhold hos pasi-

enter med hofteartrose i denne fasen av syk-

dommen, og datamaterialet er derfor unikt 

i internasjonal sammenheng. Fysioterapeut 

og PhD Ingrid Eitzen har vært prosjektleder.

Biomekaniske avvik
Inntil dette prosjektet ble realisert, hadde 

studier omhandlende gangmønster hos pa-

sienter med hofteartrose primært fokusert 

på pasienter i senere stadier av sykdommen, 

hvor pasientene var kandidater for protese-

kirurgi. Derfor var det ikke kjent i hvilken 

grad biomekaniske avvik var etablert også 

hos pasienter i en tidligere sykdomsfase. 

Sammenlignet med aldersmatchede friske 

kontroller, fant vi at hofteartrosepasientene 

gikk med langsommere hastighet enn kon-

trollene, og at de hadde reduserte leddutslag 

i ekstensjon i både hofte og kne i den siste 

halvdelen av standfasen. 

Avvikene var mest uttalt hos pasienter 

med mer alvorlig radiologisk artrose. Vi fant 

også tydelige forskjeller mellom pasientene 

og kontrollene da vi undersøkte bevegelsen 

fra sittende til stående. Når pasientene reiste 

seg fra en stol, uten hjelp av armlener, la hof-

teartrosepasientene betydelig mindre vekt 

på det affiserte benet, og hadde dermed en 

tydelig asymmetri. Dette var imidlertid ikke 

relatert til nivå av selvrapportert smerte. 

Prosjektet inkluderte også en randomisert 

kontrollert studie, hvor vi sammenlignet 

biomekanisk gangmønster hos pasienter 

som hadde deltatt i kun et pasientunder-

visningsprogram, og pasienter som hadde 

gjennomført det samme pasientundervis-

ningsprogrammet etterfulgt av et 12-ukers 

veiledet treningsprogram. 

Vi fant ingen forskjeller mellom gruppe-

ne ved oppfølging etter gjennomført inter-

vensjon, og kan derfor ikke si at et veiledet 

treningsprogram er en effektiv intervensjon 

for å redusere negative adaptasjoner under 

gange i denne populasjonen av hofteartro-

sepasienter. 

Forskjeller i gangmønster
Den siste delen av prosjektet omhandlet en 

seks-sju års oppfølgning av pasientene som 

ikke hadde gjennomgått kirurgi med innse-

ting av totalprotese i løpet av oppfølgings-

perioden. Denne studien viste forskjeller i 

gangmønster allerede ved baseline mellom 

pasientene som senere fikk protese og de 

som forble uoperert, til tross for at det ikke 

var forskjeller i selvrapportert smerte eller 

funksjon. 

Pasientene som senere gjennomgikk ki-

rurgi, hadde imidlertid mer alvorlig artrose 

evaluert fra røntgen. Ved oppfølging fant vi 

ingen negativ progresjon hos de ikke-ope-

rerte pasientene hverken i gangmønster, ra-

diologisk artrose eller selvrapportert smerte 

og funksjon.

Ny kunnskap
Postdoc-prosjektet er en av svært få studier 

som har undersøkt biomekaniske karakte-

ristikker hos hofteartrosepasienter i en tidlig 

sykdomsfase, og det første til å sammenligne 

effekten av ulike behandlingsintervensjoner 

fra et randomisert design. Videre er vi de 

første til å subklassifisere pasientene utfra 

radiologisk alvorlighetsgrad, og til å gjen-

nomføre en langtidsoppfølging av pasienter 

som ikke har gjennomgått kirurgi. 

Prosjektet har gitt data som er unike i in-

ternasjonal sammenheng. Resultatene vil bli 

publisert i fire vitenskapelige artikler i inter-

nasjonale tidsskrifter, hvorav to allerede er 

tilgjengelige:

– Ingrid Eitzen, Linda Fernandes, Lars 

Nordsletten and May Arna Risberg: Sagit-

tal plane gait characteristics in hip osteo-

arthritis patients with mild to moderate 

symptoms compared to healthy controls: a 

cross-sectional study. BMC Musculoskeletal 

Disorders 2012, 13:258.

– Ingrid Eitzen, Linda Fernandes, Lars 

Nordsletten, Lynn Snyder-Mackler and 

May Arna Risberg: Weight-bearing asym-

metries during Sit-To-Stand in patients with 

mild-to-moderate hip osteoarthritis. Gait 

& Posture, Volume 39, Issue 2, February 

2014:683–88.

Hofteartrosepasienter med milde til moderate 
symptomer har betydelige avvik i gangmønster  

UNIKT Prosjektet er det første som har undersøkt 
biomekaniske forhold hos pasienter med hoftear-
trose i denne fasen av sykdommen. Illustrasjons-
foto

www.fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap
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FAG ANMELDELSE

Alfonso J. Cruz-Jentoft og John E. Morley (red.):

Sarcopenia
Wiley-Blackwell 2012

347 sider

Pris: €87,10

ISBN: 978-1-119-97587-8

Begrepet «sarkopeni» er relativt nytt og ble etter 

sigende introdusert av den amerikanske legen 

Irwin Rosenberg på 80-tallet. Ordet er gresk og 

betyr «mangel på kjøtt». Rosenberg hevdet at 

«ingen aldersendring er mer dramatisk enn tapet 

av muskelmasse», og at «sarkopeni stjeler eldres 

frihet og uavhengighet». 

Begrepet har i senere år fått en mye bredere 

betydning enn kun mengde muskelmasse, og en 

sarkopenidiagnose skal, i tillegg til en vurdering 

av muskelmasse, også inneholde en vurdering av 

styrke og funksjon. Sarkopeni knyttes også tett 

til skrøpelighet, institusjonalisering og dødelig-

het. Denne boken favner på en fin måte bredden i 

sarkopeni-begrepet. 

Redaktørene Alfonso Cruz-Jentoft og John 

Morley (begge geriatere) har vært aktive innen 

den stadig mer omfattende forskningen som har 

foregått på dette området, og dette merkes godt 

i boken. De ulike kapittelforfatterne forankrer 

bidragene sine i forskning både på cellenivå og 

på epidemiologisk nivå. Temaene spenner fra 

definisjoner og utbredelse, til kosthold og prote-

insyntese. Mye plass brukes på forholdet mellom 

muskelmasse, muskelstyrke, og funksjon. Det har 

lenge vært kjent at det ikke 

er et lineært forhold mellom 

disse, og forfatterne gjør 

grundig rede for hva de ulike 

aspektene betyr. Det vies en 

del plass til testing av mus-

kelstyrke og funksjon, som 

bør få fysioterapeuter til å 

nikke gjenkjennende. I tillegg avklares distinksjo-

nen mellom sedat atferd og inaktivitet, noe som 

er et svært aktuelt tema for tiden.

Hvordan man skal gå frem for å måle hvor 

mye muskelmasse en person har problematiseres 

også. De enkleste og billigste metodene er ofte 

de mest upresise, noe som kan ha konsekvenser 

for klinisk praksis, hvor tilgangen på MRI og CT 

kan være begrenset.  For øvrig er dette en bok 

hvor det kliniske fokuset ikke glemmes: Forfat-

terne har hele tiden øye for hvordan tilstan-

den påvirker mennesker, og kunnskapen som 

fremkommer i boken fremstår som nyttig i klinisk, 

praktisk arbeid. Fra fysioterapeut-ståsted synes 

jeg kanskje at trening som behandlingsform er 

noe stemoderlig behandlet, samtidig fremhe-

ves det i nesten hvert eneste kapittel at fysisk 

aktivitet er viktig. 

Personlig syntes jeg avsnittet om sarkopeni 

og overvekt var av spesiell interesse. Når vi 

snakker om sarkopeni, tenker vi kanskje fort på 

svært slanke eller magre personer, men en relativt 

stor andel personer med KMI på over 30 kan ha 

sarkopeni, og store studier har vist at kombinasjo-

nen av sarkopeni og overvekt utgjør en adskillig 

større risiko for funksjonsvansker enn sarkopeni 

og overvekt hver for seg. 

Det er viktig å understreke at dette er en 

bok som strekker seg langt forbi akkurat temaet 

muskelmasse. Selv om muskelmasse er kjernen 

har forfatterne brede perspektiver på aldring, 

skrøpelighet og fysisk funksjon. For eksempel 

fremheves enkle fysiske tester som ganghastig-

het, håndgrepsstyrke og Short Physical Perfor-

mance Battery (SPPB) som nyttige surrogatmar-

kører for sarkopeni. 

Det er litt uheldig at det er en del gjentakel-

ser mellom innledningene til kapitlene, hvor de 

samme tallene går igjen. Dette kan sikkert delvis 

tilskrives at dette er første utgave. Kanskje det 

også hadde vært nyttig med en utforskning av 

sammenhengen mellom fall og sarkopeni. I tillegg 

reagerer jeg litt på de noe bastante uttalelsene i 

kapitlet om kosthold. 

Men for å oppsummere vil jeg si at dette er 

en lærerik og innholdsrik bok, godt egnet for 

fysioterapeuter som jobber klinisk med eldre, 

samt også for forskere eller studenter som jobber 

med funksjon hos eldre. Boken kan nok egentlig 

også være interessant og nyttig for fysiotera-

peuter flest, siden endringene i muskelmasse og 

muskelstyrke som kan prege eldre kan begynne 

nokså tidlig i livet. 

Bård Bogen, Forskergruppe i fysioterapi, 
Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB.

Innholdsrikt om aldersrelatert muskelsvinn
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Første skritt: Undersøkelsesmetoder 
for fysioterapeuter, 2. utgave
Forfattere: May L.T. Ringvold og Anne Riiser 

Svendsen

Forlag: Fagbokforlaget

ISBN: 978-82-450-1550-8

Boken gir en innføring i fysioterapi og muskelskjelett-

lidelser via anatomi, biomekanikk, patologi og undersøkelsesteknikker. 

I denne 2. utgaven er det gitt plass til nye emner, herunder ICF, 

klinisk resonnement og postural kontroll. Dette er sentrale emner som 

vil kunne bidra til økt forståelse av forhold knyttet til muskelskjelettli-

delser. 

Forfatterne bygger på sine kliniske og pedagogiske erfaringer, og 

boken er en innfallsport til å forstå faget og de praktiske ferdighetene 

som er knyttet til fysioterapi ved muskelskjelettlidelser. Illustrasjoner, 

fotografier og kasuistikker letter forståelsen av stoffet og kan vise 

spennvidden i faget. 

Boken henvender seg først og fremst til fysioterapistudenter, men 

også andre med interesse for faget. 

God helse: Hva du selv kan gjøre
Forfattere: Anette Hylèn Ranhoff (red.)

Forlag: Kom Forlag

ISBN: 978-82-931-9107-0

Nye helsetrender har kommet og gått. Jakten på hva 

som gir god helse har aldri vært mer intens. Samtidig 

mister flere hundre tusen nordmenn gode leveår ved 

måten vi lever på. 

Hva er det gode svaret?

Basert på forskning og lang klinisk erfaring gir 18 forskere og klinikere 

gode helseråd i boken GOD HELSE – hva du selv kan gjøre. 

Boken er skrevet for vanlige mennesker fra 40-50-årsalderen og 

oppover. Fokuset i boken er de store folkesykdommene, og særlig de som 

påvirkes av livsstil, og som blir mer vanlige med økende alder. 

Det er lagt vekt på at folk er forskjellige, og at man kan ha god helse 

selv om man har noen sykdommer og skavanker. Her settes ikke frem et 

ideal alle skal nå frem til. 

Boken er derfor for både friske og syke, og omhandler både fysisk og 

mental helse.
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www.altiusgruppen.noinfo@altiusgruppen.no
tlf: 40 00 70 08

Vi har overtatt agenturet i Norge
- ta kontakt for et hyggelig tilbud

G5 Fleximatic 

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

                               andre elektrostimulatorer som er 
                       tilgjengelige for denne pasientgruppen. 
                Ny teknologi, basert på en  
      programmerbar tiltsensor,  
            gjør WalkAide® lett og  
              betjene for deg som bruker 
                
               Enkel elektrodeplassering 
                 
               Ingen hælsensor… 
               Av droppfotstimulatorer 

                                   som finnes på markedet 
                    er det kun med WalkAide® 
                              du kan gå barbent !  

               Egnet også for barn 
             

                    
Be om brosjyrer og nærmere 
opplysninger om dette produktet! 
Du finner også mer  informasjon 
på www.cypromed.no 

WalkAide® er godkjent som 
et ortopedisk hjelpemiddel 
gjennom NAV  
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PÅ DØRA HENNES henger et skilt: 

«Du kan kontakte meg hvis du sliter med, 

eller trenger råd i forhold til:

Stress/konsentrasjonsvansker

Hodepine/migrene

Angst/begynnende depresjon

Smerter i muskulatur

Vondt i skuldre/rygg/knær/ankler

Ergonomi

Livsstil/treningstips

Røykeslutt

Lære å puste bedre

Selvtillit/selvbildet

Holdningsundersøkelse.»

– Elevene tar ofte kontakt selv, sier Spidsøe, 

– som regel på SMS. Noen sender også e-

post eller banker rett og slett på døra mi. De 

vet hvor jeg er. 

– Vi har en egen bevegelsesapostel her 

ved skolen, Elizabeth Spidsøe, og vi innser at 

vi er heldige, slår rektor ved Thora Storm vi-

deregående skole, Anne Karin Sveinall, fast. 

Hun forteller at mange elever sliter, og at 

den tradisjonelle skolen, med sine ressurser 

ikke alltid lykkes med å fange elevene opp 

og hjelpe dem på en slik måte at den onde 

sirkelen snus. 

– Problemene deres er ofte sammensatte. 

Mens vi har våre måter å gjøre ting på, ser 

Elizabeth elevene og det de strever med på 

en annen måte. Hun har en annen kompe-

tanse og andre redskaper for å hjelpe dem. 

Hennes tilstedeværelse her og det hun bi-

drar med gjør at flere elever mestrer hverda-

gen og klarer å komme seg gjennom videre-

gående, konstaterer rektoren. 

Er viktig ressurs på skolen
Ifølge Sveinall har Spidsøe et helhetlig per-

spektiv på rollen sin og bidrar på mange 

ulike måter. 

– Elizabeth er opptatt av at elevene be-

veger seg, noe som er en viktig forutsetning 

for læring. Hun bidrar direkte inn mot en-

keltelever, men også i kroppsøvingstimer. 

Dessuten er hun en ressursperson overfor 

lærere, som har spørsmål i forhold til elever. 

Det skjer ofte at lærerne og rådgiverne opp-

fordrer elever til å ta kontakt med Elizabeth, 

forteller rektoren.

Spidsøe har en ukentlig avspenningstime 

på skolen, som er for alle; elever og lærere. 

Det er et populært tilbud. Avspenningen 

foregår på torsdager fra kvart på tolv til halv 

ett. 

– Mange synes det er herlig å ha en stund 

der de får gjøre gode bevegelser for kroppen, 

og avslutte med en liggende avspenning, alt 

til musikk. For øvrig er Elizabeth ikke redd 

for å være synlig – og å gjøre ting på sin 

måte. Jeg husker en gang hun stod der i kor-

ridoren og utfordret en elev til å løpe ei løy-

pe rundt om i skolelokalene. Thora Storm er 

en gammel skole, med lange ganger og stor 

bygningsmasse. (Vi skal forresten flytte inn 

i nybygde lokaler om ett år. ) Og det er en 

bra trimtur å farte rundt en slik løype som 

Elizabeth laget; opp trapper, ned trapper, ut, 

rundt huset og tilbake igjen. Men det er slikt 

Elizabeth kan finne på, forteller Sveinall.

Snur negative sirkler
Spidsøe ler litt av det selv.

– Det hender jeg utfordrer elevene på 

denne måten. Da er de gode og varme før 

timen hos meg, sier hun. 

Og hva skjer i timen? Fysioterapeuten har 

et knøttlite kontor; akkurat stort nok til at 

hun kan gjøre holdningsundersøkelser med 

elevene og vise dem øvelser på en matte. 

– Men det starter alltid med en samtale. 

Den gode samtalen er veldig viktig. Ofte er 

det ikke så mye som skal til for å snu en ne-

Bevegelses-
apostelen
La oss gå inn døra på Thora Storm vgs. i Trondheim, følge 

to trapper opp til lærerfløyen og banke på døra til Elizabeth 

Spidsøe, skolens egen fysioterapeut. 

TEKST og FOTO Anne Kristiansen Rønning 
fysioterapeuten@fysio.no
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gativ sirkel. Det er så flott å se når en elev 

klarer å slippe spenninger og puste på en 

god måte. Det er mye stress og store krav 

overfor elever i dag, og det ser man ofte på 

kroppsbruken og kroppsholdningen deres, 

konstaterer hun. 

– Noen elever trenger tid før jeg kan «gå 

løs på» kroppen deres, mens andre er helt 

motstatt: Det at jeg tar på dem får ordene til 

å komme, forteller Spidsøe, som nå jobber 

to dager i uka på Thora Storm vgs. og en dag 

i uka ved Byåsen vgs. 

Elevene kommer ofte med brokete pro-

blemstillinger. Mange føler at de ikke har det 

bra, men vet ikke helt hvorfor, og Spidsøe 

må bruke en del tid til å nøste. Vond rygg og 

slitenhet er ofte en del av bildet. 

– Jenter har ofte mer diffuse symptomer 

enn guttene. Jeg synes skolesystemet er vel-

dig A4, og det er ikke alltid så lett for ung-

dommer som er litt annerledes enn andre 

å være i det. Men elever som ikke er main-

stream har ofte masse spennende i seg, og 

det er utrolig spennende å få være til hjelp 

for disse menneskene, sier Spidsøe. For øv-

rig er hun ikke redd for å gi av seg selv, når 

hun snakker med elevene.

– I kraft av å være en holistisk fysiotera-

peut, med levd liv i tillegg, har du en del å 

fare med. Jeg har til dags dato ikke opplevd 

at det har blitt feil å bruke egne erfaringer 

når man har en elev. For noen av elevene er 

jeg ikke fysioterapeuten, men Elizabeth, sier 

Spidsøe.  

Skolesystemet – ikke lett for alle 
– Hjelper det du gjør?

– Jeg ser som regel at elevene blir bedre 

av å gå til meg, og det hender ofte jeg treffer 

igjen noen på gata noen år senere, og at de 

da takker meg. Det er artig å møte en elev 

flere år etter, man vet jo aldri hvordan det vil 

gå med dem. Men jeg husker spesielt ei jente 

som sa at hadde det ikke vært for meg, had-

de hun aldri kommet seg gjennom skolen. 

GODT MED BEVEGELSE Spidsøe har 
enkelte undervisningstimer i ulike 
klasser. I dag er det psykologiklassen 
som har en time med fysioterapeuten.



34     FYSIOTERAPEUTEN  3/14

REPORTASJE

Nå hadde hun en spennende designerjobb. 

Totalt sett kan jeg si at de elevene som tar tak 

i det vi jobber med, får bedring, men de uten 

egeninnsats, kan jeg ikke hjelpe. 

Egeninnsats og bevegelse
En konsultasjon hos Spidsøe foregår som re-

gel slik: En prat, holdningsundersøkelse, og 

hun foreslår noen tiltak. Eleven får veiled-

ning om kroppsbruk, og som regel øvelser.

– Jeg er Mensendiecker og synes Men-

sendieckøvelsene er et bra redskap å bruke 

får å redusere muskel- og skjelettlidelser, 

minske spenninger og jobbe med den gode 

pusten. Påfallende mange elever har mye 

spenninger i rygg, skuldre og pust. Ofte tar 

det litt tid å få eleven til å forstå hvordan god 

kroppsbruk er, men når det først løsner, er 

effekten stor.

Sara Alnassry (20) kommer inn i Spidsøes 

knøttlille kontor. Hun er opprinnelig fra 

Irak, og har bodd i Norge i snart åtte år. For 

ikke lenge siden var hun veldig anspent. Nå 

er hun mer avspent, føler seg mer i takt med 

kroppen sin, beveger seg friere. Hun beve-

ger seg mer i det hele tatt! Sara er en av dem 

som har måttet ta noen trimturer rundt på 

skolens anlegg, etter instruksjon fra Spidsøe.

– Det var rådgiveren som fortalte meg 

om Elizabeth. Jeg søkte om fritak i gym, 

men fikk beskjed om at jeg måtte ha et opp-

legg. Jeg har hatt timer hos Elizabeth siden i 

fjor høst, og i tillegg vært med på avspennin-

gen på torsdager. Det har hjulpet meg mye. 

Jeg har fått en forståelse av hvordan kropp 

og hjerne fungerer sammen, stråler jenta.

Så er det Eirin Solberg Aasebøstøl (17) 

sin tur. Hun er ei aktiv jente som har hatt 

stiv og vond rygg ganske lenge. Nå har hun 

begynt å gå til Spidsøe, og det er godt å få 

hjelp. Spidsøe instruerer henne i mensen-

dieckøvelsen spiraldreining, og Eirins armer 

fyker fort om kroppen, mens ryggen får en 

god bevegelse. Etterpå får hun et par øvelser 

til. Men ikke for mange.

– Det skal være akkurat passe til at det 

går greit å gjøre dem hjemme, sier Spidsøe. 

Å se hele mennesket
Etterpå går vi ut, og Spidsøe viser frem den 

lille parken der hun iblant tar med elever for 

en prat. Eirin forteller at hun er med på av-

spenningen iblant.

– Det er skikkelig digg. Jeg føler at jeg kan 

ligge der lenge. Vi er gjerne flere i klassen 

som drar dit sammen. Mange av oss sliter 

med stive muskler, og vi synes det er flott å 

ha Elizabeth her, forteller hun.

Eirin har for øvrig sluttet å gå med veske, 

hun har begynt med sekk nå. 

– I hele fjor gikk jeg der med ei stor veske 

over den ene skuldra, og det var ikke sær-

lig bra. Råd fra Elizabeth har fungert bra for 

meg, sier jenta.

Mette Mari Wold er rådgiver ved skolen 

og en av samarbeidspartnerne til Spidsøe. 

Wold kan ikke få fullrost fysioterapeuten 

nok.

– Bare det at hun er her viser en symbol-

verdi: Vi synes kropp og helse er viktig. Det 

er like viktig å gi elevene god kroppsbevisst-

het og bidra til at de kan få et sunt syn på 

seg sjøl, som å ha god matte- og naturfag-

sundervisning. Elizabeth går her i gangene 

og minner oss på at det er viktig å se hele 

mennesket; ikke bare undervisningsbiten, 

slår hun fast.

En skole i endring
Og så er det all sittingen. Det å ha en skole-

fysioterapeut bidrar rett og slett til at det blir 

litt mindre av det og litt mer bevegelse, totalt 

sett ved skolen. Spidsøes tilstedeværelse gjør 

også at rådgiveren har flere verktøy å tilby 

elever som har det vanskelig. 

Mange føler at de ikke har det bra,  
men vet ikke helt hvorfor.
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– Elizabeth utstråler at man skal være 

komfortabel i sin egen kropp. Du er deg, 

og det skal du få lov til å være. Det er nok 

av signaler den andre veien, fra media, re-

klame, samfunnet om å bli penere, trene 

mer, bli enda slankere. Noen av elevene våre 

sier at de ikke klarte å slappe av før de møtte 

Elizabeth. De synes det er godt å møte noen 

uten å bli vurdert. Å få være bare seg. Det er 

et enormt prestasjonspress. Og for noen er 

Elizabeth grunnen til at de klarer å komme 

seg over kneika og fullføre skolen, sier Wold.

Hun forteller videre at de fleste som ikke 

fullfører den videregående skolen, fullfører 

2,9 år. Mange mangler kroppsøvingsfaget. 

– Hos oss jobber Elizabeth med elever 

som sliter her, og jeg er overbevist om at 

hennes innsats gjør at flere klarer å fullføre, 

sier rådgiveren. 

Men det er ikke bare de passive elevene 

som har behov for hjelp fra fysioterapeut, 

ifølge Wold:

– Det er så lett å tro at det går bra med 

de flinke jentene og guttene. Men det går 

ikke så bra med kroppen deres, nødvendig-

vis. Det blir lett mye fokus på fag. Vi ønsker 

å utstyre dem med noe de kan bruke hele 

livet: En trygghet på kroppen sin, kropps-

bevissthet – kunnskap om hvordan de kan 

bruke kroppen best mulig. Å forebygge øde-

leggende prosesser for elevene er noe av det 

viktigste vi gjør.

– Skulle flere skoler hatt en fysioterapeut?

– Ja. Men det kan være et langt lerret å 

bleke. Skolen er et rigid system, og for å lyk-

kes, må man nok ha noen mennesker som 

kjører hardt på. Men skolen er i endring nå, 

og vi må henge med. Man kan ikke tenke 

bare hode lenger.

Fysioterapeuter i skolen – god sam-
funnsøkonomi
– Hvorfor er det en selvfølge at skoler skal 

ha helsesøstre, men ikke fysioterapeuter? 

Spør Spidsøe, som nå er skolefysioterapeut 

på 14. året.

Engasjementet hennes for skolen startet 

med et prosjekt hun gjorde i perioden 2001- 

2004. Målet var å styrke elevenes selvbilde 

gjennom å øke kroppsbevisstheten deres. 

Målgruppen var elever mellom 16 og 20 

år på to skoler (Gerhard Schønning vgs. –

som nå har fått navnet Thora Storm vgs., 

og Strinda vgs.), lærere på de to skolene og 

kommunehelsetjenesten. Trondheim kom-

mune finansierte stillingen med psykiatri-

midler, og prosjektet fikk også noe drifts-

støtte fra sosial- og helsedirektoratet og 

Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Prosjektet fikk positive tilbakemeldinger 

både fra elever og skoleledelse, og resulterte 

i at Spidsøe har jobbet fast som skolefysiote-

rapeut etter prosjektets slutt. Som skolehel-

setjenesten for øvrig er hun ansatt og lønnet 

av Trondheim kommune.

– Det var artig å få så god respons, og 

kommunen signaliserte også at de ville satse 

på fysioterapi i skolen. Uansett: Foreløpig er 

det bare meg her, og jeg jobber på to skoler. 

En stund jobbet jeg på fem skoler, men det 

ble for mye å gape over, sier Spidsøe, før hun 

drømmer litt fremover, mot pensjonsalde-

ren. Hun er tross alt en dame som nærmer 

seg 62 år.

– Det hadde vært fantastisk å kunne sett 

tilbake på årene i den videregående sko-

len, og visst at jeg har flyttet på noen veg-

ger. At det jeg har gjort har monna litt. Et 

generasjonsskifte er på gang i skolen, og det 

kommer inn unge lærere som er mer åpne 

for forandringer. Så det kan skje. Men det er 

tøffe tak, sier Spidsøe.

På slutten av dagen har hun en time med 

psykologiklassen. En gjeng på rundt 20 

elever samt læreren deres får høre om god 

kroppsbruk av Elizabeth, og beveget seg litt.

– Tenk dere nå at dere går nedover Nor-

dre gate, det er sommer, dere skal snart på 

en fest, er glade og litt forventningsfulle. 

Hvordan beveger dere dere da? Spør Eliza-

beth. Og elevene løsner på litt spente skul-

dre, ansikter og rygger. Og puster ut!

Vi lar rektoren få det siste ordet:

– Alle gode krefter som bidrar til at fra-

fallet i skolen reduseres, er en god sam-

funnsmessig investering. Ansatte man flere 

fysioterapeuter i skolene, ville man spart seg 

for ganske mange kroner på sosialbudsjettet 

senere, sier Anne Karin Sveinall. 

ØNSKEDRØM – Jeg 
håper at jeg, den dagen 
jeg går ut i pensjon, 
kan se tilbake og vite at 
jeg har skapt noe varig, 
sier Spidsøe. 
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Tenk om kontroll på kroppslig 

balanse og mental tilstedeværelse 

ble lært i løpet av første leveår for 

så å fungere som noe sikkert resten 

av livet – uansett medgang eller 

motgang. 

Men slik er det jo ikke. Mulighe-

tene til å utvikle det ligger medfødt, 

men må som alt annet læres gjen-

nom øving. Spedbarnet arbeider 

med dette når det får bevege seg 

fritt i trygge omgivelser. 

Avsporinger i oppmerksomheten 

hemmer læring. Usikkerhet om jeg 

står trygt hemmer læring. Balanse 

og tilstedeværelse er flyktige stør-

relser som stadig må oppdateres. 

Samtidig er de nøkler for å lære å 

tilpasse oss livet i stadig endring. 

Har fysioterapeuter i dag god 

nok kompetanse til å veilede pasien-

ter til å gjenvinne god balansekon-

troll og evne til tilstedeværelse? 

De siste 13 årene har jeg deltatt 

i et fagutviklingsprosjekt sammen 

med hjerneforsker Per Brodal, 

Universitetet i Oslo og fysioterapeut 

Kirsti Leira, Levanger. Vi ville finne 

mer ut av samspillet mellom kropp 

og hjerne. Vi ønsket å gjøre et dyp-

dykk i balanse. Kunne systematisk 

prøving og feiling gi oss mer innsikt 

i å forstå hvorfor så mange opplever 

manglende kontroll på livene sine? 

Når balanse er så grunnleg-

gende viktig for å oppleve kontroll 

over målrettete oppgaver og den 

samtidig er sårbar og flyktig, må det 

jo være noe i måten jeg beveger 

meg på i hverdagen som ideelt skal 

sikre at jeg ivaretar den?

Det er ganske nifst å tenke 

på at følelsen av balansekontroll 

og evnen til å være til stede er 

flyktige størrelser. Hvordan kan jeg 

sikre meg at slike ferskvarer stadig 

oppdateres? Kan det være mulig at 

innholdet i begrepene kan kobles 

sammen? Kan full konsentrasjon 

rundt bevisstgjøring av balansekon-

troll i enkle hverdagslige bevegelser 

være effektivt? 

Svaret er ja. Hadde mennesket 

overlevd om så ikke hadde vært 

tilfelle? 

Langsomt har vi utviklet en 

tilnærming som heter læringsorien-

tert fysioterapi. Vi har dokumentert 

vår fagforståelse i tre fagbøker. Den 

siste – med tilhørende nettres-

surser – kom i desember. I korthet 

går læringsorientert fysioterapi ut 

på å veilede den som søker hjelp 

for såkalte «uklare symptomer» å 

lære stabil evne til tilstedeværelse 

og god balansekontroll. Vi utnytter 

våre «grå» hverdagsbevegelser til 

full konsentrasjon om bevisstgjøring 

av balansekontroll. Usikkerheten om 

jeg står i trygg oppreist posisjon er 

ofte godt kamuflert. 

Hverdagsvinneren er: Å reise seg 

og å sette seg med god balansekon-

troll. Ikke haste seg opp, ikke falle 

ned. For å unngå ytre forstyrrelser, 

vender jeg oppmerksomheten inn, 

holder munn og tar diskret kontroll 

på balansen. Det skjer ved hjelp 

av Intern taktfast kommando. 

Oppmerksomheten fylles med en 

grunnleggende viktig fornemmelse; 

bevisstgjøring av god balansekon-

troll. Full konsentrasjon et gyllent 

øyeblikk rydder hodet. Jeg gjør meg 

klar for neste oppgave.

Oftere enn vi tenker over reiser 

vi oss og setter oss. Kravet om 

stadige oppdateringer blir ivaretatt. 

Denne og noen andre bevegelser 

utgjør «stallen» av det vi kaller verk-

tøy. Det er virksomt, gratis, genialt 

og «hemmelig». 

Vi gleder oss sammen med pasi-

entene over gode læringsprosesser. 

Vi er skjønt enige om én ting: Det 

enkle er det beste.  

Britt Fadnes, fysioterapeut 
ved Voksenpsykiatrisk 
poliklinikk i Molde

Trygg balanse og evne til tilstedeværelse er ferskvare

Fullmatet med fordeler og funksjoner!!

ACTIVE
... ytterligere en nyhet på knesiden!

For mer informasjon, kontakt oss gjerne på 23 23 31 20 
                eller mail.norway@camp.no
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Landsmøtet 2013 vedtok at NFF i kommende periode skal arbeide for offentlig  
finansiert fysioterapi uten henvisning for å styrke fysioterapitjenesten. 

Fysioterapeuter er faglig autonome, med et selvstendig vurderings- og behand-
lingsansvar. Likevel har pasienten bare rett på trygderefusjon for fysioterapibe-
handling som utføres etter henvisning. Oppsøker pasienten en fysioterapeut uten 
slik henvisning, må han eller hun betale hele behandlingen selv. Slik helsevesenet 
er organisert fører det også til at pasienten må vente unødig lenge for å få riktig 
behandling. Dette er en lite pasientvennlig ordning.

Det er gjennomført flere undersøkelser av effekten ved direkte tilgang til fysiote-
rapeut uten henvisning fra lege. I en artikkel i det amerikanske tidsskriftet Physical 
Therapy fra januar i år, er forskning på direkte tilgang til fysioterapi versus en ord-
ning med legehenvisning oppsummert. Direkte tilgang innebærer reduserte kost-
nader, færre behandlinger, mindre bruk av medisiner, mindre bivirkninger, færre 
henvisninger til billeddiagnostikk, færre legebesøk, færre innleggelser og større pa-
sienttilfredshet. Direkte tilgang er både en ønskelig og hensiktsmessig utnyttelse av 
fysioterapeutenes særskilte kompetanse.

I NFFs møte med helse- og omsorgsminister Bent Høie fremmet vi ønsket om 
at pasienten kan gå direkte til fysioterapeut uten henvisning. Han sier selv at det er 
en knapphet på personell i kommunehelsetjenesten og at vi «må bruke dem på en 
bedre og smartere måte. Vi må utnytte kompetansen bedre». Han har gitt tydelige 
signaler om endringer i primærhelsetjenesten som åpner for en bedre utnytting av 
kompetansen blant helsepersonell. 

I det offentlige helsevesenet, både internasjonalt og i Norge, ser vi en utvikling i 
retning av at fysioterapeuter og annet helsepersonell stadig får flere oppgaver som 
tidligere var forbeholdt legene. Det gjelder for eksempel sykemeldingsrett og be-
handling uten henvisning fra lege. I dag gjelder en slik ordning for manuellterapeu-
ter. Vi ønsker den utvidet til å gjelde også andre fysioterapeuter. 

NFF har derfor også signalisert at det vil være en hensiktsmessig oppgavedeling 
mellom lege og psykomotorikere at slike fysioterapeuter får en utvidet rolle i for-
hold til sykemeldingsarbeidet og henvisning av pasienten.  I mange tilfeller vil det 
være fysioterapeuten som kjenner pasienten best og som har størst innsikt i forhold 
knyttet til pasientens situasjon. Fysioterapeuten kan derfor bidra til tilbakeføring til 
arbeid – og bidra til raskere og smidigere prosesser – for pasienten.

Pasientene fortjener at ulik kompetanse brukes på beste måte, og at behandlin-
gen kommer i gang raskest mulig. Helsevesenet har både flaskehalser, svingdører og 
omveier. Kanskje er omveiene det enkleste stedet å begynne når myndighetene skal 
forbedre helsevesenet? Fjerner vi de mest åpenbare omveiene, tror jeg også vi får 
færre svingdørpasienter og flaskehalser.
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STADIG FLERE ser nødvendigheten og viktig-

heten av å organisere seg for å få gjennomslag 

for sine krav og beholde goder opparbeidet gjen-

nom blant annet tariffavtaler. Dette ser vi både i 

medlemstallene for Unio og de andre hovedorga-

nisasjonene, og for NFF, som den siste perioden 

har fått en strøm av nye medlemmer. Ved å stå 

sammen og kjempe felles kamp blir vi en sterk 

forhandlingsmotpart i tariffoppgjørene. 

Skolering

I NFF er medlemmenes sterkeste støttespillere de 

tillitsvalgte, som nitid jobber for å skape en god 

arbeidsplass og gode vilkår for fysioterapeutene. 

Mange tillitsvalgte melder seg på kurs, både 

grunnopplæring og temakurs for mer erfarne til-

litsvalgte, og NFF har aldri hatt en større pågang 

enn nå. Første samling grunnkurs for tillitsvalgte 

blir avholdt på Rica Nidelven 11.–13. mars med 

nærmere 40 deltakere. 

Tariffoppgjøret 2014

Unio og NFF er godt i gang med forberedelsene 

til årets hovedoppgjør. Organisasjonene legger i 

disse dager ned et stort arbeid rundt hvilke krav 

som skal fremmes i årets oppgjør. Temaer i år, 

foruten økonomi, kan komme til å bli arbeidstid, 

særaldersgrenser og pensjon (sistnevnte er 

hovedtema i privat sektor). Resultatet i frontfa-

get vil trolig foreligge før påske, og rammen der 

vil i stor grad være retningsgivende for oppgjøret i 

offentlig sektor. Likevel ser vi av TBU-tallene fra i 

fjor at forskjellene mellom privat og offentlig sek-

tor stadig øker (se «Lønnsgapet utvides»). Dette 

etterslepet fra i fjor og tidligere år må vi forsøke å 

hente inn i de fremtidige oppgjørene.

NFF er godt i gang med å skolere de til-

litsvalgte i helseforetakene i tilfelle det blir lokale 

forhandlinger i år. I løpet av mars måned skal alle 

ha vært gjennom en dag med informasjon og 

opplæring. De tillitsvalgte samles i mindre grup-

per, slik at det skal bli god tid til å ivareta de lokale 

utfordringene. Opplæring i lokale forhandlinger i 

KS og Virke vil skje til høsten, mens statskurset 

dessverre er avlyst grunnet få påmeldinger. Kurs 

for Oslo kommune går i mars i Oslo. 

MANDAG 17. februar la Teknisk beregnings-

utvalg (TBU) frem de foreløpige tallene for 

lønns- og prisvekst det siste året. Tallene 

viser at lønnsgapet mellom offentlig og privat 

sektor økte. Samlet lønnsvekst i industrien 

var på rundt 4 prosent, og funksjonærene i 

industrien lå på 4,25 prosent. Til sammenlik-

ning var lønnsveksten for utdanningsgrup-

pene rundt 3,5 prosent i kommunene, og 3 

prosent for sykehusene (Spekter).

Unio-leder Anders Folkestad kommen-

terte TBU-tallene på www.unio.no. Han 

angriper blant annet argumentasjonen om at 

lønnsnivået til ansatte i offentlig sektor må 

holdes nede, når resultatet er at forskjellene 

mellom privat og offentlig sektor øker enda 

mer: – Mens en funksjonær i industrien fikk 

en gjennomsnittlig lønnsøkning på 26.500 

kroner i fjor, fikk en kommuneansatt en 

lønnsøkning på 15.000 kroner. Dette viser 

igjen at det ikke er samsvar mellom «Hva sa 

de og hva gjør de». 

Riktige personlige data 

 Sørg for at opplysningene om deg på medlemssidene på www.fysio.no alltid 

er riktige. Da blir Fysioterapeuten sendt til rett adresse, og vi når deg med all 

NFF-informasjon. Ved flytting må du også melde ny bostedsadresse til Posten.

Medlemsnummer og passord til «Min side»

Alle nye medlemmer får tilsendt opplysninger om hvordan de logger seg inn på NFFs medlems-

sider på www.fysio.no. Brukernavnet er medlemsnummeret i NFF, som du finner bak på tids-

skriftet Fysioterapeuten og på giroer fra NFF. Passord kan bestilles og endres av den enkelte via 

medlemssidene. Du går via «Logg inn» på www.fysio.no og velger «Glemt passord?» i innlog-

gingsruta. Så følger du trinnene og instruksene videre.

Avslutning av medlemskap

Utmelding av NFF må skje skriftlig, gjerne per e-post. NFFs Landsmøte i 2007 vedtok at 

avslutning av medlemskap i NFF gjelder fra den datoen utmeldingen er registrert i medlemsregis-

teret, men at kontingenten likevel skal betales fullt ut frem til den nærmeste av datoene 1. juli og 

1. januar.

En utmelding som blir registrert etter 1. januar, innebærer at medlemmet plikter å betale kon-

tingent for hele halvårsperioden frem til 1. juli. Tilsvarende frem til 1. januar for utmelding etter  

1. juli. De som melder seg ut, og ikke ønsker å beholde medlemskapet sitt ut inneværende halvår, 

må gi beskjed om dette til Medlemskontoret, tlf. 22 93 30 50, eller informasjon@fysio.no.

Ditt NFF-medlemskap

Større og sterkere!

Lønnsgapet 
utvides

STERKE Størrelse, skolering og fellesskap gir styrke både i forhandlinger og konflikter. Fra Unios 

streikemarkering i Oslo 30. mai 2012. 
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Juss og arbeidsliv

EN AV SIDENE ved det eksisterende minste-

lønnssystemet i KS-området er at lønnstillegg 

som er gitt lokalt, ikke kommer i tillegg til de 

sentralt fastsatte minstelønnssatsene. Dette 

innebærer at når det gjøres minstelønnsjuste-

ringer i det sentrale tariffoppgjøret, eller når den 

ansatte får høyere minstelønn ved å gå opp et 

ansiennitetstrinn, så blir det lokale lønnstilleg-

get utlignet eller «spist opp». For å kompensere 

dette har det ved de siste hovedtariffoppgjør-

ene vært avtalt særskilte bestemmelser om 

at noen av de lokale lønnstilleggene helt eller 

delvis skal komme i tillegg til de sentrale minste-

lønnssatsene.

«Flyte oppå»-tillegg

NFF mener at det sentralt må fastsettes at 

lønnstillegg som er gitt lokalt, i sin helhet skal 

komme i tillegg til («flyte oppå») de sentrale 

minstelønnssatsene. NFF og Unio har frontet 

dette standpunktet i alle tariffoppgjør siden 

2010.

I Riksmeklerens forslag vedrørende 

tariffrevisjonen 2012 ble det bestemt at et 

partssammensatt utvalg bestående av KS, Unio, 

LO, YS og Akademikerne skulle arbeide sammen 

frem mot tariffoppgjøret i 2014 for å prøve å 

lage et system som ivaretar lokale lønnstillegg 

ved endret minstelønn. Det partssammensatte 

utvalget har nå kommet med en sluttrapport der 

forskjellige modeller blir lagt frem. Det er grunn 

til å tro at valg av modell for å løse forholdet 

mellom lokal og sentral lønnsfastsettelse blir en 

viktig det av kommende hovedtariffoppgjøret 

i KS.

Et eksempel: Anne Hansen er ansatt i kode 

7066 Fysioterapeut i Rariteten kommune. Hun 

har sju års ansiennitet, og er lønnet i henhold til 

minstelønn etter fire år, som er kr 361 000. Hun 

får kr 20 000 som lønnsmessig uttelling i lokale 

forhandlinger, fordi hun har kompetanse som 

er etterspurt og benyttet i kommunen. Hennes 

nye lønn er da kr 381 000.

Et par måneder etter de lokale forhandlinge-

ne oppnår Anne åtte års ansiennitet. Minstelønn 

her er kr 373 000. Anne får ikke de 20 000 i til-

legg til ny minstelønn – som ville ha vært i tråd 

med NFFs politikk. Hun beholder sin grunnlønn 

på kr 381 000 som ligger over hennes nye  

minstelønn. Verdien av den økte lønnen på 

grunn av kompetanse vil nå være kr 8000. 

Hovedoppgjøret 2014 – KS-området
Kirsti Glad, seniorrådgiver, NFFs forhandlingsseksjon

NOR-brosjyre i ny drakt
I LØPET AV mars blir pasientbrosjyren «Fysio-

terapi for nevrologi, ortopedi og revmatologi» igjen 

tilgjengelig fra NFFs nettbutikk. Teksten i den nye 

utgaven er oppdatert, og alle illustrasjonene er nye.
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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

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

19. mai 6. april Temadag om hverdagsrehabilitering - fysioterapeutens bidrag! Oslo

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

14. november 14. september Temadag om fysioterapi til kreftpasienter Oslo

21.-22. november 1. september Fordypningskurs i undersøkelse og behandling ved  
kjeveleddsproblematikk

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) Bevegelsesutvikling Kreft og fysisk aktivitet

  Nettressurs som lærer deg å finne, kritisk 
 vurdere og å bruke forskningsbasert kunnskap
 slik at du kan ta kunnskapsbaserte 
 beslutninger.

Helsebiblioteket 
(www.helsebiblioteket.no)

Helsebiblioteket er et nettsted som gir gratis tilgang til oppdatert 
 fagkunnskap for norsk helsepersonell: tilgang til databaser, til en 
 mengde tidsskrifter, til faglige retningslinjer og til oppsummert forskning.
 Du må registrere deg som bruker for å logge deg inn. 

Kunnskapsbasert praksis 
(www.kunnskapsbasertpraksis.no)



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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Foreløpig program:

Fysioterapeutens bidrag i et  
hverdagsrehabiliteringsteam
Grensene mellom rehabilitering  
og hverdagsrehabilitering
Fallforebygging og fysisk  
aktivitet hos hjemmeboende  
eldre

Påmelding: 
www.fysio.no/kurs/ 
kurskalender

Påmeldingsfrist: 
6. april 2014

Pris: kr 1500 for medlemmer,
 kr 3000 for ikke-medlemmer

Velkommen!

Temadag om hverdagsrehabilitering 
– fysioterapeutens bidrag!

Fysioterapeuter har en viktig rolle innen hverdags-
rehabilitering og er godt representert i de ulike hver-
dagsrehabiliteringsteamene rundt om i hele landet. 
Fysioterapeuter har kompetanse om funksjonsvur-
dering, tidlig intervensjon og rehabilitering som er 
helt avgjørende for å opprettholde eller gjenvinne 
funksjon. 

Vi fortsetter suksessen med å arrangere temadag 
om hverdagsrehabilitering for fysioterapeuter. I år 
inviterer NFF til en dag med fokus på hvordan fysio-
terapeuter kan bidra med sin spesialiserte kunnskap i 
hverdagsrehabilitering og som veiledere av pårørende 
og støttepersonell. Andre tema er grensene mellom 
rehabilitering og hverdagsrehabilitering, fallforebyg-
ging og fysisk aktivitet hos hjemmeboende eldre 
basert på nye nasjonale retningslinjer. 

TID: 19. mai 2014 kl 9–17
STED: KSagenda møtesenter,  
Haakon VII’s gate 9, Oslo

Fagseksjonen i NFF søker kursledere til følgende kurs:
 

MT – basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical,  
kjeve, thoracal og skulder
MT – basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal,  
bekken og hofte
Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø
Helse- og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmiljø
Fysioterapi for eldre – grunnkurs
Fysioterapi for eldre – forebygging av funksjonssvikt og fall
Fysioterapi for eldre – ortogeriatri og osteoporose
Fysioterapi for eldre – alderspsykiatri

Er du den vi leter etter?
Se informasjon om hvert kurs og det å være kursleder
på www.fysio.no/kurs

Søknadsfrist 27. april 2014.

sjonen i NFF søker kursledere titil l føføføfølglglglgende kurs:

basiskurs i undersøkelse og behandling g g g avavavav ccere vical, 
e, thoracal og skulder
basiskurs i undersøkelse og behandling gg avavavav lumu bal, 
en og hofte
e- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø
e- og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmimimim ljljljljøøøø
oterapi for eldre – grunnkurs
oterapi for eldre – forebygging av funksjoooonsnsnsnssvsvikikt og fall
oterapi for eldre – ortogeriatri og osteopppororororososososee
oterapi for eldre – alderspsykiatri

masjon om hvert kurs og det å være kuursssleleedded r
fysio.no/kurs

frist 27. april 2014.

SKRIFTTLIG PÅMELDING PÅ WWW.FYSIO.NO/KURS
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ANDRE KURS OG MØTER

UiT Norges arktiske universitet
9037 TROMSØ

Master i helsefag - 120 studiepoeng
Søknadsfrist for studieretninger som tar opp studenter i 2014:

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 
tilbyr mastergradsstudier for fysioterapeuter.

Utlysning av forskningsmidler
Norsk Revmatikerforbunds Forskningsfond, Pahles legat og Stor-
tuens legat vil i år 2014 etter søknad kunne gi økonomisk støtte 
til forskning vedrørende revmatiske sykdommer.
Forskningsfondet kan bidra med oppstart og avslutningsmidler 
både til drift og forskerlønn. Det er også et ønske å stimulere til 
forskning på effekt av fysikalsk behandling.

I tillegg til de ovennevnte fond og legater har Forskningsfondet 
mottatt arvemidler som skal øremerkes forskning innen følgende 
områder:

Barn- og ungdomsrevmatisme
Lupus
Hjerteproblemer i forbindelse med Bekhterevs sykdom, på 
kr. 450 000,- ment til et prosjekt

Søknadsskjema ligger på www.revmatiker.no eller fåes ved 
kontakt med NRF, tlf. nr. 22 54 76 00. 
Der forskningsprosjektet omfatter lønnsmidler, vedlegges 
erklæring fra arbeidsgiver som skal ha arbeidsgiveransvar. 

Søknaden sendes til: Norsk Revmatikerforbund, Postboks 2653 
Solli, 0203 Oslo. Frist: 1. OKTOBER 2014.

Masterstudiet ved Avdeling for helsefag  passer for deg som 
har helsefaglig profesjonsbakgrunn og interesse for 
fagutvikling innenfor klinisk praksis eller forskning i 
helsefagene.  
 
Studiet gir deg solid kompetanse gjennom forskningsbasert 
undervisning og eget forskningsarbeid i et sterkt og 
tverrfaglig forskningsmiljø. 
 
Vi har utviklet arbeidsmåter for studentene som sikrer tett 
oppfølging, god progresjon og kvalitet. Arbeidet resulterte i 
kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for 2011. 
 
Målgruppe: Sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, 
vernepleiere og andre med helse- og samfunnsfaglig 
bakgrunn. 
 
Karrieremuligheter:  Du kan jobbe med utdanning og 
opplæring innenfor helsefagene eller drive med fagutvikling 
og forskning. Studiet gir kvalifikasjoner for faglige 
lederstillinger og videre studier på doktorgradsnivå. 
 
Organisering: Heltid 2 år eller deltid 3 år  
 
www.uio.no/studier/program/helsefagvitenskap-master/ 
 

Master i helsefagvitenskap M

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.no  +46 85 40 882 80

- medisinsk yoga



FYSIOTERAPEUTEN  3/14     45

Ta en master i helse- og sosialfaglig arbeid 

med eldre. Studiet er tverrfaglig.

Les mer på ww.diakonhjemmet.no/eldre

Kurs i fascie-terapi
BFit Nordic og Fazer inviterer til basiskurs i fascie-terapi, 
ledet av internasjonale eksperter.
 
Fascia spiller en sentral rolle i kroppsbevisstheten og har mange 
smerte- og bevegelsessensorer. Deltakerne lærer og praktiserer 
de viktigste behandlingsteknikkene med aktiv bruk av Fazer 
instrumenter.
 
Målgruppe: Fysioterapeuter, naprapater, osteopater, manuellte-
rapeuter, kiropraktorer, ergoterapeuter, idrettsvitere, massasjete-
rapeuter, leger og personlige trenere.
Dato: Lør 24.05 og søn 29.05
Sted: Olympiatoppen, Oslo
Kursholder: Dr. Jürgen Förster. Head of School of Physiotherapi 
Universitätsklinikum Aachen. Förster er en del av teamet til  
Dr. Schleip, som er ledende innen fascia-forskning og behandling.
 

Påmelding og nærmere informasjon:
www.bfit.no eller sbr@bfit.no

Masterprogram i helsefag, 
fysioterapivitenskap
 
Hvorfor ta mastergrad i fysioterapivitenskap?

 
Faglig fordypning:

Søknadsfrist: 15. april 2014

MASTERPROGRAM I HELSEFAG
FYSIOTERAPIVITSKAP

INTERNASJONAL HELSE

Søknadsfrist: 15. april 2014

Universitetet i Bergen tilbyr hausten 2014

Onsdag 23. – fredag 25. april 2014 på Fossum i Bærum

«Timene mine er blitt bedre og deltakerne mer fornøyde etter 
instruktørkurset» – Fysioterapeut på Frisklivssentral

Påmelding og mer info: www.nordictraining.no
Maks 12 deltakere.
Internkurs holdes også – velkommen til å ta kontakt!

Kursholder: Fysioterapeut  
og tidligere landslagsalpinist 
Annie Manshaus Lingjerde

INSTRUKTØRKURS i Nordic Training
– variert og effektiv utetrening for alle nivåer!

www.fysioterapeuten.no/Ledige-stillinger
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ARBEIDSMARKEDET

Det er viktig å stille krav om lønn før man takker ja til en stilling. Lønn fastsettes på bakgrunn av arbeidstakerens kompetanse, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til 

markedssituasjonen. Flere stillinger enn før har nå kun en sentralt fastsatt minstelønn, noe som gjør dette enda viktigere. NFFs tillitsvalgte på arbeidsplassen eller  lokal-

avdelingen kan være behjelpelig med relevant informasjon til NFFs medlemmer. Priser og tidsfrister står på nest siste side. Annonser bestilles på fysioterapeuten@fysio.no

arbeidsmarkedetARBEIDSMARKEDET

Det er viktig å stille krav om lønn før man takker ja til en stilling. Lønn fastsettes på bakgrunn av arbeidstakerens kompetanse, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til 

markedssituasjonen. Flere stillinger enn før har nå kun en sentralt fastsatt minstelønn, noe som gjør dette enda viktigere. NFFs tillitsvalgte på arbeidsplassen eller  lokal-

avdelingen kan være behjelpelig med relevant informasjon til NFFs medlemmer. Priser og tidsfrister står på nest siste side. Annonser bestilles på fysioterapeuten@fysio.no

arbeidsmarkedet

   HORTEN 
KOMMUNE 
www.horten.kommune.no

Helsetjenesten for barn og unge

FYSIOTERAPEUT
60% fast stilling 
Søknadsfrist: 28.03.2014

Vi ber alle våre søkere om å søke på stillingen via    
vårt digitale søknadssenter.  
For fullstendig utlysningstekst, se våre nettsider    
www.horten.kommune.no

Horten kommune aksepterer kun elektroniske søknader

Kommunen har følgende ledige stillinger:
 

Moss kommune

Moss kommune har ca. 31.000 innbyggere. Byen er sentralt 
plassert ved Oslofjorden med svært gode muligheter til å bruke 

skog, mark og sjø til rekreasjon og naturopplevelse. Toget til Oslo tar i dag 
ca. 40 minutter, men forventes å bli kraftig redusert i løpet av neste tiårs-
periode. Flyplassen Moss lufthavn Rygge gjør at det er kort vei til mange 
interessante og spennende reisemål. 

50 % vikariat for fysioterapeut med driftsavtale 
ledig til 01.09.15  

Ved Jeløy fysioterapi er det ledig 50 % vikariat for fysioterapeut med 
driftsavtale fra dags dato til 01.09.15. Dagens avtaleinnehaver har 
100 % tilskudd, og vil selv fortsette å jobbe i halv stilling frem til 
oppnådd pensjonsalder.
Det forutsettes at man kommer til enighet med avtaleinnehaver og de 
øvrige fysioterapeutene om arbeidstid og økonomi.

Søknadsfrist: 04.04.14.  
Ref. nr.: 14/751 
 
Søknad og CV sendes via kommunens elektroniske søknadsskjema. 
For mer informasjon, se vår hjemmeside www.moss.kommune.no 
under menypunkt stilling ledig.

Moss kommune, Rådhuset, Kirkegata 15, postboks 175, 1501 Moss
Tlf. 69 24 80 00. Epost@moss.kommune.no 

Søknaden sendes elektronisk. 
Søknadsskjema og fullstendig 
utlysningstekst finnes på
www.fauske.kommune.no
under ledige stillinger.

Helse og Omsorg, enhet Helse

FYSIOTERAPEUT
100 % i fast stilling. 

FYSIOTERAPEUT
100 % i fast stilling fra snarest. 

Felles søknadsfrist: 28.03.2014.

Kjøp – salg – leie

NYE LOKALER?
Lyse kontorlokaler 189 M2 sentralt på Skøyen.  Meget godt egnet 
for helserelatert virksomhet.
Lokalene består av stor gang med bl.a. 6 kontorer, kjøkken, arkiv-
rom, bad/wc. Separat inngang  og parkeringsplasser ( 5 oblater ).
Lokalene kan kjøpes eller leies.

Kontakt: Tom Almquist, mob. 930 34 748, ta@stiftsstaden.no
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Ullensaker kommune

Ledig avtalehjemmel fysioterapi
 

Ref: 2014/1103. Tilskuddet utlyses på bakgrunn av nedtrapping.
Utlysningen gjelder 40% driftstilskudd fom 01.08.14 med utvidelse 
til 80% fom.01.07.15.
Det kreves godkjent videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi.

 
For fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknad, se vår hjem-
meside: www.ullensaker.kommune.no- ledige stillinger
Det oppfordres til å søke elektronisk.
 Avtalehjemler reguleres av den til enhver tid gjeldende ASA-4313.
 
Søknadsfrist 4. april 2014.
For nærmere informasjon kontakt avdelingsleder for fysio- og ergo-
terapitjenesten Linda Müller. Telefon 66 10 84 03.

RYGGE KOMMUNE

Rygge kommune er en sentralt beliggende kommune i Østfold, med 
noen av Oslofjordens vakreste kystlinjer. Attraktive boligområder 
med nærhet både til yrende bymiljø og frodig natur, gjør derfor Rygge 
perfekt for deg som ønsker å bo landlig, men likevel sentralt. Samtidig 
gjør den meget sentrale beliggenheten, med kort avstand til motor-
vei, jernbane og flyplass, Rygge til en ideell kommune å jobbe i.
 
Rygge kommune har ledig 

50 % driftstilskudd fra 1. august 2014
Hjemmelen er lokalisert til Rygge Fysioterapi.
Søknadsfrist: 4. april 2014.

Full utlysningstekst på www.rygge.kommune.no
Telefon: 69 26 43 00, E-post: postmottak@rygge.kommune.no

Tema: LIV OG SAMLIV MED MS – de mange utfordringene

Målgruppe: Helsepersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten, personer med MS, pårørende 
 og andre interesserte.
Målsetting: Gi deltakerne innsikt i og verktøy til å løse noen av utfordringene det er å ha MS og å være pårørende. 
 Det gjelder like mye for fagpersoner som for personer med MS og pårørende.

Kurssteder:
Fredag 11.  april Radisson Blue Hotel Norge, Bergen 
Tirsdag 6. mai Rica Hell Hotel, Værnes
Torsdag 15. mai Quality Hotel & Resort, Sarpsborg
Torsdag 22. mai Rica Seilet Hotel, Molde
Torsdag 12. juni Hotell Scandic, Hamar

For påmelding og ytterligere informasjon: 
Gå inn på MS-forbundets hjemmeside www.ms.no eller ta direkte kontakt med MS-forbundet på telefon: 22 47 79 90

MS-konferansene 2014

Torsdag 18. september Stiklestad Hotell, Verdal
Onsdag 24. september First Hotel Ambassadeur, Drammen
Onsdag 15. oktober Quality Hotel & Resort, Kristiansand
Onsdag 22. oktober Thon Hotel Nordlys, Bodø
Onsdag 29. oktober Quality Hotel Grand Farris, Larvik

www.fysioterapeuten.no/Ledige-stillinger
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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

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

www.powermedic.no
tlf. 92 46 63 33

Powerlaser PRO
Probably the best

handheld laser in the world

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

www.skanlab.se

0525 36915

info@skanlab.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

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
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

MAI
7.-9. Linköping, Sverige 

3. nordiske konferansen om 

arbeidsrettet rehabilitering 

Arr.: National Centre for Work 

and Rehabilitation og HELIX 

Vinn Excellence Centre, 

Linköping University, Sverige

Info: http://www.liu.se/

workrehabilitation?l=sv

14.-16. Bergen
25th Scandinavian Hand 

Society Meeting

Arr.: Norsk forening for 

håndterapi m.fl.

19. Oslo 

Temadag om 

hverdagsrehabilitering 

Arr.: NFF 

Info: www.fysio.no/kurs/

kurskalender

19.-23. Holmsbu 

Forskning ved fjæra 

Arr.: Nasjonalt kunnskapssenter 

for helsetjenesten 

Info: www.kunnskapssenteret.

no

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

4   17/3 21/3 11/4

5   21/4 25/4 16/5

Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak-

sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og 

stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og 

annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret-

ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. 

PRODUKTANNONSER

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.

Utfallende: 

OPPLAG 

9.200 

TRYKK 

Merkur-Trykk AS



Mamma

facebook.com/madeformovementgroup

Vi  er her for deg og tilbyr kompetanse og 
de beste TENS- og muskelstimulerings-  
apparatene  på markedet. 

Din nye produktspesialist i Norge er 
fysioterapeut Mathilde Myklebust. 
Hun har jobbet klinisk med TENS 
og muskelstimulering siden 2004 
og har god klinisk erfaring med 
elektroterapi. 

Ta kontakt hvis du ønsker besøk 
eller har andre spørsmål.

DJO arrangerer gratis inspira- 
sjonsdager ulike steder i landet. 
Ta kontakt hvis du ønsker å
delta eller hvis du vil vi skal 
komme til ditt arbeidssted.

 

NYTT FRA JOURNAL OF 
ORTHOPEDIC

Robert Pivec, MD; Michael Stokes, MPH; Abhishek  
S. Chitnis, MPharm, PhD; Carl B. Paulino, MD; Steven 
F. Harwin, MD; Michael A. Mont, MD.

Orthopedics 
December 2013 - Volume 36 · Issue 12: 922-928
DOI: 10.3928/01477447-20131120-04Mathilde Myklebust

mobil 45670298 
mathilde.myklebust@djoglobal.com
www.fysioett.no

Ønsker du å holde deg oppdarert på den nyeste forskningen. 
Gå inn på www.djoglobal.com og registrer deg på MyDJO. 
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Vårt utstyr fra tyske Richard Wolf og fra sveitsiske EMS er det eneste på 
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