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I BEGYNNELSEN AV juli, rett før Norge tok sommerferie, kom svaret. Helse- og omsorgsde-

partementet (HOD) ønsker ikke å gi autorisasjon til flere grupper helsepersonell. Departe-

mentet har hatt 12 andre autorisasjonsanmodninger til behandling. 

Det betød også nei til dobbelt autorisasjon for manuellterapeuter, en av de mest trøblete 

sakene i NFFs historie.

Dette var andre gang at noe skjedde «rett før» i denne saken. Bare noen få dager før 

Stoltenberg-regjeringen gikk av sendte HOD ut et høringsnotat der autorisasjon til manu-

ellterapeuter ble anbefalt.

Vi klarer ikke å dy oss. Mente de det virkelig, eller var det fordi de ville sende LO en hyggelig 

liten hilsen, helt på tampen?

I mars 2013 sa LOs daværende nestleder, Gerd Kristiansen, at autorisasjonssaken snart ville 

være løst. I talen på Norsk Manuellterapeutforenings (NMF) landsmøte var det ikke tvil i 

hennes sjel om at LO og NMF skulle få gjennomslag. 

For uansett hva man måtte mene om fordelene og ulempene med å gi en liten gruppe helse-

personell dobbel autorisasjon; Hvorfor tok det så skrekkelig lang tid?

Det viktigste nå er å se framover og håpe at sårene gror.  Altfor mye negativ energi er blitt 

brukt på denne saken, energi som ikke minst trengs for å få på plass en offentlig spesialist-

godkjenning for fysioterapeuter. Her vil manuellterapeutene stå først i køen.

NMF-leder Peter Chr. Lehne understreker at kampen for autorisasjon fortsetter. Forenin-

gens eksistens er basert på å drive lobbyvirksomhet for autorisasjon, så noe annet kan han 

neppe si. Men kombinasjonen Lehne-LO skal man ikke kimse av. Sammen vil de helt sikkert 

sørge for at håpet holdes levende. 

Vi velger å være optimistiske. Regjeringen Solberg har mye på gang i helsepolitikken de 

nærmeste 1-2 år. Den varslede stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten kommer våren 

2015, og departementet arbeider også med en Nasjonal helse- og sykehusplan. 

– I etterkant av blant annet disse arbeidene kan det eventuelt 

være aktuelt å vurdere om det bør innføres en offentlig spe-

sialistgodkjenning for fysioterapeuter med videreutdanning 

i manuellterapi, skriver HOD i brevet til NMF.

Samtidig understreker departementet «at det ikke er foretatt 

noen endelig vurdering av om fysioterapeuter med videre-

utdanning i manuellterapi bør omfattes av den offentlige 

spesialistgodkjenningsordningen».

Alle mulige forbehold tas og ingenting kan tas for gitt. Her 

ligger det en åpning som må utnyttes for alt det er verdt.
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aktuelt

HOD sa nei til autorisasjon
Etter mange års runddans i 
helsebyråkratiet kom avgjørel-
sen: Departementet sier nei til 
egen autorisasjon for manuell-
terapeuter. 

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

HELSE- og omsorgsdepartementets (HOD) 

beslutning ble offentliggjort i begynnelsen 

av juli. Vedtaket er helt på linje med NFFs 

politikk på området, nemlig offentlig spesia-

listgodkjenning. 

I sin redegjørelse for vedtaket opplyser 

departementet at flere grupper helseperso-

nell de siste årene har fremmet ønske om å 

bli inkludert i helsepersonellovens autorisa-

sjonsordning. Men HOD vil altså ikke fore-

slå å inkludere nye personellgrupper i denne 

ordningen.

– Det er viktig med sterke fagprofesjoner, 

men en utvikling med stadig nye autoriserte 

grupper kan føre til en mer fragmentert og 

profesjonsdelt helse- og omsorgstjeneste, ut-

talte helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Stridstema 
For fysioterapeuter og manuellterapeuter i 

Norge har autorisasjon og offentlig spesia-

listgodkjenning vært et stridstema i ca. ti år. 

Striden kulminerte våren 2006, da Faggrup-

pen for manuellterapi ble delt på et ganske 

turbulent årsmøte. 

Om lag halvparten av faggruppens med-

lemmer, med Peter Chr. Lehne i spissen, 

brøt med forbundet og startet Norsk Ma-

nuellterapeutforening (NMF). Lehne, som 

fortsatt er leder i NMF, skriver på forenin-

gens nettsider at de vil kjempe videre for sin 

sak, til tross for at HOD nå har sagt nei til 

autorisasjon.

Svært fornøyd
Norsk Fysioterapeutforbunds leder, Fred 

Hatlebrekke, er naturlig nok svært fornøyd 

med vedtaket. Han var leder i Faggruppen 

for manuellterapi da bruddet skjedde i 2006, 

og fram til våren 2013.

– Vi er svært godt fornøyd med at Helse- 

og omsorgsdepartementet kommer til sam-

me konklusjon som flertallet av høringsutta-

lelsene, uttalte Hatlebrekke da regjeringens 

vedtak ble kjent.

Fred Hatlebrekke oppfordrer også alle 

manuellterapeuter til å stå sammen i arbei-

det med å gjøre flere klar over manuelltera-

peutenes utvidede rolle.

– Manuellterapeuter kan ta imot pasien-

ter direkte med trygderefusjon, henvise vi-

dere til spesialister og sykmelde. Denne vik-

tige rollen i helsevesenet må bli bedre kjent, 

understreker han.

Viktig for MT-miljøet
Vegard Ølstørn, som er leder i NFFs fag-

gruppe for manuellterapi, mener det er sær-

lig gledelig at HOD åpner for vurdering av 

offentlig godkjent spesialistordning for ma-

nuellterapeuter i forbindelse med stortings-

meldingen om primærhelsetjenesten og Na-

sjonal helse- og sykehusplan.

– Denne avklaringen var etterlengtet og 

er veldig viktig for manuellterapimiljøet. 

Det blir en prioritert oppgave for oss denne 

høsten å sette manuellterapeutene på det 

fremtidige helsekartet, uttaler Ølstørn på 

faggruppens nettsider.

Han viser også til at NFF og faggruppen 

i løpet av høsten skal ha flere aktiviteter for 

å synliggjøre manuellterapeutenes kompe-

tanse og rolle som primærkontakt. Først ut 

er en bred informasjonskampanje.

Høringsrunde
Det var Stoltenberg-regjeringen som like før 

den gikk av høsten 2013 fremmet forslag til 

en forskrift om egen autorisasjon for manu-

ellterapeuter. Den påfølgende høringsrun-

den avdekket stor motstand mot forslaget. 

Oslo Universitetssykehus (OUS) påpekte 

blant annet at helsepersonell som trenger 

autorisasjon for å utøve sin profesjon får 

dette på bakgrunn av sin profesjonsutdan-

ning, ikke på bakgrunn av videreutdanning.

– Om det skal åpnes for dette (autorisa-

sjon, red.anm.) må det vurderes om det er 

behov for tilleggsautorisasjon for alle spesi-

alutdanninger, skrev OUS.

WCPT og International Federation for 

Orthopaedic Manipulative Physical Thera-

pists (IFOMT) gikk begge sterkt imot å gi 

egen autorisasjon til manuellterapeuter.
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AKTUELT

Fysisk aktivitet på resept 
(FaR) i Sverige. Frisklivsresept 
i Norge. Disse og lignende 
ordninger har eksistert i flere 
år. Men er det effektivt og 
lønnsomt?

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

FYSIOTERAPEUT Åsa Romé ved Lunds 

universitet mener det er et stort behov for 

å vurdere fysioterapeutiske metoder i et hel-

seøkonomisk perspektiv. I sin doktorgrad 

har hun analysert de samfunnsmessige og 

økonomiske konsekvensene av Fysisk akti-

vitet på resept (FaR) i Sverige.

– I min forskning har jeg bidratt til me-

todeutvikling innen fysioterapi, først og 

fremst ved å vise hvordan man kan anvende 

helseøkonomiske analysemetoder. I en hel-

setjeneste med begrensede ressurser må vi 

finne de metodene som er best og billigst. 

Med en aldrende befolkning kommer res-

sursene til å bli enda mer begrensede i fram-

tiden, og det vil gjøre en kostnadseffektiv 

rehabilitering enda mer nødvendig. Dersom 

vi kan vise politikerne at våre metoder både 

er bra og kostnadseffektive, kan vi skape 

enda bedre rammer og forutsetninger for 

vårt arbeid som fysioterapeuter, understre-

ker Åsa Romé i et intervju med Fysiotera-

peuten – via e-post. 

I Norge fins det så langt ingen større stu-

dier som oppsummerer effekt og kostnader 

for ordninger som Grønn resept, FYSAK, 

Frisklivsresept og Frisklivssentraler. Det 

ønsker Helsedirektoratet å gjøre noe med. 

Planer for evaluering av ordningene, med 

oppstart neste år, ble diskutert på et seminar 

i Helsedirektoratet i slutten av juli.

Passer ikke for alle 
I Sverige, der FaR startet opp i 2001, er det 

gjort en del forskning på effekt og sam-

funnsøkonomisk lønnsomhet, opplyser 

Romé. Selv disputerte hun i mai med av-

handlingen «Prescribed physical activity. A 

health economic analysis». 

I avhandlingen har hun blant annet iden-

tifisert hvilke grupper av inaktive som har 

best nytte av programmet, og når det er 

mest kostnadseffektivt. Resultatene viste at 

FaR ikke passer for alle. Studien hadde en 

høydosegruppe som trente to ganger per 

uke, og som også fikk motiverende samtaler 

og undervisning om fysisk aktivitet. I til-

legg var det en lavdosegruppe som kun fikk 

skriftlig informasjon om at de kunne trene 

en gang i uka. 

Ifølge avhandlingen er FaR-programmet 

kostnadseffektivt, og den fysiske aktiviteten 

økte for begge grupper. Men de som fikk 

mindre tilgang på trening (lavdosegruppen) 

oppnådde samme forbedring som de som 

både fikk trening to ganger i uka og moti-

vasjonsstøtte.

– Hvordan forklarer du det?

– Det mest sannsynlige er at både lavdo-

segruppen og høydosegruppen fikk en re-

sept. Dette gjorde deltakerne mer oppmerk-

som på problemet med inaktivitet. Etter vårt 

syn har resepten en pre-motiverende effekt. 

Dessuten vet vi fra tidligere forskning, at 

bare gjennom å måle fysisk aktivitet, kan 

aktivitetsnivået øke. Lavdosegruppen er 

imidlertid ikke en ren kontrollgruppe, men 

heller en mini-intervensjon. 

Billigere og bedre
– Vår konklusjon er at opplegget for lavdo-

segruppen både er billigere og bedre. Bil-

ligere fordi det er mer kostnadseffektivt, 

og bedre fordi det har større effekt på hel-

serelatert livskvalitet. Og lavdosegruppen 

fikk jo en like stor økning av det fysiske 

aktivitetsnivået som høydosegruppen. Den 

motivasjons-boosten, med motiverende 

samtaler og undervisning om fysisk aktivi-

tet som høydosegruppen fikk, ga ikke større 

uttelling, verken når det gjelder effektivitet 

eller aktivitetsnivå, noe vi faktisk hadde for-

ventet, skriver Romé.

– Kan man rett og slett satse på enklere og 

rimeligere treningstilbud, og få like mye igjen 

for samfunnets penger?

– Det ser faktisk sånn ut. De største kost-

nadene for treningen bæres av det enkelte 

individ, ca. 70 prosent, hovedsakelig tids-

bruk. Dette er det viktig å huske på når man 

skal beregne økonomisk effektivitet. For å få 

– Kostnadseffektivitet blir stadig viktigere

FAR Åsa Romé har analysert de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av Fysisk aktivitet på 
resept i Sverige.
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flere til å fullføre programmet, må man gjøre treningen billigere for 

den enkelte ved å redusere tidsbruken og gjøre trening mer tilgjen-

gelig. Det betyr i praksis flere treningsmuligheter, mindre reisetid 

og muligheter for trening en tid på døgnet når individene vurderer 

tidskostnaden som lavere.

Riktig målgruppe
I sammendraget i avhandlingen skriver Åsa Romé, at dersom man 

finner de riktige individene og gir dem riktig dose trening, så vil 

programmer som FaR bli kostnadseffektive. Man må rett og slett bli 

bedre til å velge ut riktig målgruppe, og finne alternative metoder 

for dem som FaR ikke passer for. 

– Men hvem er «de riktige individene»?

– De som ved start føler seg ganske bra og de som er litt eldre. 

Disse individene fullførte treningen i større grad, og de oppnådde 

størst forbedringer. De som ikke hadde altfor dårlig selvrapportert 

helse ved start, hadde altså bedre forutsetninger for å klare trenin-

gen. 

– Hva med de som ikke passer inn i en slik ordning?

– De helseøkonomiske analysene våre viser at en del mennesker 

ikke er innstilt på å investere i sin helsekapital. For å få dem til å 

endre atferd, må trening gjøres billigere og mer tilgjengelig. Vi må 

forsøke å minske individenes tidskostnad for trening, og øke kunn-

skapen om hvilke helseeffekter treningen gir. Det handler om moti-

vasjon og kunnskap om hvorfor fysisk aktivitet er så viktig. Disse 

gruppene trenger økt innsats fra helsevesenet og mer støtte for å 

bryte sin inaktive livsstil.

– Hvordan vurderer du dokumentasjonen på denne typen ordnin-

ger?

– Generelt vil jeg si at det fins god dokumentasjon, i betydningen 

mange studier, men at resultatene varierer. Nyere oversiktsstudier 

har vist at det er behov for flere randomiserte kontrollerte studier 

i primærhelsetjenesten, med lang oppfølgingstid. Når det gjel-

der kostnadseffektivitet, er dokumentasjonen begrenset. Først og 

fremst fordi det er vanskelig å generalisere resultater når utfallsmå-

lene er forskjellige. Framtidige studier må etter min mening inklu-

dere individenes tidskostnad. Det er nødvendig for å kunne måle 

kostnadseffektiviteten i et samfunnsmessig perspektiv.

Forskning
Når det gjelder eksempler på forskning, viser Åsa Romé til en syste-

matisk gjennomgang av metoder for å fremme fysisk aktivitet som 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) gjennomførte i 

2007. Den viste at rådgivning til pasienter i et klinisk hverdagsmiljø 

kan øke den fysiske aktiviteten med 12-50 prosent. Og hvis man 

kombinerer rådgivning med resept, dagbok, skritteller og informa-

sjonsbrosjyre, kan det fysiske aktivitetsnivået øke med ytterligere 

15-50 prosent.

Hun opplyser videre at det også fins vitenskapelige studier på 

FaR-metoden, blant annet innenfor rammen av to doktorgrader. 

Det finns enkelte kliniske studier, og en del regionale rapporter. 

– De vitenskapelige studiene viser at FaR leder til økt fysisk hver-

dagsaktivitet og trening, målt ved 12 måneders oppfølging. Dette er 

resultater som bekreftes med kontrollgruppe. Andre studier indi-

kerer mindre stillesitting og en økt selvrapportert livskvalitet gjen-

nom FaR, opplyser Åsa Romé. 

Fysisk aktivitet på resept (FaR)

Startet opp i 2001 og er en del av Sveriges nasjonale folkehel-

searbeid. Ordningen er implementert i helse- og omsorgstjenestene 

i de fleste landsting (fylker), men uten en felles nasjonal modell for 

hvordan virksomheten rundt FaR skal organiseres. 

Det fins ingen nøyaktig nasjonal oversikt over hvor mange som 

får utskrevet trening på resept. Et grovt anslag er at det skrives ut 

mellom 50.000-100.000 resepter hvert år.

Alle som er autorisert helsepersonell kan skrive ut slike resepter. 

Det vil si ikke bare leger, men også fysioterapeuter, sykepleiere og 

ergoterapeuter.

Kilde: Fysioterapeut Åsa Romé, Lunds universitet.

Aktivitetsresepter i Norden

Norge: Grønn resept, FYSAK-resept, Fysiotek og Frisklivsresept  

Danmark: Motion på recept (MpR)  

Finland: Recept för fysisk aktivitet (Liikkumisresepti)  

Sverige: Grunnmodell Fysisk aktivitet på recept – FaR

Kilde: Aktivitetshåndboken/Helsedirektoratet
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AKTUELT

Psykomotorisk fysiote-

rapi er fraværende både 

i skolen og i barne- og 

ungdomspsykiatriske 

sentre.

DETTE skriver Gro Cecilie 

Meisingseth Montarou i et 

innlegg i bladet Psykisk Hel-

se (nr. 3/2014).

Hun viser blant annet til 

ungdomsblader som skri-

ver om «figurkroppen», den 

ytre kroppen med dets utse-

ende og overflate.

– Den opplevende krop-

pen viskes ut, den som er 

sentrum for erfaring og 

informasjon om følelser, 

fantasier og tanker. Opp-

blåste ufunksjonelle biceps-

muskler, en hard «six pack», 

spente lår og rumpe egner 

seg lite for å snakke om van-

skelige situasjoner, tanker 

og følelser av en mer ek-

sistensiell karakter, skriver 

Montarou.

Psykomotorisk fysiote-

rapi forener den gjensidige 

sammenhengen mellom 

psykiske og fysiske symp-

tomer, ifølge Montarou, og 

tar til orde for at fysioterapi 

i psykisk helsevern bør ved-

tas som en «skal-tjeneste» 

på statlig nivå. 

Studentledere er bekymret for at for 

mange får tilbud om studieplass. 

I ALT 84.810 søkere får tilbud om studieplass 

ved årets hovedopptak til høyere utdanning, 

men det er 52.879 studieplasser. 

Anders Kvernmo Langset, leder i Norsk 

Studentorganisasjon, sier til NTB at dagens 

finansieringsordning legger opp til frafall 

fra høyere utdanning. Han ser tallene som 

et tegn på det han kaller sykdom i systemet.

Samordna Opptak opplyser at 54.972 

studenter møtte til studiestart i fjor, selv om 

88.848 søkere fikk tilbud om studieplass i 

hovedopptaket. Dermed var det 4,9 prosent 

flere som møtte enn planlagte studieplasser 

samlet sett, skriver khrono.no  

Det starter i august opp 270 nye fysio-

terapeutstudenter fordelt på skolene i Oslo 

og Akershus (HiOA), Trondheim (HiST), 

Bergen (HiB) og Tromsø (UiT). Eller rettere 

sagt: Dette er antallet som har fått tilbud om 

studieplass. 

Hjelper det å trene  
i varmt vann?

Fører trening i varmtvannsbasseng til 

lavere og mer kortvarig sykefravær for 

pasienter med muskel- og skjelettlidelser? 

Norsk Revmatikerforbund har bestilt en 

ny systematisk oversikt fra Kunnskaps-

senteret.

Prosjektet skal være ferdig i første 

halvdel av 2015, opplyser kunnskapssen-

teret.no.

Populært kurs
WCPT satser på videreutdanning av 

fysioterapeuter verden over.  Et nettkurs 

om ryggmargsskader trakk 3.500 deltakere, 

mens 1.348 fullførte det seks uker lange 

kurset.

Kurset er en del av et nytt opplegg 

for videreutdanning i WCPT-regi. De som 

fullfører får utlevert kursbevis, såkalte 

International Physical Therapy Continuing 

Education Units (IPT-CEUs). 

Les mer: www.wcpt.org

– Ungdom trenger psykomotorisk 
fysioterapi 

– For mange får studieplass 
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PROBLEMER med bekkenbunnsmuskulatur, 

uregelmessig menstruasjon og uvanlig ben-

tetthet er noen av plagene det rapporteres 

om blant kvinnelige triatleter.

Forskere ved Loyola University har un-

dersøkt 311 kvinnelige triatlonutøvere. De 

fant at én av tre led av plager med bekken-

bunnen, for eksempel inkontinens. Én av 

fire deltakere slet med plager forbundet med 

Female Athlete Triad Syndrome. I nevnte 

triade inngår plager som manglende energi, 

spiseforstyrrelser, uregelmessig menstrua-

sjon og svakt skjelett. 

Det er klar sammenheng mellom 

mobbing og senere psykiske og 

somatiske helseplager, ifølge en 

studie publisert i legetidsskriftet (nr. 

12/13-2014); Mobbing i arbeidslivet 

og senere helseplager.

STUDIEN viser også at psykiske plager er 

signifikant assosiert med senere ekspone-

ring for mobbing. Førsteforfatter er Morten 

Birkeland Nielsen, Statens arbeidsmiljøin-

stitutt (STAMI) og Institutt for samfunns-

psykologi, Universitetet i Bergen. 

– Mobbing er positivt relatert til psykiske 

og somatiske helseplager. Assosiasjonen 

mellom psykiske plager og senere mobbing 

indikerer en selvforsterkende prosess mel-

lom mobbing og psykisk helse. De gjen-

nomgåtte studier er av relativt god metodisk 

kvalitet. Med utgangspunkt i eksisterende 

kunnskapsgrunnlag er det imidlertid ikke 

grunnlag for konklusjoner om entydige 

årsak-virkning-forhold mellom mobbing og 

helse, skriver forfatterne. 

HELSEDIREKTORATET sender nå en om-

stridt veileder for ME/CFS ut på ny hø-

ringsrunde. Veilederen har vært i bruk i 

omtrent ett år, skriver Dagens Medisin.

Blant rådene som skapte sterke reak-

sjoner var dette: «Gå i sokkelesten, benytt 

tøfler». Fagfolk reagerte umiddelbart på 

innholdet i veilederen, og ordlyden ble en-

dret en del.

 Helsedirektoratet har ikke tatt stilling til 

om det skal gjøres endringer i veilederen.

– Veilederen har vært i bruk i omtrent 

ett år. Nå ber vi dem som bruker den om å 

gi tilbakemeldinger på hvordan den funge-

rer. Vi kommer til å ta stilling til om vi skal 

gjøre endringer når vi har sett innspillene 

som kommer, sier avdelingsdirektør Anne-

Stina Nordmo i Helsedirektoratet. 

Inkontinens blant kvinnelige triatleter

ME-veileder på ny høring

Mobbing og helseplager
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Fysioterapiutdanningen i 
Tromsø fyller snart 25 år. Kom-
munehelsetjenesten i lands-
delen har spilt en hovedrolle i 
utdanningen helt fra starten i 
1989.

TEKST Dagrun Lindvåg, dl@fysio.no 
FOTO Marius Fiskum

FYSIOTERAPEUTUTDANNINGEN i Tromsø 

er foreløpig alene i Norge om å være et uni-

versitetsstudium. Det har den vært siden 

2009, da Høgskolen i Tromsø ble fusjonert 

med Universitetet i Tromsø. 

Britt-Vigdis Ekeli var utdanningens før-

ste undervisningsleder, og dessuten leder 

for gruppen som skulle utarbeide de faglige 

planene. 

– Våre prioriteringer når det gjaldt fag-

lig profil var helt klare. Kommunehelse-

tjenesten skulle stå i fokus. En av grunnene 

til at man ønsket fysioterapeututdanning til 

landsdelen var at mange kommunefysiote-

rapeutstillinger hadde stått ledige i lang tid. 

For å styrke kompetansen i primærhelsetje-

nesten ville vi satse på fysioterapi for barn og 

unge, og helsefremmende og forebyggende 

arbeid, forteller Ekeli.

Helhetlig syn på mennesket
Fysioterapeuten gjennomførte rett før ferien 

et felles intervju med Britt-Vigdis Ekeli og 

Iris Helene Borch, som er studieleder i dag. 

Vi lurte blant annet på om det er noe i de 

ytringene vi av og til hører om Tromsø-ut-

danningens «kvalitative karakter». Er dette 

noe de kjenner seg igjen i?

– Helt fra starten har vi ønsket å formidle 

et helhetlig syn på mennesket, der kroppen 

må forstås som et samspill av biologi og levd 

liv i en sosial og kulturell sammenheng. Hvis 

det er dette som menes med kvalitativ til-

nærming, så er svaret ja, sier Ekeli.

Hun understreker imidlertid at studente-

ne alltid har lært – og fortsatt skal lære – alle 

typer tilnærminger, både fysioterapifaglig 

og når det gjelder forskning. 

– Vi har vært opptatt av å formidle at fy-

sioterapi og forskning er mer enn metoder.  

Målet er å utvide studentenes perspektiv, 

slik at de ser både pasienten og faget i en vi-

dere kontekst, både i praksis og i forskning. 

Inspirasjon fra Sverige
– Inspirasjonen til den pedagogiske profilen, 

hvor kom den fra?

– Gruppen som hadde fått i oppdrag å 

utrede fysioterapeututdanning i Tromsø dro 

blant annet til Linköping, der de benyttet 

en såkalt problembasert læringsmodell. Det 

inspirerte gruppen til å foreslå en temainn-

delt istedenfor en faginndelt studieplan. 

Gruppen foreslo også studentaktiviserende 

læringsformer, der studentene skulle lære 

ved å jobbe med konkrete og realistiske 

problemstillinger de ville møte i praksis.  

Disse forslagene ble fulgt opp av lærergrup-

pen som utformet den første studieplanen i 

1989, sier Ekeli.

Dagens profil
Iris Helene Borch: 

– Denne faglige og pedagogiske profilen 

står vi for også i dag. Det kommer blant 

annet til syne gjennom flere langsgående 

emner, der vi forsøker å integrere mange 

emner fra rammeplanen, både teoretiske 

og praktiske, fortløpende i undervisningen. 

Man gjør dette allerede helt fra studiestart 

første studieår, blant annet gjennom arbeid 

med kasuistikker i basisgrupper. I kasuistik-

kene skal studentene lære om både anatomi 

og fysiologi ut fra en situasjons- og person-

beskrivelse.  Også eksamen i anatomi, før-

ste studieår, er bygd opp rundt kasuistikker. 

Gjennom hele utdanningen er studentaktive 

læringsformer, deriblant arbeid i basisgrup-

per, sentralt hos oss. 

Bruker hele landsdelen
– Er forholdet til kommunehelsetjenesten like 

sterkt i dag?

– Fysioterapi i kommunene er fortsatt 

svært viktig for oss. Vi har for eksempel en 

egen kommunepraksis i 1. og 2. studieår på 

til sammen ni uker. Våre studenter skal ha 

praksis fra både kommunehelsetjenesten og 

fra institusjon, og vi er svært bevisste på å 

bruke hele landsdelen. Det kan være utfor-

drende å få det til, men vi kommer stort sett 

i mål! 

Borch opplyser videre at de i fjor fikk på 

plass et samarbeid med Tromsø kommune 

om kombinasjonsstillinger. En fysioterapeut 

ansatt i kommunen arbeider ved utdannin-

gen i en stillingsbrøk på 20 prosent og en 

lektor fra utdanningen har arbeidsoppgaver 

i kommunen tilsvarende 20 prosent. 

– Dette har allerede gitt positive resulta-

ter, og vi håper at vi får beholde stillingene i 

årene som kommer.

80 % av plassene reservert
Det er ingen samlet oversikt over hvor 

Tromsø-studentene bosetter seg etter endt 

studium. Men inntrykket er, ifølge Borch, 

at de fleste får jobb i Finnmark, Troms eller 

Nordland.

– Det sier seg nesten selv. 80 prosent av 

plassene er satt av til norske og samiske stu-

denter fra landsdelen. Vi tar opp 30 studen-

ter per år og har som mål å uteksaminere 26. 

– Har fusjonen med UiT påvirket utdan-

ningen i stor grad?

– Ja, det har den, blant annet gjennom 

økte krav til førstestillingskompetanse og tid 

til forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). 

Stadig mer av forskningen er organisert i 

tverrprofesjonelle forskningsgrupper, og 

mye undervisning foregår på tvers av utdan-

ningene ved fakultetet. 

Politiske signaler
Hva med planer framover? Ifølge Iris Helene 

Borch vil det til en viss grad avhenge av hva 

De lurte på hvordan vi kunne utdanne fysio-
terapeuter med færre rene forelesningstimer 
enn de hadde i Oslo og Bergen.

Utdanning for en landsdel
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som skjer politisk. 

– Jeg er veldig spent på hva regjeringen 

Solberg vil gjøre med universitetssektoren 

framover. De har gitt signaler om flere sam-

menslåinger, og kvalitet i høyere utdanning 

er et av deres satsingsområder. I tillegg kre-

ver Samhandlingsreformen og endringer i 

helse-Norge at en nasjonal, politisk satsing 

på kommunene må fortsette. Her var utdan-

ningen i Tromsø tidlig ute. Kommunehel-

setjenesten sto i fokus helt fra starten av, og 

det skal vi fortsette med. Utdanningen har 

relativt ny fagplan som fungerer bra, vi har 

ingen planer om store endringer av denne.

Som en rød tråd
Britt-Vigdis Ekeli synes at utdanningen i 

Tromsø har vært litt dristig hele veien, spe-

sielt når det gjelder faglig og pedagogisk 

profil.

– Jeg husker blant annet godt at vi ble 

innkalt til medisinsk fakultet ved universi-

tetet. De lurte på hvordan vi kunne utdanne 

fysioterapeuter med færre rene forelesnings-

timer enn de hadde i Oslo og Bergen. Vårt 

mål var imidlertid å integrere undervisning 

og praksis. Pasienten – kasuistikken – har 

gått som en rød tråd gjennom all undervis-

ning og faglig aktivitet ved utdanningen i 

Tromsø, sier hun.

Jubileumsseminar
Iris Helene Borch opplyser at det blir både 

fagseminar og feiring den 3. oktober.

– Markeringen av de første 25 år med fy-

sioterapiutdanning i Tromsø står i sentrum 

for jubileet. Men det blir også et godt faglig 

program, med både lokale bidragsytere og 

gjesteforeleser. Peder Esben Bilde fra Dan-

mark kommer for å snakke om motorisk 

læring og hjernens plastisitet. Tidligere 

studenter stiller opp for å vise hva de job-

ber med, både i forskning og praksis. Vi 

oppfordrer flere til å ta kontakt med oss hvis 

de ønsker å bidra faglig eller kulturelt under 

jubileumsseminaret!

Les mer: uit.no/fysio25ar

STOLTE 3. oktober er det jubileumsfeiring i Tromsø. Britt-Vigdis Ekeli (tv) var fysioterapiutdanningens første undervisningsleder. Iris Helene Borch er studiele-
der i dag.
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Mange av Fysioterapeutens 
lesere foretrekker fortsatt 
tidsskriftet på papir. Bare når 
det gjelder nyheter er det flere 
som ønsker digitale løsninger.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

PÅ TROSS AV et stort fokus på digitale platt-

former er det fortsatt en kombinasjon av 

både tradisjonelle papirmedier og det digi-

tale som benyttes for å holde seg oppdatert 

og følge med. Det viser en leserundersøkelse 

IPSOS MMI har utført for Fysioterapeuten. 

7 av 10 svarte at de leser hver papirut-

gave. Fysioterapeuten scorer også høyt på 

troverdighet og seriøsitet. Henholdsvis 89 % 

(bladet) og 58 % (nettsiden) mener at disse 

betegnelsene passer for Fysioterapeuten.

Undersøkelsen ble sendt ut på e-post i 

slutten av mai til alle NFFs medlemmer, i 

underkant av 10.000 personer, og 2.094 be-

svarte spørreskjemaet. 

Digitale løsninger
Forrige leserundersøkelse ble gjennomført i 

2011. Denne gan-

gen var det viktig 

for redaksjonen å 

få ny kunnskap om 

lesernes bruk av 

og holdning til di-

gitale plattformer. 

Bakgrunnen er 

kostnadsutviklin-

gen for produksjon 

og distribusjon av 

papirutgaven, kombinert med nedgang i an-

nonseinntekter.

Vi spurte blant annet om framtidige al-

ternativer for Fysioterapeuten. Hva fore-

trekker leserne?

34 % vil helst ha Fysioterapeuten med 

nettsider som i dag.

23 % vil ha fagartikler og større reporta-

sjer i bladet, og alt av nyheter på nettet.

13 % kan tenke seg et heldigitalt blad, på 

nett eller som app, med nettsider som i dag, 

og at papirutgaven legges ned.

Fritt valg
Og hvis leserne kunne velge fritt – hvor ville 

de lese de ulike stofftypene i Fysioterapeu-

ten? 

76 % ville ha lest fagartikler på papir, 

56 % på PC, 37 % på nettbrett og 12 % på 

mobil. Når det gjelder nyheter ville 58 % ha 

lest det i papirutgaven, 43 % på PC, 41 % på 

nettbrett og 19 % på mobil.

Et av spørsmålene var hvor den siste fag-

artikkelen ble lest. 82 % svarte bladet, mens 

12 % leste siste fagartikkel på nettsiden via 

PC eller nettbrett.

Lesernes kilder
På spørsmål om hvilke kilder de benytter 

for nyheter og faglig oppdatering svarte 92 

prosent Fysioterapeuten, 77 % NFFs nettsi-

der (fysio.no) og 58 % tidsskriftets nettsider 

(fysioterapeuten.no). Andre kilder som ble 

oppgitt var norske og utenlandske nettste-

der – 52 %, og andre norske og utenlandske 

fagblader – 32 %.

Vil ha mer helsepolitikk
Er det noe Fysioterapeutens lesere vil ha mer 

av? Flertallet vil ha et økt faglig fokus, både 

i bladet og på nett. Samtidig er det i denne 

undersøkelsen en sterk økning i interessen 

for helsepolitikk. 60 % vil at Fysioterapeu-

tens journalister skal skrive mer om helse-

politikk, nesten 20 % opp fra 2011. 

Leserne delt mellom nett og papir

VI INVITERER alle som har publisert forskning i internasjona-

le tidsskrift innen nevnte tema fra siste halvdel av 2012 til og 

med 2014 om å skrive sammendrag fra sin(e) publikasjon(er) 

på norsk. 

Retningslinjer for sammendrag: Maks. antall tegn uten 

mellomrom: 4500. Dette tilsvarer ca. en side i tidsskriftet. 

Start med en kort og inviterende overskrift, og dernest en 

kort presentasjon av forfatter(e). Deretter følger hovedtekst, 

før dere avslutter med referanse til den gjeldende publikasjo-

nen. Se presentasjon i Fysioterapeuten nr. 9, 2013.

Ny fagutgivelse i høst
Fysioterapeuten gir ut en ren fagutgivelse av tidsskriftet  

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

Årets tema: Fysioterapi i primærhelsetjenesten
Frist: 1. september
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Mamma

facebook.com/madeformovementgroup

Påslag på A8, A9 og A2k, strukturendring av A9 og 

egen takst for oppkopling til Norsk Helsenett. Årets 

takstforhandlinger med staten endte med en ramme 

på totalt 5,3 prosent.

DETTE var første gang NFF forhandlet sammen med Privatprak-

tiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Norsk Manuelltera-

peutforening (NMF).

Det meste av påslaget for kompetanse gikk til A9-taksten, som 

også fikk en strukturendring etter modell av A8. Poenget er å sti-

mulere til en variert praksis med både korte og lange behandlin-

ger.  

– Psykomotorikere kan nå få et større gjennomløp av pasienter 

der dette er fornuftig, sier NFFs leder Fred Hatlebrekke.

En egen takst for oppkobling til Norsk Helsenett kom også på 

plass, et krav som har vært fremmet flere ganger tidligere. Taksten 

har fått navnet H1 og utløser 10.000 kroner i to omganger for 

fysioterapeuter som kobler seg på.

Det ble også gjennomslag for krav om nye takster som er vik-

tige for manuellterapeuter, skriving av henvisning, sykmelding og 

epikrise. 

Kompetansetakstene heves

UNIO-LEDER Anders Fol-

kestad fordømmer ikke alt 

arbeids- og sosialminis-

ter Robert Eriksson (FrP) 

kommer med i sine forslag 

for å få folk i jobb, men 

er kritisk til flere av dem, 

skriver VG. 

Eriksson vil allerede fra 

nyttår kreve at alle sosial-

hjelpsmottakere under 30 

år skal i aktivitet. Hvis ikke 

avkortes trygdeutbetalin-

gen. 

Når det gjelder statsrå-

dens kritikk av NAV, sier 

Unio’s leder at det er en del 

i NAV-systemet som ikke 

fungerer, og som må for-

bedres. Og når det gjelder de unge: 

– Ja, det er greit med sterkere forpliktelser, men det må ligge 

et skjønnselement der. En del ungdom kan reelt sett ikke arbeide. 

En del har diagnose – de må få hjelp. Men når det gjelder alle i 

gråsonen som ikke yter nok, er han på rett kurs, sier Folkestad 

til VG. 

– Fordømmer ikke alt

KRAV Arbeids- og sosialminister Robert 
Eriksson (FrP) skaper debatt med nye 
krav til sosialhjelpsmottakere.  
Foto: Øyvinn Myge/ASD.
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Nesten annenhver MS-pasient er fort-

satt i jobb etter 19 års sykdom. Det viser 

en studie som er gjennomført i Sogn og 

Fjordane.

Studien, som altså gjelder ett norsk 

fylke, inkluderte 213 MS-pasienter per 31. 

desember 2010. Det er 90 prosent av alle 

med MS i Sogn og Fjordane, skriver Dagens 

Medisin. 

Etter en gjennomsnittlig sykdomsva-

righet på 19 år, var 45 prosent av de 

MS-rammede i jobb på heltid eller deltid. De 

med attakkvis MS hadde høyere jobbdelta-

kelse enn pasienter med sekundær MS eller 

primær progressiv MS.

MS-syke med lavere alder ved sykdoms-

debut og kortere sykdomsvarighet hadde 

størst sannsynlighet for å være i jobb. Det 

samme gjaldt også MS-syke med mindre 

alvorlig funksjonsnedsettelse og mindre 

fatigue. 

Studien (Lunde Bøe et al) er publisert i 

PLoS One.

Det fins lite kunnskap om hva 
slags smertebehandling som 
virker på barn, til tross for at 
ca. 3.700 barn i Norge trolig 
har behov for slik behandling 
hvert år, skriver Dagens Medi-
sin. 

HELSEDIREKTORATET jobber nå med å lage 

nasjonale faglige retningslinjer for lindrende 

smertebehandling for barn, og de skal være 

klare neste år.  

I utvalget sitter Thore Henrichsen, over-

lege ved barneavdelingen på Drammen sy-

kehus. Han har lang erfaring som barnelege, 

deriblant 20 år ved Ullevål sykehus. 

– Dette er en liten gruppe, og den er ikke 

interessant nok for legemiddelindustrien, 

sier Henrichsen. Han etterlyser mer forsk-

ning på smertebehandling for barn. 

Det gjør også den frivillige organisasjo-

nen Ja til lindrende enhet og omsorg for 

barn (JLOB).

– Tradisjonelt er smerter hos barn under-

vurdert og underbehandlet.  Alvorlig syke 

barn og døende barn, med deres familier, 

lider unødig under manglende tilbud om 

barnepalliasjon og smertelindring, sier Na-

tasha Pedersen, leder og fagansvarlig i JLOB. 

Pedersen er også med i utvalget som job-

ber med nasjonale retningslinjer.

  – Det virker som om smertebehand-

ling av barn er et tabu. At man er redd for 

å bruke sterkere medikamenter enn Ibux og 

Paracet selv om man vet at barn har enorme 

smerter, er tragisk, sier Pedersen. 

Estimater gjort på bakgrunn av  euro-

peisk kartlegging (The Facts, European As-

sociation for Palliative Care, 2009) viser at 

det hvert år er rundt 3.700 barn i Norge som 

trenger smertelindring fordi de er alvorlig 

syke eller døende. I 2010 kom også Verdens 

helseorganisasjon med nye retningslinjer for 

smertebehandling av barn, opplyser Dagens 

Medisin. 

Etterlyser forskning på smertebehandling for barn

Mange MS-pasienter er i jobb Verdensdag 

Den 8. september er World Physical 

Therapy Day 2014 – verdens fysioterapi-

dag. Mottoet i år er «Fit to take part».

Fysioterapeutenes rolle når det gjel-

der å hjelpe mennesker med langvarig 

sykdom eller funksjonshemning til å 

klare seg selv og utnytte sine mulighe-

ter, skal stå i fokus for dagen. Verdens 

helseorganisasjon (WHO) har uttalt at 

rehabiliteringstjenester som fysioterapi 

er en god investering fordi det bygger 

menneskelig kapital.

WCPT, verdensorganisasjonen for fy-

sioterapeuter, har offentliggjort opplegg 

og materiale for dagen som kan brukes 

til nasjonale og lokale markeringer. For 

materiell, se: www.wcpt.org/wptday
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To ganger i uken erstatter 
Buer Entreprenørs medarbei-
dere hammerslag og tunge 
løft med skyggeboksing, 
spensthopp og armhevinger. 

DET mener ledelsen i selskapet har hatt po-

sitiv effekt på sykefraværet, noe de forteller 

om i en pressemelding. 

– Treningen har gjort underverker i løpet 

av kort tid. Den kjennes på kroppen i tillegg 

til å være et sosialt samlingspunkt som folk 

gleder seg til. Det er rett og slett en knallgod 

investering, sier tømrerbas Are Berg. 

For en stund siden ga han uttrykk for 

bekymring for konsekvensen av enkelte ar-

beidsoppgaver. Resultatet ble at daglig leder 

Truls Moen leide inn en fysioterapeut for å 

lære medarbeiderne øvelser som forhindrer 

slitasjeskader og styrker støttemuskulatur. 

Siden januar har fysioterapeuten kommet to 

ganger i uken. 

Skadeforebyggende 
Treningen varer i 15 minutter, og har tre 

hovedøvelser; spensthopp, knebøy med ut-

fall og armhevinger. Øvelsene er de samme 

fra gang til gang, slik at progresjonen kan 

måles. Og den er definitivt merkbar. 

– Målet er at alle skal gjennomføre re-

petisjonene som er bestemt, men man be-

stemmer intensiteten selv. Det skaper en 

viktig mestringsfølelse, sier fysioterapeut 

Pål Thorsen. 

Å mestre enkelte øvelser er ikke den 

eneste positive effekten som treningen gir. 

Det er godt dokumentert at trening gir 

bedre helse, og det reduserer da risikoen for 

langtidsfravær. 

– Blir man først sykemeldt én gang for 

slitasjeskader, øker sannsynligheten for 

gjentakelse. I tillegg til treningsøkten gir jeg 

tips om hvordan man kan forebygge slitasje-

skader og lignende. Det er god økonomi for 

bedriften å gjøre sitt for å holde medarbei-

derne friske, avslutter Thorsen. 

Skal evalueres
Truls Moen opplyser at prosjektet snart skal 

evalueres. Erfaringen så langt tilsier at be-

driften fortsetter med treningen.  

– Det forutsetter at treningen skjer på 

store prosjekter, slik at mange ansatte får be-

nyttet seg av tilbudet. Klarer vi i tillegg å få 

positive, målbare resultater på skader og sy-

kefravær, er dette en investering som er vel 

verdt pengene, sier Moen i pressemeldingen. 

Svett investering

FOREBYGGE Firmaet Buer Entreprenør satser på trening og fysioterapeut to ganger i uka for å forebygge slitasjeskader og redusere sykefraværet.  
Foto: Cato Gjertsen.
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Sammendrag 

 Innledning: Det anslås at det lever 55.000 til 60.000 mennesker i Norge som har 

hatt ett eller flere hjerneslag. Rundt to tredjedeler av disse har en funksjonssvikt 

som følge av hjerneslaget. Vi ønsket å undersøke om speilterapi, som fysiotera-

peutisk tiltak, har effekt på motorisk funksjon i overekstremitet hos pasienter med 

hjerneslag.

Hoveddel: Søk ble gjennomført i AMED, Cinahl, Cochrane, Embase, MEDLINE, PEDro. 

PubMed og SweMed 20.03.2013. Inklusjonskriteriene var: randomisert kontrollert 

studie, publisert etter juni 2011, som undersøkte effekten av speilterapi på motorisk 

funksjon i overekstremitet hos pasienter med hjerneslag. To personer screenet 

artiklene og hentet ut data. Tre randomiserte kontrollerte studier ble identifisert og 

inkludert. Speilterapi forbedret motorisk funksjon i overekstremitet i to av disse stu-

diene, og disse resultatene var statistisk signifikante sammenlignet med resultatene 

i kontrollgruppene. I den tredje studien ble der ikke observert signifikant forskjell i 

endringen mellom gruppene.  

Avslutning: Speilterapi kan se ut til å ha større effekt på motorisk funksjon og selv-

stendighet i overekstremitet hos pasienter med hemiplegi sammenliknet med kon-

vensjonell rehabilitering og «sham therapy». Det behøves imidlertid mer forskning 

om intensitet, varighet og hvilke bevegelser som eventuelt er mer effektive enn 

andre. Speilterapi bør være et supplement til konvensjonell rehabilitering, og ikke en 

erstatning.

Nøkkelord: Speilterapi, fysioterapi, slagrehabilitering.
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Innledning
Hvert år rammes ca.14.000 til 15.000 per-

soner i Norge av hjerneslag. Hjerneslag 

kan forekomme i alle aldre, men gjennom-

snittsalderen ved førstegangshjerneslag i 

Norge er 77,7 år for kvinner og 75,3 år for 

menn (1). Det anslås at det lever 55.000 til 

60.000 mennesker i Norge som har hatt ett 

eller flere hjerneslag, rundt to tredjedeler 

av disse har en funksjonssvikt som følge av 

hjerneslaget (2). Hemiparese eller hemiplegi 

i overekstremitet er den vanligste sequelen 

hos hjerneslagpasienter. Mellom 55 til 75 

prosent opplever langvarig eller permanent 

nedsatt armfunksjon. De årlige kostnadene 

for behandling og rehabilitering av hjerne-

slag er anslagsvis syv til åtte milliarder kro-

ner. Antall hjerneslag vil kunne øke med 50 

prosent de neste 20 årene (3).

Hoveddel
Bakgrunn
Nervesystemets plastisitet
Nervesystemet er plastisk, det vil si at dets 

struktur og egenskaper kan endres i takt med 

endrede krav. Disse plastiske endringene 

påvirker synapsenes funksjon i hjernen og, 

i følge Brodal (4), finner dette sted gjennom 

hele livet og gir dermed grunnlag for læring. 

En skade i hjernen ødelegger nerveceller og 

påvirker indirekte nerveimpulsledningen til 

intakt hjernevev (5). Nervesystemets plasti-

sitet er en forutsetning for å gjenvinne funk-

sjon, og de forskjellige nettverkene i hjernen 

avhenger i stor grad av at de tas i bruk på rett 

tid og på riktig måte (4).

FAGARTIKKEL
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Den vedvarende effekten av speilterapi er lite 
dokumentert, og studier som undersøker dette 
vil kunne gi verdifull kunnskap.

Læring og relæring av  
motoriske ferdigheter
Teorier om motorisk kontroll 

og motorisk læring er under 

stadig utvikling. Den hyppigst 

brukte modellen er dynamisk 

systemteori basert på arbeidet 

av Bernstein (6). Individet be-

står av mange komplekse syste-

mer som sammen er ansvarlig 

for motorisk kontroll. Moto-

riske ferdigheter oppstår som et 

kontinuerlig dynamisk samspill 

mellom individet, oppgaven og 

utfordringene individet møter, 

og dets påvirkning på miljøet 

(6).

Oppgavespesifikk og repe-

titiv trening, høy intensitet på 

arbeidet og tilstrekkelig mengde 

øvelse er viktige faktorer for 

motorisk bedring etter et hjer-

neslag (7). Rehabiliteringstiltak 

for slagpasienter med motoriske 

utfall bør være oppgaverelatert 

(3). Tiltak skal i tillegg være 

kunnskapsbaserte og baseres på 

undersøkelse, funn og pasien-

tens mål med ICF modellen.

Speilterapi
Speilterapi ble først beskrevet av Ramachan-

dran et al. (8) som en behandlingsmetode for 

å redusere smerter hos pasienter med am-

putert arm. De vurderte også om speilterapi 

kunne redusere hemiparese etter hjerneslag. 

Altschuler et al. (4) utførte en pilotstudie 

som bekreftet en positiv effekt av speilterapi 

for å forbedre motorisk funksjon i overek-

stremitet hos pasienter med hemiparese. 

Speilterapi er basert på visuell stimulering 

for å forbedre motorisk funksjon (8). Ved 

speilterapi blir et speil plassert i pasientens 

midtsagital plan og dermed reflekteres den 

uaffiserte siden som om det var den affiserte 

siden (8). På denne måten skaper bevegelse 

av den uaffiserte siden en illusjon av normal 

bevegelse av den affiserte siden (8).

En Cochrane oversiktsartikkel, publisert 

i 2012 (9) har sett på hvorvidt speilterapi er 

effektivt for å forbedre motorisk funksjon, 

ADL, smerte og neglekt. Oversiktsartikke-

len konkluderer med at speilterapi forbedrer 

motorisk funksjon i affisert ekstremitet og 

evnen til å utføre ADL (9). 

        

Hypoteser til virkningsmekanismer
Ved hjerneslag oppstår en «lært paralyse»i 

hjernen som muligens kan bli «avlært» 

som et resultat av illusjonen speilet gir (10). 

Andre positive effekter av speilterapi hos 

pasienter med hemiparese kan tilskrives 

speilnevronsystemet (11). Speilnevroner er 

identifisert hos aper, men funksjonell MR 

tyder på at speilnevroner også finnes hos 

mennesker (12).   Disse nevronene fyrer 

både når en gjør en bevegelse, og når den 

observerer andre som gjør den samme beve-

gelsen. Det er sannsynligvis grunnleggende 

for læring ved imitasjon (4). Hamzei et al. 

(13) undersøkte om speilnevroner hos friske 

mennesker kunne spille en rolle ved bruk 

av speilterapi. De fant at speilterapi omfor-

mer det motoriske systemet ved å funksjo-

nelt koble håndbevegelse til den ipsilaterale 

(kontralesjonale) sensoriomotoriske cortex. 

Resultatene fra en annen studie tyder på at 

speilnevroner er aktive både tidlig og senere 

etter et hjerneslag, og at de gjennomgår en 

endring i løpet av de tre første månedene et-

ter hjerneslaget (14).

Kort sagt

Implikasjoner for praksis:

Speilterapi er lett å implementere for 

pasienter uten kognitive problemer og 

krever minimalt med utstyr. 

Behandlingen kan gjennomføres både 

på rehabiliteringsinstitusjoner og 

hjemme på egenhånd.

Speilterapi bør være et supplement til 

konvensjonell rehabilitering, og ikke en 

erstatning.

FIGUR 1 Forklaring av vår søkeprosess, med søkeord, og hvilke kriterier vi benyttet for å ekskludere artikler. Duplika-
ter er vist øverst på arket, koblet med søkemotorene hvor de ble funnet. Søkeprosessen ble utført 20.03.2013.
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Hensikt
Speilterapi er en relativt ny behandlings-

form (15). Den er kort nevnt i de nasjonale 

retningslinjene for behandling og rehabili-

tering av pasienter med hjerneslag (3). På 

bakgrunn av dette har vi følgende problem-

stilling;

Har speilterapi, som et fysioterapeutisk 

tiltak, effekt på motorisk funksjon i over-

ekstremitet hos pasienter med hemiparese/

hemiplegi etter hjerneslag?

Metode
Litteraturstudium ble benyttet som metode. 

Randomiserte kontrollerte studier (RCT) 

ble valgt fordi hensikten med oppgaven var 

å undersøke effekten av speilterapi (16). Det 

ble gjennomført søk i databasene AMED, 

Cinahl, Cochrane, Embase, MEDLINE, PE-

Dro, PubMed og SweMed. De ulike søkeor-

dene benyttet var stroke, mirror therapy, re-

habilitation, upper limb, og  motor function.

Resultat
Etter søkeprosessen satt vi igjen med tre 

RCT studier (17, 18, 19) som tilfredsstilte 

våre krav til inklusjon, og som var publisert 

etter juni 2011 da Cochraneoversikten (9) 

hadde gjort sitt siste suppleringssøk. Alle de 

tre studiene undersøkte effekten av speilte-

rapi på motorisk funksjon i overekstremitet 

hos pasienter med førstegangshjerneslag. 

Kontrollgruppene i to av studiene (18, 19) 

mottok «sham therapy». Speilet var da til-

dekket eller snudd, og deltakerne fulgte de 

samme protokollene som deltakerne i grup-

pene som mottok speilterapi.

Studien av Lee et al. (17) sammenliknet 

speilterapi med konvensjonell rehabilite-

ring. Signifikant større funksjonsbedring ble 

målt i intervensjonsgruppen for skulder-, 

albue-, underarm-, håndledd- og håndbe-

vegelser. Funksjonen i overekstremitet og 

hånd økte, og bevegelser ble utført med 

mindre spastisitet i intervensjonsgruppen 

enn i kontrollgruppen. Studien av Invernizzi 

et al. (18) viste at speilterapi kombinert med 

konvensjonell rehabilitering gav større effekt 

på motorikk i overekstremitet i en subakutt 

fase sammenlignet med konvensjonell reha-

bilitering og «sham therapy» alene. Studien 

av Thieme et al. (19) viste ingen effekt av 

speilterapi på sensorimotorisk funksjon i 

arm sammenlignet med kontrollinterven-

sjonen (sham therapy) hos pasienter med 

hemiparese etter hjerneslag. 

Se Tabell 1 for beskrivelse av intervensjo-

nene i de tre inkluderte studiene.

Diskusjon
Diskusjon av resultater
Studien av Lee et al. (17) viste statistisk sig-

nifikant bedring hos begge grupper, men 

dette var mer uttalt i intervensjonsgruppen 

enn kontrollgruppen, som kun fikk konven-

sjonell rehabilitering. Dette er den eneste 

studien hvor deltakerne har fått speilterapi 

to ganger daglig, og man kan derfor stille 

spørsmål om intensiteten av speilterapi kan 

spille en rolle. Det er kjent at trening med 

mange repetisjoner flere ganger daglig er 

mest effektivt for å oppnå bedret motorisk 

funksjon. Effekten av trening øker med tre-

ningsintensiteten (2). Denne studien var 

også den eneste som ikke benyttet «sham 

therapy» som kontrollintervensjon (17).

Deltakerne i kontrollgruppene i de to an-

dre studiene fikk «sham therapy». Det var 

signifikante, men mindre forskjeller mellom 

intervensjonsgruppen og kontrollgruppen 

i Invernizzi et al. (18). I Thieme et al. (19) 

var forskjellene ikke signifikante. Deltakere 

i en studie kan få positiv effekt som ikke er 

knyttet til tiltakene som blir gitt, men som 

oppstår fordi man er med i et forsøk og blir 

testet og observert. Dette beskrives som 

Hawthorne effekten (20), og kan formodent-

lig forklare bedringene observert hos delta-

kerne i kontrollgruppene.  Funnene beskre-

vet ovenfor står i motsetning til Cochrane 

oversikten (9), hvor intervensjonsgruppen 

hadde statistisk signifikant større effekt enn 

kontrollgruppen når kontrollintervensjonen 

var «sham therapy». 

Ingen av studiene hadde langtidsoppføl-

ging av deltakerne etter at studien var avslut-

Lee, Cho & Song Invernizzi et al. Thieme et al.
Tid fra hjerneslag til 
studiestart

I løpet av de siste 6 månedene. 4 uker før studien startet. I løpet av de siste 3 månedene

Speilterapi 25 min, 2 ganger for dagen, 5 dager i uken. 
Bestod av armløft fremfor kroppen med 
begge albuer ekstendert, bevegelse av 
begge armer fra side til side med albuer 
ekstendert, fleksjon og ekstensjon av albu, 
pronasjon av underarm. ekstensjon, ulnar- 
og radialdeviasjon i håndledd, åpne- og 
lukkebevegelser i hånd, fingertapping på 
bordflaten, gripe rundt fingre på motsatt 
hånd.

30 min i løpet av de første 2 ukene, og 
1 time i løpet av de siste 2 ukene. 5 
dager/uken. Bestod av fleksjon og ek-
stensjon av skulder, albu og håndledd, 
pronasjon og supinasjon av underarm.

30 min speilterapi daglig, totalt 20 økter. 
Bestod første uken av isolerte bevegel-
ser i finger, håndledd, underarm, albu 
og skulder i alle bevegelsesretninger. 
Videre ble bevegelser med objekt benyt-
tet. Type bevegelser, repetisjoner og 
serier ble tilpasset hver enkelt pasient.
Individuell- og gruppespeilterapi ble 
utført med lik varighet.

«Sham therapy»
(tildekket eller snudd 
speil)

Sham therapy er ikke benyttet i denne 
studien, og konvensjonell rehabilitering er 
derfor eneste kontrolltiltak.

30 min i løpet av de første 2 ukene, 
og 1 time i løpet av de siste 2 ukene. 
5 dager/ uken. Bestod av de samme 
bevegelsene som ble utført i speilte-
rapigruppen.

30 min daglig, totalt 20 økter. Bestod 
av de samme bevegelsene som i inter-
vensjonsgruppene. Kontrollgruppen fikk 
behandling i gruppe.

Konvensjonell 
rehabilitering

Terapeutisk trening 30 min, 2 ganger om 
dagen, 5 dager i uken. Ergoterapi 30 min, 
1 gang om dagen, 5 dager i uken. FES 15 
minutter daglig, 5 dager i uken.

Nevrorehabiliteringsteknikker, elek-
trisk stimulering og ergoterapi, 5 økter 
1 time per uke.

Enkeltvis og gruppefysioterapi, ergote-
rapi, samt sportsterapi, tale- og språkte-
rapi og/eller nevropsykologisk terapi ved 
individuelle problemer. Til sammen 10 
timer i løpet av 5 uker.

Varighet intervensjon 4 uker 4 uker Forlenget fra 4 uker til 5 uker

TABELL 1 Beskrivelse av tid fra hjerneslag, intervensjonene, og varighet av intervensjonene i de tre inkluderte studiene.
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tet. Av den grunn er det usikkert om effek-

ten var vedvarende.

Deltakerne
Studiene av Invernizzi et al. (18) og Thieme 

et al. (19) gjennomførte randomiseringen 

tilfredsstillende ved både tilfeldig og skjult 

randomisering (random og concealed al-

location). Studien av Lee et al. (17) har kun 

benyttet tilfeldig randomisering, noe som 

medfører større fare for bias (funn som skyl-

des andre faktorer enn intervensjonene).

Tiden fra oppstått hjerneslag til tiltak blir 

satt i gang kan ha stor betydning for effekt 

av tiltaket grunnet hjernens evne til å gjen-

vinne funksjon etter skade, spesielt de første 

tre månedene (2). I de tre inkluderte studi-

ene var inklusjonstidspunkt henholdsvis fire 

uker (18), tre måneder (19) og seks måne-

der (17). Forskjell i inklusjonstidspunkt kan 

dermed være en viktig forklaringsvariabel 

for effekt av tiltak når en sammenligner stu-

dier. Til tross for denne spredningen i tid 

etter hjerneslag hevder de tre studiene at 

deltakerne var i en subakutt fase etter hjer-

neslaget. Basert på dette kan vi ikke utelukke 

at forbedringen observert hos deltakerne i 

Invernizzi et al., (18) og Thieme et al., (19) 

kan skyldes spontan bedring av hjernesla-

get, mens deltakerne i Lee at al. (17) mest 

sannsynlig har opplevd en bedring basert 

på læring. I Cochraneoversikten (9) varierte 

tiden fra pasientene ble rammet av hjerne-

slag ifra fem dager til fem år. De er dermed 

i akutt, subakutt og kronisk fase, og effekten 

av speilterapi kan være ulik i de forskjellige 

fasene.   Selv om den største forbedringen 

skjer de første månedene etter et hjerneslag, 

kan forbedring, tilpasning og adferdsmes-

sige forandringer fortsette i mange år (21). 

Ut fra dette kan det tenkes at speilterapi har 

best effekt i subakutt fase da speilnevroner 

gjennomgår en aktiv endring i løpet av de 

tre første månedene etter hjerneslaget (14).

Intervensjon i gruppe vs. individuell
Thieme et al. (19) viste at speilterapi kan 

gjennomføres i grupper, men at det gjerne 

ikke passer for pasienter med neglekt eller 

oppmerksomhetssvikt. Å utføre behandlin-

gen i grupper kan være kostnadseffektivt 

ved at en terapeut kan veilede flere pasienter 

samtidig. Det kan også tenkes at det er godt 

for pasientene å treffe andre som er i samme 

situasjon, og at det å møte til trening dessu-

ten gir en sosial belønning i form av nye be-

kjentskaper som gjensidig motiverer hver-

andre. For andre kan speilterapi i gruppe 

oppleves som støyende, og kan hende klarer 

de ikke å fokusere på oppgaven når det er 

flere andre tilstede.

Speilterapi for å bedre armfunksjon
Speilterapi er en intervensjon som pasien-

tene kan utføre hjemme på egenhånd. De 

inkluderte studiene brukte øvelser som ikke 

krevde annet spesifikt utstyr enn en speil-

terapiboks. Med enkle midler er det mu-

lig å lage en speilterapiboks, noe som gjør 

terapiformen til et billig alternativ. I tillegg 

er speilterapi et enkelt øvelsesapparat som 

uten vanskeligheter kan benyttes hjemme. 

Oppgavespesifikk og repetitiv trening, høy 

intensitet på arbeidet og tilstrekkelig meng-

de øvelser, er viktige faktorer for motorisk 

bedring etter et hjerneslag (7). Ingen av de 

inkluderte studiene rapporterte om negative 

bivirkninger knyttet til bruk av speilterapi.

Kan resultatene overføres til klinisk 
praksis i Norge?
Studiene inkludert i denne artikkelen ble 

utført i Italia, Korea og Tyskland. Populasjo-

nene i disse landene kan skille seg fra den 

norske hva angår kultur, levestandard, helse-

vesen og synet på behandling av hjerneslag. 

Dette kan sette begrensninger for generali-

serbarheten av resultatene.

Gjennomsnittsalderen for en norsk pa-

sient med førstegangshjerneslag er 77,7 år 

for kvinner og 75,3 år for menn. En geria-

trisk pasient blir i Norge definert som over 

65 år, og kjennetegnes ved en kombinasjon 

av redusert reservekapasitet, komorbiditet 

og funksjonsproblemer (22). Den gjennom-

snittlige alderen på deltakerne i de utvalgte 

studiene var betraktelig lavere enn gjen-

nomsnittsalderen for personer med første-

gangshjerneslag i Norge. Det samme var 

gjeldende for studiene i Cochraneoversikten 

(9). Dermed representerer populasjonene 

i studiene en yngre hjerneslagsbefolkning 

enn det som er representativt for en norsk 

befolkning. Gjennomsnittsalderen til delta-

kerne i Lee et al. (17), samt alderen til flere 

av deltakerne i Invernizzi et al. (18), var 

under 65år, og kan dermed ikke defineres 

som eldre. I Cochraneoversikten (9) var 

deltakere med stor aldersforskjell inkludert 

i de ulike studiene. Oversiktsartikkelen dis-

kuterer ikke deltakernes alder og hvorvidt 

dette kan ha en betydning for relæring og 

gjenvinning av funksjon. Høyere alder inne-

bærer fysiologiske endringer som blant an-

net endring i prestasjonsevnen. Evnen til 

bevegelse endres samtidig som en større del 

av hjernen må brukes til hverdagsoppgaver, 

slik at hjernens plastisitet reduseres (4, 22). 

Ut i fra dette kan en yngre deltakergruppe 

påvirke utfallet av studiene positivt. På en 

annen side kan man stille spørsmål ved 

hvem som får hjerneslag i ung alder. Det kan 

tenkes at dette er personer som i utgangs-

punktet har dårlig helse og dermed likevel 

hadde begrensninger for evnen til relæring 

og gjenvinning av funksjon. I Thieme et al. 

(19) hadde deltakerne en gjennomsnittsal-

der på nærmere 70 år. Dette kan ha vært en 

medvirkende faktor til at denne studien fikk 

en svakere effekt av speilterapi sammenlig-

net med de to andre studiene.

Avslutning
Speilterapi kan være et relevant tiltak i reha-

biliteringen av motorisk funksjon i arm hos 

pasienter med hemiparese etter hjerneslag. 

Det behøves derfor flere studier rundt inten-

sitet, varighet og i hvilke faser av rehabilite-

ringen speilterapi har størst effekt i form av 

motorisk relæring. Gjennomsnittsalderen 

for pasienter med førstegangshjerneslag i 

Norge er høyere enn gjennomsnittsalder for 

pasientene i studiene som har hatt god effekt 

av speilterapi så langt. Det vil være viktig å 

evaluere effekten av speilterapi på norske 

pasienter med hemiparese. Den vedvarende 

effekten av speilterapi er lite dokumentert, 

og studier som undersøker dette vil kunne 

gi verdifull kunnskap. En eventuell overfø-

ringsverdi fra bedret motorisk funksjon til 

økt aktivitet og deltakelse i hverdagen vil 

være et viktig aspekt og er selve målet med 

rehabilitering.

Speilterapi kan se ut til å ha større effekt 

på motorisk funksjon og selvstendighet i 

overekstremitet hos pasienter med hemi-

parese sammenliknet med konvensjonell 

Speilterapi bør være et supplement til 
konvensjonell rehabilitering, og ikke en 
erstatning. 
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rehabilitering og «sham therapy». Behand-

lingen kan gjennomføres både på rehabilite-

ringsinstitusjoner og hjemme på egenhånd. 

Speilterapi er lett å implementere for pasien-

ter uten kognitive problemer da det kreves 

minimalt med utstyr. Speilterapi bør være et 

supplement til konvensjonell rehabilitering, 

og ikke en erstatning.
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Title: Stroke and mirror therapy
Abstract 

 Introduction: In Norway, 55.000 to 60.000 individuals have experienced one or more 

strokes. About two thirds of these have reduced function. Based on this we wanted to 

explore if mirror therapy, as a physiotherapeutic intervention, improves motor function 

in the upper limb in patients after stroke? 

Main part: We searched in AMED, Cinahl, Cochrane, Embase, MEDLINE, PEDro. PubMed 

and SweMed 20.03.2013. The inclusion criteria were: randomized controlled trial, 

published after June 2011, evaluating the effect of mirror therapy on upper extremity 

motor function in patients after stroke. Two reviewers screened articles and extrac-

ted data. We identified three randomized controlled trials. Mirror therapy significantly 

improved motor function in the upper limb in two of the studies. In the third study no 

significant difference in change between the groups were observed. 

Sum up: Mirror therapy should not substitute conventional rehabilitation, but should 

be considered as a supplement to improve motor function in the upper limb in patients 

after stroke.

Key words: Mirror therapy, physiotherapy, stroke rehabilitation.
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Commentary
Due to concerns of decreasing levels of physical activity in chil-

dren, there is a need for interventions aimed at increasing physical 

activity. Higher levels of physical activity in children may decrease 

risk factors for cardiovascular disease and cancer in adulthood 

and prevent overweight and obesity.

A strong aspect of the methods implemented by Finkelstein 

and colleagues was the use of pedometers. Pedometers capture the 

number of steps taken. Determining if an exercise intervention 

leads to physical activity behavior change can be difficult. Bet-

ween group differences can be due to the control group increasing 

their overall activity or the intervention group decreasing their 

background physical activity levels due to engaging in the prescri-

bed exercise intervention (known as the ‘activitystat’ hypothesis) 

(Rowlands 1998). Measuring overall physical activity continuous-

ly throughout the duration of the study helps account for these 

unexpected changes.

No changes in secondary outcomes (BMI, 6MWT, and quality 

of life) were found. However the levels of BMI and quality of life 

appeared to be within normal ranges. It is possible that the rela-

tively moderate target of 8000 steps may not have been sufficient 

to result in secondary changes such as BMI. Also, the 6MWT may 

not have been an accurate measure of fitness as the heart rates 

obtained at the end of the test would suggest a less than maximal 

effort (O’Donovan et al 2013).

Improvement in physical activity as measured by steps taken 

was evident in this study indicating it is possible to increase physi-

cal activity in young children. It adds to the growing evidence for 

including incentives as part of interventions to change physical 

activity behaviour. Pedometers are low cost and widely available. 

When faced with the challenge of increasing activity levels in 

children, therapists should consider using pedometers and other 

incentives to motivate behaviour change along with family invol-

vement. Initial costs in terms of pedometers, vouchers, and prizes 

may seem high but are low in terms of preventing the considerable 

healthcare costs due to chronic disease in later life.

Juliette Hussey
Discipline of Physiotherapy, Trinity College Dublin, Ireland
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Wearing pedometers in conjunction with daily stepgoals and  
incentives can increase physical activity among children

Synopsis
Summary of: Finkelstein EA, et al (2013) 

A cluster randomized controlled trial of 

an incentive-based outdoor physical ac-

tivity program. J Pediaitr DOI 10.1016/j.

jpeds.2013.01.009. [Prepared by Nora Shi-

elds, CAP Editor.]

Question: Does an incentive-based phy-

sical activity intervention increase physical 

activity and fitness in children aged 6–12 

years? 

Design: Cluster randomised, controlled 

trial with concealed allocation and blinded 

outcome assessment. 

Setting: Hospital and community settings 

in Singapore. 

Participants: Healthy children aged 6–12 

years. Children with any severe chronic 

medical condition, such as Type 1 diabetes, 

were excluded. Randomisation of 212 fami-

lies (285 participants) allocated 106 families 

(138 participants) to the incentive-based 

physical activity program group and 106 fa-

milies (147 participants) to a control group. 

Interventions: Both groups received 

pamphlets presenting information on the 

benefits of physical activity. In addition, 

the intervention group participated in a 

9-month incentive-based physical activity 

program. Participants in the intervention 

group received information on structured 

weekend outdoor activities including 2–3 

hour hikes at nature reserves and parks, and 

families were encouraged to attend sessions 

at least twice a month. The children in this 

group also received a pedometer to track 

daily steps taken, and were offered incenti-

ves to meet a goal of 8000 steps per day. Each 

child who logged 8000 steps per day for at 

least half of the days in a month received a 

voucher worth SGD$30. Prizes of SGD$120 

were awarded via lotteries held monthly for 

children who met their monthly pedometer 

step goal and attended at least two outdoor 

sessions per month. The control group con-

tinued with their usual daily activities. 

Outcome measures: The primary outcome 

was the mean number of steps per day in the 

last week of the 9-month program. The pe-

dometers worn by children in the interven-

tion group were unsealed but children in the 

control group wore sealed pedometers. Se-

condary outcome measures were 6-minute 

walk test (6MWT) distance, Pediatric Qua-

lity of Life Inventory, and body mass index. 

Results: 251 children (mean age 8.2 years, 

SD 1.5) completed the study. At the end of 

the 9-month program, the mean number of 

steps per day was significantly more in the 

intervention group, by 893 steps (95% CI 

759 to 1027), with 24% of the intervention 

group and 2% of the control group reaching 

the target of 8000 steps per day. The groups 

did not differ significantly on any of the se-

condary outcomes. 

Conclusion: Pedometers and incentives 

increased the mean daily number of steps 

performed by children but did not result 

in improved health outcomes at follow-up. 

These results are consistent with behaviou-

ral change theory that incentives motivate 

sustained behaviour change through feed-

back and tangible reinforcements. [95% CIs 

calculated by the CAP Editor.]
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Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Trening har en liten positiv effekt på smerte og fysisk funksjon hos pasienter 

med hofteartrose. Det viser en nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochrane-

samarbeidet. 

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

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

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

feil, om resultatene peker i samme retning og om studiene totalt har tilstrekkelig antall deltakere. Vi bruker Grades of Recom-

mendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) sitt system for å lage en profil over kvaliteten på dokumenta-

sjonen for hvert utfallsmål. Dokumentasjonen kan være av høy ( ), middels (  ), lav ( ), eller svært lav kvalitet 

( ). Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått. 

Trening har effekt på hofteartrose
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Bakgrunn
Hofteartrose er en leddsykdom som med-

fører degenerasjon av brusk og bein. På 

røntgen vises dette som redusert leddspal-

te, påleiringer og forandringer i leddnært 

bein. De kliniske symptomer på hoftear-

trose er smerter, redusert bevegelighet og 

redusert muskelstyrke. Det er antatt at fra 

fem til 15 prosent av personer over 55 har 

røntgenologiske forandringer tilsvarende 

hofteartrose. 

Det er foreløpig ingen behandling som 

har vist å kunne forsinke utviklingen av 

hofteartrose. Hovedmålet for pasientene 

er derfor å redusere smerte og funksjons-

tap. Trening blir definert som alle former 

for styrketrening, bevegelighetstrening og 

utholdenhetstrening. Treningen kan gjen-

nomføres i gruppe eller individuelt, tilret-

telagt av for eksempel fysioterapeut. 

I Norge har alle pasienter med hoftear-

trose diagnostisert med røntgenbilde rett 

til gratis behandling  hos fysioterapeut.

Hva sier forskningen?
Den systematiske oversikten oppsumme-

rer funn fra studier som har undersøkt 

effekten av trening for personer med hof-

teartrose. Trening ble sammenlignet med 

standard behandling. Standard behand-

ling inkluderer blant annet å stå på vente-

liste, oppfølging av fastlegen og støtte per 

telefon. 

Studiene viste at:

Trening gir en liten reduksjon av smerte.

Trening gir en liten bedring av fysisk 

funksjon. 

Det er usikkert om trening fører til bed-

re livskvalitet. 

Forfatterne av oversikten vurderte doku-

mentasjonen for smerte og fysisk funksjon 

til å være av høy kvalitet. For livskvalitet 

var kvaliteten på dokumentasjonen vur-

dert til lav, fordi det er få studier med få 

deltakere. Dessuten ser milde symptomer 

på hofteartrose ikke ut til å påvirke livs-

kvalitet.

Mer om den systematiske 
oversikten
Forskere i Cochrane-samarbeidet gjorde 

systematiske søk og inkluderte totalt 10 

randomisert studier med til sammen 549 

personer med milde til moderate sympto-

mer på hofteartrose. Det var stor variasjon 

i pasientutvalget når det gjaldt varighet 

og alvorlighetsgrad av symptomene. I en 

studie hadde omtrent halvparten av pasi-

entene hatt symptomer i mindre enn ett år. 

En annen studie inkluderte en stor andel 

pasienter som stod på venteliste til opera-

sjon. Fem av de ti studiene inkluderte bare 

pasienter med hofteartrose, og de resteren-

de studiene inkluderte pasienter med både 

hofte- og kneartrose. Studiene undersøkte 

effekten av tradisjonell trening som styrke, 

bevegelighet og utholdenhet, med unntak 

av én studie som sammenliknet Tai Chi 

med å stå på venteliste. Treningen foregikk 

i gruppe i seks av studiene. I fire studier 

trente pasientene individuelt under ledelse 

av fysioterapeut. Det var variasjon i antall 

treningsøkter. Treningsprogrammet varte 

fra seks til 12 uker, og pasienten trente fra 

én til to-tre ganger i uken.

Seks studier som rapporterte resultater 

etter tre til seks måneders oppfølging, viste 

at effekten vedvarte også etter at treningen 

var avsluttet.

Fem av studiene med til sammen 194 

pasienter rapporterte spesifikt om uhel-

dige hendelser. Sju pasienter i tiltaksgrup-

pene avsluttet treningen på grunn av økt 

smerte, ryggsmerter, økt blodtrykk og et-

ter råd fra legen. En pasient i kontrollgrup-

pen avbrøt studien på grunn av sykdom.

Kilde 
Fransen M, McConnell S, Hernandez-Molina G, Reichen-
bach S. Exercise for osteoarthritis of the hip. Cochrane 
Databaseof Systematic Reviews 2014, Issue 4. Art. No.: 
CD007912. DOI: 10.1002/14651858.CD007912.pub2. 

Utfall (Kontroll) (Tiltaket) Kvalitet på doku-
mentasjonen

Selvrapportert smerte 
Skala fra 0-100, lavere skår 
indikerer mindre smerte

Gjennomsnittlig smerte 
i kontrollgruppen var 
29 poeng 

Gjennomsnittlig smerte 
i tiltaksgruppen var 8 
poeng lavere (fra 4 til 
11 poeng lavere)

Høy (

Fysisk funksjon
Skala fra 0-100, lavere skår 
indikerer bedre funksjon

Gjennomsnittlig fysisk 
funksjon-skår i kon-
trollgruppen varierte 
fra 29-36 poeng 

Gjennomsnittlig fysisk 
funksjon var 7 poeng 
lavere (fra 1 til 12 
poeng lavere) 

Høy (

*Tallene i parentes viser en spennvidde for tiltakets effekt. Det er 95 % sannsynlig at effekten ligger et 
sted innenfor denne spennvidden.

RESULTATTABELL
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Innleggelse på sykehus øker risikoen for 

tap av funksjon og redusert helserelatert 

livskvalitet hos eldre mennesker opptil to 

år etter sykehusoppholdet. Årsakene er ofte 

en kombinasjon av akutt sykdom, sengeleie 

under sykehusoppholdet og inaktivitet etter 

utskrivelse fra sykehuset. Tidligere forsk-

ning indikerer at trening med moderat til 

høy intensitet kan være effektivt for å bedre 

funksjon og forebygge funksjonstap hos 

syke eldre. Men de fleste studier som har 

undersøkt effekten av trening av høy inten-

sitet, ekskluderer eldre personer med flere 

tilleggsykdommer etter akutt sykdom.  

Avhandlingen, med tittelen «Physical ac-

tivity, exercise, health-related quality of life 

and physical function in older adults after 

leaving hospital» består av en sammenfat-

ning og fire forskningsartikler. Hensikten 

var å evaluere tre ulike treningsopplegg hos 

eldre pasienter med sammensatte lidelser 

og ulikt funksjonsnivå etter utskrivelse fra 

sykehus. Alle pasientene ble inkludert mens 

de var innlagt på sykehuset. De fire artiklene 

baserer seg på tre randomiserte studier og 

en tverrsnittsstudie. Første studie undersøk-

te effekten av et hjemmetreningsprogram 

for eldre personer etter utskrivelse fra et ge-

riatrisk daghospital (artikkel 1). Den andre 

studien, som var hovedstudien i dette dok-

torgradsprosjektet, undersøkte effekten av 

intervalltrening med moderat til høy inten-

sitet to til fire uker etter utskrivelse fra syke-

huset (artikkel 3). Studie 3 undersøkte effek-

ten av progressiv styrketrening tre måneder 

etter et hoftebrudd (artikkel 4). Resultatene 

fra de tre studiene viste at økt fokus på fysisk 

aktivitet og trening var effektivt for å bedre 

fysisk form og øke fysisk aktivitetsnivå hos 

eldre personer som har vært innlagt på syke-

hus. Gruppebasert intervalltrening og pro-

gressiv styrketrening ledet av fysioterapeut 

ga større bedring av fysisk form enn hjem-

mebaserte øvelser. Deltagerne i studie 1 og 2 

forbedret sin selvrapporterte helse men in-

gen forskjell mellom gruppene. Resultatene 

fra tverrsnittsstudien (artikkel 2) viste at det 

var sammenheng mellom fysisk aktivitet, fy-

sisk form og helserelatert livskvalitet etter at 

det ble kontrollert for alder, kjønn og antall 

sykdommer. 

Mangel på fysisk aktivitet er en viktig 

grunn til redusert fysisk form og livskvalitet 

hos eldre voksne som har vært innlagt på sy-

kehus. Eldre personer som nylig er utskrevet 

fra sykehus har ofte et sammensatt sykdoms-

bilde med flere diagnoser og redusert fysisk 

form. God fysisk form er en viktig faktor 

for å kunne utføre daglige aktiviteter som å 

lage mat, handle, treffe familie og venner og 

delta i ulike fritidsaktiviteter. Resultatene fra 

avhandlingen viser at trening med moderat 

til høy intensitet var trygt og effektivt under 

veiledning av fysioterapeut. I tillegg indike-

rer resultatene at økt fokus på fysisk form og 

fysisk aktivitet under sykehusoppholdet kan 

være viktig for å fange opp personer med ri-

siko for tap av funksjon. 
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Parkinsons sykdom (PS) er en progredi-

erende degenerativ nevrologisk sykdom 

som krever en livslang medisinsk og tverr-

faglig oppfølging og behandling av spesia-

list og kommunehelsetjenesten. Fysiotera-

pibehandling av mennesker med PS er i 

dag varierende og det har vært savnet gode 

retningslinjer innefor dette fagfeltet. I de se-

nere årene er det kommet mye forskning på 

verdensbasis innenfor PS, og det merkes en 

større interesse i fagmiljøet for denne syk-

dommen, spesielt innen fysioterapi og tre-

ning.  Også i media er det den senere tiden 

vært større fokus og interesse for PS. 

I desember 2013 ble Europeiske fysio-

terapiretningslinjer for personer med PS 

publisert på ParkinsonNET. KNGF (Royal 

Dutch Society for Physical Therapy) ga til-

skudd til oppdatering av de eksisterende ret-

ningslinjene i Nederland og et felles prosjekt 

ble igangsatt og gjennomført i samarbeid 

med 19 europeiske fysioterapiforeninger, 

deriblant Norsk Fysioterapeutforbund. 

Oppsummering
Målgruppen for retningslinjene er fysiotera-

peuter samt brukere og andre helsearbeidere 

som jobber med denne brukergruppen. Må-

let med retningslinjene er å sikre kvalitet i 

oppfølging og behandling for personer med 

PS i Europa. Ved å sette seg inn i retnings-

linjene og bruke disse vil man tilegne seg 

kunnskap og ferdigheter til å kunne gi forsk- 

ningsbasert oppfølging av denne bruker-

gruppen. PS er komplekst og man vil finne 

stor variasjon i sykdomsbilde fra person til 

person. Det er derfor nødvendig å gi hver 

enkelt person individuelt tilpasset oppføl-

ging etter funksjon og mål.

Innholdet i retningslinjene er kunnskaps-

basert. 

Konkrete anbefalinger
Oppfølgingen av personer med PS krever 

tverrfaglig tilnærming. Opp til 19 forskjelli-

ge faggrupper kan være involvert. I retnings-

linjene anbefales en oppfølgingsmodell ut 

fra ICF-modellen. En slik modell inkluderer 

fastlege, nevrolog og en koordinator, eksem-

pelvis en sykepleier som følger opp bruke-

ren. Andre faggrupper blir involvert etter 

behov, deriblant fysioterapeuten som har en 

viktig rolle i oppfølgingen.

Det anbefales å henvise personer med PS 

i et tidlig stadium til fysioterapeuter med in-

teresse og erfaring med PS.  

Hovedmålet med oppfølging av en per-

son med PS er å optimalisere personens ak-

tivitet, deltagelse i samfunnet og livskvalitet. 

Fysioterapeuten skal følge opp pasienten 

med å bedre eller vedlikeholde fysisk funk-

sjon (muskelstyrke, utholdenhet, koordina-

sjon og bevegelighet), forflytning, ADL, ba-

lanse, smerte, respirasjon og gangfunksjon. 

Brukermedvirkning og pårørende er en 

viktig del for å kunne gi god behandling og 

oppfølging av bruker, og for å sikre overfø-

ring og videreføring av tiltak. Det er viktig 

at bruker selv lærer å mestre sykdommen på 

best mulig måte med tanke på fysisk aktivi-

tet og andre tiltak. 

Det anbefales å trene store muskelgrup-

per fremfor små muskelgrupper, øvelser 

hvor man jobber over flere ledd og høy in-

tensitet fremfor lav intensitet. Hos eldre per-

soner anbefales funksjonell trening fremfor 

generell styrketrening med vekter.

Man optimaliserer motorisk læring ved å 

gjøre mange repetisjoner, finne god balanse 

mellom hvile og aktivitet, gi feedback, over-

føre øvelser til helfunksjon fremfor delfunk-

sjon, samt motivere pasienten.  

Trening/behandling bør være rettet mot 

funksjonell trening i brukers vante miljø. 

For å bedre funksjon anbefales det en 

behandlingsperiode på minimum fire uker, 

tre ganger per uke, men en varighet på 30 

til 60 minutter per behandling. Når målet 

er å bedre fysisk kapasitet anbefales det be-

handling og trening i seks uker med 20 til 60 

minutters daglig aktivitet.

Bruker skal kunne utføre egentrening med 

god utførelse og forståelse, og det er viktig å 

evaluere behandling og mål regelmessig.

Implementering
Det er igangsatt et samarbeid mellom Nor-

ges Parkinsonforbund, Norsk Fysioterape-

utforbund og Fram helserehab, med hoved-

mål om at retningslinjene skal nå ut til flest 

mulig fysioterapeuter i Norge. En arbeids-

gruppe skal i 2014 utarbeide en strategi for 

hvordan dette arbeidet skal gjøres.

Retningslinjene: www.ParkinsonNet.info

Link til Fram-modellen og en kort vei-

ledning av aktive tiltak skrevet for personer 

med Parkinsons sykdom, pårørende, tera-

peuter og helsepersonell: www.framhelse.no 

Europeiske fysioterapiretningslinjer for 
personer med Parkinsons sykdom
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Vi har med interesse fulgt innleggene når 

det gjelder behandling av pasienter med 

svimmelhet. Oppslagene i dagspressen 

(Dagbladet 15. mars og 23. mars 2014) samt 

kronikken (Brit Fadnes og Kirsti Leira) og 

kommentaren (Anne-Lise Tamber) i Fysio-

terapeuten (5/2014) dreier seg i hovedsak 

om pasienter skal eksponeres for det som er 

ubehagelig (her svimmelhet) eller ikke. Kro-

nikken kommer også inn på likevektsansen 

og opprettholdelse av balanse. 

Subjektiv opplevelse – ulike årsaker
Det er viktig å klargjøre pasientgrunnlaget. 

Slik Tamber antyder i sin kommentar, kan 

det være snakk om forskjellige pasientgrup-

per, men ikke nødvendigvis. Svimmelhet er 

en subjektiv opplevelse som kan ha ulike 

årsaker. Hos rundt halvparten av dem som 

oppsøker helsevesenet med svimmelhet som 

hovedplage, kan plagene tilbakeføres til en 

perifer vestibulær tilstand (dvs. tilstand i 

balanseorganet). Cirka 30 prosent av disse 

pasientene (1, 2) sliter med ettervirkninger 

i form av svimmelhet, synsproblemer, uba-

lanse, konsentrasjonsvansker og utmattelse. 

Dette er symptomer som kan vedvare over 

år. Hos mange er det likevel mulig å identifi-

sere en opprinnelig vestibulær tilstand, men 

det krever at en setter fokus på det og har 

kunnskap om undersøkelse og diagnostise-

ring. Pasientgruppen som har vedvarende 

plager etter vestibulær svimmelhet inngår 

muligens i Fadnes og Leira sitt pasient-

grunnlag, men det verken beskrives eller 

problematiseres i kronikken. Det er derfor 

vanskelig å vite sikkert hvilke tilstander det 

er snakk om, hvem pasientene deres faktisk 

er, og dermed hvilken behandling som er 

optimal.  

Solid forskning
Mye kan tyde på at det er forskjellig oppfat-

ning av hva som er optimal behandling av 

svimmelhet. Slik vi oppfatter det, står Fad-

nes og Leira for en ikke-eksponeringstenk-

ing gjennom sin læringsorienterte fysio-

terapi, mens Tamber står for eksponering 

og da gjennom det som kalles vestibulær 

rehabilitering (VR) (3).  Fremprovosering 

av svimmelhet gjennom øvelser og bevegel-

ser er et av de sentrale prinsippene i VR der 

målet er å desensitivisere vestibularsystemet 

(habitueringsøvelser), fremme øye-hode-

koordinasjon (adaptasjonsøvelser, substitu-

sjonsøvelser), og bedre balansen (balanseø-

velser, substitusjonsøvelser). Sentralt her er 

at bevegelsene forstyrrer/trigger slik at hjer-

nen får mulighet til rekalibrering. Måten en 

Hva med kunnskapsbasert praksis?
Kommentar til fagkronikk av Fadnes og Leira i Fysioterapeuten 5/2014

SVIMMELHET Hos rundt halvparten av dem som oppsøker helsevesenet med svimmelhet som hoved-
plage, kan plagene tilbakeføres til en perifer vestibulær tilstand. Illustrasjonsfoto
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gjør dette på vil variere i lys av pasientens 

utgangspunkt (3, 4). VR rommer med andre 

ord mye mer enn å bevege «hodet opp og ned 

og fra side til side når du er ute og går» slik 

det antydes i kronikken.  Det ligger et solid 

forskningsbasert kunnskapsgrunnlag bak 

denne tilnærmingen (5). De positive effek-

tene av VR ser ut til å vare over tid og det 

rapporteres ikke om negative effekter (5).  

Den eksponeringsbaserte tilnærmingen har 

vært prøvd ut på norske pasienter i klinikk 

og forskning med gode resultater (6, 7). 

Eksponering som sentralt virkemiddel
Fadnes og Leira skriver i sin fagkronikk at 

de ikke kommer på ett eneste tilfelle der en 

frisk person med faglig tyngde kan si til den 

som er plaget at han/hun faktisk må gjøre 

mer av det som utløser plagen for å bli kvitt 

den. Dette stiller vi oss spørrende til. Ekspo-

neringsbehandling går ut på at pasienten 

skal utsette seg for det som gir angst og bli i 

situasjonen uten å flykte. Videre er poenget 

å forholde seg annerledes til det som provo-

serer og dermed ufarliggjøre dette.  Ekspo-

nering er sentralt i kognitiv atferdsterapi og 

har vist seg som en effektiv behandling for 

flere typer angstlidelser (8).  Kunnskapsba-

sert tilnærming til uspesifikke ryggsmerter 

følger samme strategi. Nasjonale (9) og in-

ternasjonale (10) retningslinjer, viser til at 

disse pasientene skal opprettholde normal 

og variert aktivitet selv om ryggen er smer-

tefull. Samme tankegang er også rådende 

innenfor behandling av andre pasientgrup-

per med langvarige muskel-skjelettsmerter 

(11).  

Hos pasienter som er plaget med ved-

varende svimmelhet er det vist at angst for 

bevegelser og situasjoner som provoserer 

ubehag (her: svimmelhet), gjør at de unngår 

aktivitetene i frykt for å forverre tilstanden 

(12). Dette fører igjen til økt oppmerksom-

het på plagene, redusert sosial deltakelse og 

ytterligere redusert helse.  Plagene forsterkes 

og varer ved, en utvikling som er godt for-

klart gjennom «fear avoidance»-modellen 

(13-15). Det er altså to grunner til at ekspo-

neringsbehandling er riktig og viktig for pa-

sienter med langvarige svimmelhetsplager 

etter vestibulære tilstander:

1: Hode-øye-bevegelser som provoserer 

svimmelheten fører til mindre svimmelhet 

gjennom plastiske endringer i sentralnerve-

systemet. 

2: Eksponering utfordrer frykten for be-

vegelser og aktiviteter som fremprovoserer 

svimmelheten og vil på sikt kunne gi bedre 

funksjon samt øke yrkesmessig og sosial del-

takelse. 

Opprettholdelse av balanse
Når det gjelder opprettholdelse av balanse 

skriver forfatterne: «Uten å forstå mer av 

hjernens nettverkssamarbeid er det vanskelig 

å forlate teorien om likevektsansens hoved-

ansvar for balansen». Likevektsansen, dvs. 

balanseorganet, er med i opprettholdelse 

av balansen sammen med synssansen og 

den proprioseptoriske sansen. Hvilken av 

sansene som blir «viktigst» vil til enhver tid 

være avhengig av individets forutsetninger, 

oppgaven som skal løses og konteksten(16). 

Dette er i tråd med nyere motoriske kon-

trollteorier (17) og sentralt i dagens behand-

ling av pasienter med balanseproblemer. 

Kunnskapsbasert praksis
Kunnskapsbasert praksis innebærer å ta 

faglige avgjørelser basert på systematisk 

innhentet forskningsbasert kunnskap, er-

faringsbasert kunnskap og pasientens pre-

feranser i den gitte situasjonen (18). Som 

fysioterapeuter bør vi ha som mål å syste-

matisk innhente kunnskap slik at vi kan ta 

faglige avgjørelser i møte med den individu-

elle pasienten og grupper av pasienter. Dette 

danner også grunnlaget for Tambers råd og 

uttalelser i Dagbladet og i Fysioterapeuten. 

Vi ønsker velkommen en faglig debatt som 

kan føre til bedre behandling for denne pa-

sientgruppen, men debatten må ta utgangs-

punkt i en kunnskapsbasert praksis. 
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Forskning gir oss fakta som er nyttig i disku-

sjonen om hvilke metoder fysioteraputer skal 

bruke og få betalt for. Det  var også utgangs-

punktet for mitt innlegg i Fysioterapeuten 

(1) hvor jeg kritiserte sammenblandingen av 

forskning og hva som gir en behandlingsef-

fekt når fysioterapeuten behandler en pasi-

ent på sitt fysikalske institutt.  Reportasjen 

i Fysioterapeuten (2) beskrev hvordan Kjell 

Kversøy ble behandlet av Ingrid Nielsen og 

hvor Redcord/Neurac-metoden ble brukt. 

Det ble i reportasjen vektlagt at det var selve 

metoden som ga effekten, noe som ble un-

derbygd i reportasjen med å henvise til at 

det var publisert mer enn 40 studier som 

viste at Redcord var dobbelt så bra som an-

nen fysioterapi. Jeg henviste i mitt innlegg 

til de kliniske vitenskaplige studier som er 

publisert på effekt av TerapiMaster, Sling 

Exerecise Therapy (SET) og Redcord. Studi-

ene viser helt entydig at denne metoden ikke 

har tilført faget noe nytt og bedre. Jeg viste 

også til at det bare er publisert fire kliniske 

effektstudier, og ikke mer enn 40.

Så hva er det som gir en behandlings-

effekt? De seneste årene er det en økende 

forståelse for at vi ikke kan skille behandler 

fra metoden som brukes. Fysioterapeutens 

kommunikasjon som forklaringer, kropps-

språk og evne til å lytte til pasienten er av-

gjørende for utfallet av behandlingen. Du er 

metoden. 

PNI
Fagområdet psychoneuroimmunology (PNI) 

(3) har gitt oss kunnskap om at de myke 

faktorene i møtet mellom pasient og fysiote-

rapeut setter i gang en kaskade av kjemiske 

reaksjoner i sentralnervesystemet. Reak-

sjoner som blant annet kan øke eller min-

ske pasientens smerteopplevelse. Positive 

forventninger (placebo) (4) versus negative 

forventninger (nocebo) (5) er mekanismer 

som er grunnleggende for vår eksistens. For 

å få gode behandlingsresultater er det  viktig 

at fysioterapeuter forstår disse mekanisme-

ne. Jeg hevdet i mitt opprinnelige innlegg at 

det er dette som forklarer de positive effek-

terne som pasient og fysioterapeut opplevde 

(2), og ikke apparatet Redcord. 

Ikke nytt, ikke bedre
Så kommer et fundamentalt viktig spørsmål; 

skal vi bygge vår yrkesprofesjon på placebo 

alene, og på solskinnshistorier? Svaret er 

selvsagt nei. Derfor er vitenskaplige stu-

dier som klinisk kontrollerte studier meget 

viktig å gjennomføre for å evaluere om en 

behandlingsmetode er bedre enn placebo, 

eller bedre enn andre metoder som brukes. 

Og det var akkurat det jeg ønsket å synlig-

gjøre gjennom mitt innlegg i Fysioterapeu-

ten (1), nemlig at når Redcord er satt under 

den vitenskaplige lupe, så viser resultatene at 

metoden ikke har tilført faget noe nytt – og 

bedre. De flotte resultatene som kan opp-

leves når en pasient behandles, såkalte sol-

skinnshistorier, har aldri blitt dokumentert 

gjennom klinisk kontrollerte studier (1,2).

Redcord AS og Redcord Clinic unngår i 

sitt tilsvar å møte dette grunnleggende pro-

blemet (6). I stedet brukes ca 70 prosent av 

innlegget til å skrive generelt om evidensba-

sert praksis (EBP). Selvkritikk kan i mange 

tilfeller være av det gode. Særlig når man i 

studie etter studie ikke klarer å vitenskaplig 

dokumentere det som ellers (på Redcords 

kurs, Redcordkongresser og på Redcords 

egen hjemmeside) presenteres som lykkelige 

solskinnshistorier. I tilsvaret tar forfatterne 

konkret opp resultatet fra studien på whi-

plash associated disorders (7). Her ble Sling 

Exercise Therapy (SET) sammenlignet mot 

tradisjonell fysioterapi. Studien viste helt 

entydig at ikke én eneste pasient som ble be-

handlet med SET ble bedre. Forklaringen fra 

forfatterne er at man inkluderte pasienter 

med uavklarte forsikringssaker. Det er altså 

pasientene det er noe feil med! Men leser 

man nøye den publiserte artikkelen, så står 

det på side 253, linje 27-31; «We experienced 

Redcord – resirkulert fysioterapi 
fra 1950-tallet?

BEHANDLING AV NAKKE i 1949, fra boken Rehabilitation, Re-education and Remedial Exercises (8).
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promising results with the use of Sling Exer-

cise Therapy in selected patients with chronic 

WAD, regarding increased function and de-

creased pain. We also had the impression that 

patients who carried out guided, long-term 

training reported better outcomes». Utgangs-

punktet for WAD-studien var solskinnshis-

torier og positive kliniske effekter på en-

keltpasienter. Når så alt dette ble testet i en 

klinisk kontrollert studie og ikke én eneste 

pasient blir bedre, er det helt klart ikke noe 

feil med pasientene. Det som er problemet, 

og noe som Pedersen, Kirkesola, og Lærum 

ikke vil diskutere, er at det er noe grunnleg-

gende feilaktig med teorigrunnlaget for me-

toden og den praktiske gjennomføringen av 

metoden. 

Markedsføring 
Fysioterapeutene Øyvind Pedersen og Gitle 

Kirkesola, og professor Even Lærum mener 

at jeg var lite nyansert da jeg ikke tok opp 

problemet med at de inkluderte pasientene 

i WAD-studien hadde uavklarte forsikrings-

saker (6,7). Dette er igjen en etterkonstruk-

sjon av forfatterne, og forsterker bildet med 

at det viktigste er å mørklegge de dårlige 

resultatene. Pedersen, Kirkesola og Lærum 

er så skuffet over meg at de ikke vil fortsette 

denne diskusjonen. I stedet fortsetter de i 

sitt inlegg å markedsføre produktet Redcord 

ved å opplyse oss om; «at det per april 2014 

eksisterer 48 publikasjoner som involverer 

Redcord: 8 målestudier, 4 effektstudier uten 

kontrollgruppe, 20 randomiserte kontrollerte 

studier relatert til behandling og rehabilite-

ring, åtte randomiserte kontrollerte studier 

knyttet til trening, samt tre forskningsrap-

porter». Denne informasjonen gis uten én 

eneste referanse, ikke ett ord om studienes 

kvalitet. Er det mekanismestudier? Er det 

kliniske effektstudier? Er det studier på pasi-

enter? Er det studier på friske? Svaret fra Pe-

dersen, Gitlesola og Lærum er et eksempel 

på en strategi hvor man ikke ønsker å snak-

ke om forskningen, bare liste opp alt som er 

gjort. En slik lettvint holdning til vitenskap 

er ikke noe annet enn markedsføring av et 

produkt – Redcord.  

I 1949 skrev Olive F. Guthrie Smith en 

bok med tittelen: Rehabilitation, Re-educa-

tion and Remedial Exercises (8). Den gan-

gen het metoden Suspension Therapy/Sling 

Exercise Therapy. En mengde av de øvelsene 

som ofte vises i Redcord-konseptet finnes i 

boken fra 1949. Et interessant spørsmål er 

hvorfor forsvant «Suspension Therapy», og 

hva var det som gjorde at den dukket opp 

igjen? Jeg tror årsaken til at den dukket opp 

i Norge er industrimannen Petter Planke. 

På 1990-tallet dukket han opp i fysiotera-

pien som trollet i esken. Fra sin sukess med 

Tomra (utvikling og produksjon av maski-

ner for å pante flasker), hevdet han at to tau 

fra taket skulle løse problemet for pasienter 

med ryggsmerter. Det hadde det i hvert fall 

gjort for hans bror.  Så ble firmaet Nordisk 

Terapi etablert og den første studien finan-

siert, gjennomført og publisert (9). Jeg tror 

det kostet Nordisk Terapi ca 250.0000 å få 

gjennomført studien. Her ble TerapiMaster 

sammenlignet med et tradisjonelt hjem-

metreningsprogram for pasienter med 

langvarige ryggsmerter. Studien viste ingen 

forskjell mellom gruppene med konklusjo-

nen at TerapiMaster ikke hadde tilført noe 

nytt og bedre. Resultatet viste at det ikke 

var nødvendig å kjøpe en TerapiMaster for 

å trene hjemme. Til tross for resultatet fra 

studien, fortsatte Nordisk Terapi A/S  sin 

markedsføring av produktet TerapiMaster, 

en markedsføring som var like systematisk 

og målrettet som fra Redcord A/S i dag. 

Fysioterapeuter ble den gangen anbefalt å 

selge TerapiMaster-apparatet til hjemmetre-

ning til sine pasienter med budskapet om at 

trening med TerapiMaster minsker sykefra-

været og forebygger ryggsmerter. Etter dette 

har produktet både byttet farge og navn flere 

ganger.

Leser ikke forskning
Det skjer jevnlig en resirkulering av fysio-

terapeutiske metoder og teorier, noe som 

tyder på at vi fortsatt har stor tro på at en 

metode, et apparat skal løse problemet. Inn-

pakkingen og markedsføringen av produk-

tet er annerledes i dag sammenliknet med i 

1949. Ja, markedsføringen er i dag kanskje 

helt avgjørende for at produktet skal selges. 

Fordi de aller fleste fysioterapeuter ikke le-

ser vitenskaplige artikler, er det en stor ut-

fordring for det akademiske miljø i Norge 

å engasjere seg i forskningen som gjøres på 

Redcord. Dette er spesielt viktig når begre-

pet «forskning» så aktivt brukes av Redcord 

for å selge produktet. Avslutningsvis, er det 

solskinnshistorier kombinert med en agres-

siv markedsføring av en metode/treningsap-

parat som skal styre utviklingen av fysiote-

rapien, eller er det forskning med en åpen og 

seriøs diskusjon av vitenskaplige resultater? 
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pp 43-57. 
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Følg med på nyheter fra fag og forskning på 
www.fysioterapeuten.no

Vi er også på Facebook og Twitter – Lik oss gjerne!
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Lungesykdom som kols og cystisk fibrose 

forårsaker endringer i lungevevet som redu-

serer pusteevnen. Behandling med langtids 

mekanisk ventilering skal kompensere for 

kronisk redusert pusteevne. Målet er vanlig-

vis livsforlengelse og forbedret livskvalitet.

Nasjonal veileder og faglige 
retningslinjer 
Uklare medisinske kriterier for behandling 

med langtids mekanisk ventilering har re-

sultert i store regionale variasjoner i bruk av 

behandlingen.

I 2012 publiserte Helsedirektoratet en 

veileder og faglige retningslinjer for behand-

ling med langtids mekanisk ventilering. Vei-

lederen baserer seg blant annet på funn som 

presenteres i denne og to tidligere rapporter 

fra Kunnskapssenteret.

Denne tredje delrapporten oppsumme-

rer forskning om effekt av langtids mekanisk 

ventilering ved kronisk redusert pusteevne 

forårsaket av lungesykdom. 

Kols 
Tilgjengelig forskning tyder ikke på at lang-

tids mekanisk ventilering bidrar til vesentlig 

bedring av oksygen- og karbondioksidnivå i 

blodet til pasienter med alvorlig, stabil kols. 

Forskningen gir heller ikke grunnlag for 

å si at langtids mekanisk ventilering bidrar 

til bedre overlevelse eller færre sykehusinn-

leggelser, men datamaterialet har store be-

grensinger.

Tilgjengelig forskning er ikke entydig, og 

det gjør det vanskelig å trekke sikre konklu-

sjoner om effekt av langtidsmekanisk venti-

lering på overlevelse og antall sykehusinn-

leggelser, ifølge rapporten.

Cystisk fibrose 
Det trengs også mer forskning før vi kan 

konkludere om bruk av langtids mekanisk 

ventilering påvirker overlevelse, sykelighet, 

søvn- og livskvalitet hos pasienter med cys-

tisk fibrose.

Rapporten viser at det er gjort lite robust 

forskning på dette området. Det er antake-

lig flere årsaker til dette, men det at cystisk 

fibrose er en sjelden diagnose gir praktiske 

utfordringer knyttet til gjennomføring av 

robuste studier.

Les hele publikasjonen: Effekt av lang-

tids mekanisk ventilasjon (LTMV) del 3 – 

kols og cystisk fibrose fra Kunnskapssente-

rets nettsider.

Langtids mekanisk ventilering har begrenset effekt

Pasienter med stabil kols eller cystisk fibrose har liten nytte 
av mekanisk ventilering, men forskningsgrunnlaget er svakt. 
Det viser en ny systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret. 

TEKST John Henry Strupstad  
js@fysio.no

5,8 millioner fra Fondet

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter har 
i første halvår 2014 tildelt stipend for ca. 5,8 millioner 
kroner. 

Det er tildelt 178 reisestipend på til sammen 900.000 kroner 

og 51 utdanningsstipend på til sammen 1,2 millioner kroner, 

opplyser Fondet i en pressemelding. 

1. mars 2014 var det søknadsfrist for stipend til forsknings-

prosjekt, kvalitetssikringsprosjekt, formidlingsprosjekt og 

stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse. Det kom inn 27 

søknader, og 15 søkere ble tildelt stipend på i alt 3,7 millioner 

kroner.

Mer informasjon finner du på www.fysiofondet.no, der du 

også får tilgang til alle Fondets åpne utlysninger. 

Abstracts til verdenskongressen 2015

Det er nå åpnet opp for innsendelse av abstracts til verdens 

største kongress for fysioterapeuter, arrangert av World Confe-

deration for Physical Therapy. Siste frist for innsendelse er den 

31. oktober 2014.

Programmet for verdenskongressen omfatter dessuten 

25 symposier, der professor Jan Magnus Bjordal figurerer med 

eneste norske bidrag.

Kongressen blir avholdt i Singapore fra 1.-4. mai 2015.

Les mer: www.wcpt.org/congress 
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– Jeg veier 150 kilo. Men ut 
ifra måten jeg beveger meg 
på, er det mange som tror at 
jeg veier mye mindre.

TEKST Tone Galåen, tg@fysio.no  
FOTO Paal Audestad

ANDERS Grizzly Fægri sitter ved et cafébord 

på Tveita senter. Han har en BMI som in-

dikerer helseskadelig overvekt, og har vært 

tung siden barndommen. På barne- og ung-

domsskolen ble han mobbet fordi han var 

stor. Så han trøstespiste og ble enda større. 

– Jeg kommer aldri til å få et normalt for-

hold til mat, men jeg er blitt bevisst på at det 

er slik, sier han. 

I 12 år var Fægri en del av det norske 

wrestling-miljøet hvor han var kjent under 

scenenavnet «Grizzly». Så fikk han en fore-

spørsel fra Lambertseter Bryteklubb om å 

delta i NM i sumobryting. 

– Jeg tenkte at det kunne være morsomt 

å prøve, og etter bare én trening på forhånd, 

tok jeg to bronsemedaljer. Det inspirerte 

meg til å fortsette, sier han. 

Halvannet år senere har han en tredje-

plass fra EM og er en dedikert utøver av 

sporten.

Stor mann i lite miljø
I Norge er det om lag 15 aktive sumobrytere. 

De fleste er menn, men også et par kvinner 

deltar. Og ikke alle er store. I likhet med 

gresk-romersk bryting har amatørsumo uli-

ke vektklasser. Den nest tyngste vektklassen 

for menn gjelder opp til 115 kilo. Over 115 

kilo er det fritt fram, og utøverne kan veie så 

mye de vil.

Kampene utkjempes mann mot mann 

i ringen (dohyo), og det handler om å få 

motstanderen ut av balanse. Den som tråk-

ker utenfor ringen eller berører bakken med 

noe annet enn fotsålene, har tapt. Tilnær-

met alle triks i boka er lov for å nå målet. 

I internasjonale mesterskap stiller utøverne 

i sine karakteristiske tøystykker (mawashi) 

som kun dekker underlivet. Før de barker 

sammen, hilser motstanderne hverandre på 

tradisjonelt vis.

– Hvordan beveger du deg i ringen?

– Vi har et tilfeldig bevegelsesmønster. 

Det handler om å være eksplosiv, samtidig 

som balanse er det viktigste. Tyngdepunk-

tet skal være lavt slik at stabiliteten blir god. 

Kraftig benmuskulatur er essensielt når du 

skal holde 150 kilo oppe samtidig som du 

bøyer knærne og presser rumpa så langt 

ned mot bakken som mulig. Greier du å sta-

bilisere din egen hofte i en lavere posisjon 

enn motstanderens, så har du en fordel. Da 

kan du komme deg under og løfte, forklarer 

Fægri.

Høye kneløft
Han tar 50 såkalte «stamper» hver kveld. 

Øvelsen starter i bred, dyp knebøy før beina 

vekselsvis løftes opp og utover. Endt beve-

gelse markeres med et slag med håndflaten 

mot utsiden av låret. Profesjonelle sumobry-

tere i Japan utfører mellom tre og fire hun-

dre «stamper» hver dag. 

– Det er utrolig å se hvor store muskler 

de faktisk har i beina. Men det holder ikke å 

være tung og sterk, du må være hurtig også. 

Det gjelder å ha den rette balansen mel-

lom tyngde, muskler og bevegelighet. Får 

vi først et godt tak i hverandres mawashier 

er vi ofte ikke til å rikke. Da begynner vi å 

rugge helt til den ene klarer å tippe den an-

dre over. Men de fleste kampene varer bare 

noen sekunder. Så snart du feiler, er du ute, 

sier Fægri.  

– Hvordan føler du deg i ringen?

– Jeg er mer Grizzly. Grizzly er alle 

de gode sidene ved Anders med volumet 

skrudd helt opp. Usårbar, larger than life. 

Kona kjenner meg ikke igjen. Den gode An-

ders som har tre barn og jobber i barnehage 

er for et øyeblikk borte.

Han forteller at både wrestling og su-

mobryting har gjort det mulig for han å 

bruke kroppen på en positiv måte, og at folk 

i mye større grad godtar at en wrestler eller 

sumobryter er stor.

– Når jeg er i ringen er jeg godtatt som 

den jeg er. Jeg bruker vekta til noe positivt, 

og tyngden får meg til å mestre det jeg gjør 

akkurat da. Ellers er jeg ofte usikker på om 

jeg er bra nok. Men i ringen har jeg trua, sier 

Fægri.

Anders «Grizzly» Fægri 
(39)

Høyde: 183 cm

Vekt: 150 kg

Gift. Tre barn.

Bevegelsesfrihet
«Et legeme som ikke utsettes for ytre krefter forblir i ro 

eller i en rettlinjet bevegelse med konstant fart.»  

Newtons første lov om bevegelse
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Født til bevegelse
– Bevegelse er liv. Det er ikke noe vi velger, 

men noe vi er født til, sier professor i helse-

fagvitenskap ved Norges idrettshøgskole 

(NIH), Gunn Engelsrud.

Det finnes mange detaljerte definisjoner 

av hvordan skjelettmuskulaturen arbeider 

med å bevege skjelettet og hvordan dette 

krever ulik grad av energiforbrenning og 

lignende fysiologiske definisjoner. 

– Men til syvende og sist er bevegelse liv 

og rytme, sier hun

Barn bruker bevegelse for å utforske ver-

den. I samspill med vår personlige erfaring 

blir bevegelsene regulert og formet gjennom 

sosialisering ut fra de betingelsene som kul-

turen gir. Noen bevegelser blir ansett som 

estetisk vakre, andre som uestetiske. Noen 

bevegelser oppfordres vi til, andre er uøn-

skede. 

– Hvis vi tenker at bevegelse skaper fri-

het, vil vi glede oss over at barnet utforsker 

verden. Men hvis vi tenker på bevegelse som 

farlig og risikofylt, vil vi begrense barnet 

ved å sette det i en stol eller i en lekegrind. 

Forventningene til hva aktivitet og bevegelse 

skal bety kommer veldig tidlig inn i livene 

våre, sier Engelsrud. 

Sitt stille!
Engelsrud påpeker at det i mange kulturer 

har stor verdi å lære et barn å sitte stille. Tar 

du med deg barna på café vil du at de skal 

sitte pent ved bordet, ikke løpe rundt i loka-

let eller gå opp og ned fra stolen. Det er i det 

hele tatt god skikk å sitte rolig i mange sam-

menhenger, blant annet når vi er på jobb. 

– Vi mister lett av syne behovet vi har for 

å bevege oss når kulturen helt fra vi er små 

forteller oss at å sitte på rumpa er det sosialt 

akseptable. Ironien er at så snart vi har lært 

barna våre å sitte stille, vil vi at de skal gå ut 

å bevege seg igjen. Det er et paradoks som 

burde debatteres mer, sier hun.

– Hvor mye bør vi bevege oss?

– Det er det delte meninger om. Jeg leste 

nettopp en artikkel som hevder at noen kne-

bøyninger hver halvtime utgjør en veldig 

stor forskjell for fysiologien og tenkeevnen. 

Annen forskning viser at én time aktivitet 

om dagen betyr veldig lite hvis du sitter stille 

resten av tiden. Min forståelse av bevegelse 

er at det skjer i og med oss hele tiden.  Like 

fullt er det alltid et spørsmål om hva som 

oppfattes som passende bevegelse hvor og 

når. Også dette er temaer det er ønskelig 

med mer refleksjon rundt, sier Engelsrud.

Kunstig bevegelse
Bekvemmelighetssamfunnet setter en ef-

fektiv stopper for det å bruke kroppen i det 

daglige. Vi tar bilen til butikken for å handle 

og vi kan kjøpe rengjøring av huset. Det vi 

for bare noen tiår siden måtte bruke krop-

pens bevegelser og kraft for å gjennomføre, 

koster oss bokstavelig talt ikke lenger en ka-

lori. 

– Hvis du må gå en lang vei for å hente 

vann til klesvasken, blir dette en funksjonell 

bevegelse mellom deg og omgivelsene. Du 

bærer en krukke, bøyer deg, henter vann, 

strekker deg, bærer tungt tilbake, banker tøy, 

vasker og vrir. Slike situasjoner er eksotiske 

og forbindes med «andre kulturer». I vår 

del av verden går vi på treningsstudio for å 

utføre oppkonstruerte øvelser. Når du sitter 

i en romaskin på treningssenteret har ikke 

bevegelsene du gjør noen annen mening 

enn bevegelsen i seg selv. Da ligner det ikke 

lenger på barnet som klatrer i et tre for å se 

hvor høyt det er, eller hopper ut i en sølepytt 

for å se hvor dyp den er. På treningssenteret 

er formålet kun deg og din egen objektiverte 

kropp, sier Engelsrud.

– Det er mange av oss som er støttemed-

lemmer på SATS. Kan det komme av at vi in-

nerst inn ikke får øye på hensikten?

– Det er meget mulig. Et treningssenter 

er en ressurskrevende måte å tenke bevegel-

se på sammenlignet med et hverdagsliv som 

krever mobilisering i kraft av interesse mel-

lom oss og omgivelsene. Treningssenteret er 

en kommersiell idé som koster mye penger 

og krever komplisert utstyr og spesialtrene-

de instruktører. Poenget er å bruke trening 

som et middel for å bli «frisk og sunn» kun 

for sin egen del. Aldri er det snakk om å bli 

et bedre menneske eller å gjøre noe for an-

«Tyngdekraften som virker mellom to legemer er 

proporsjonal med produktet av deres masse og 

omvendt proporsjonal med kvadratet av avstanden 

mellom dem.»

Newtons tyngdelov

Lucas Lima (24)

Høyde: 176

Vekt: 64 kg

Samboer. Ingen barn.
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dre. Jeg er opptatt av at bevegelse også må 

betyr noe i forholdet mellom mennesker, og 

ønsker å fremme en tankegang der bevegel-

se inngår i den hverdagslige konteksten, for 

eksempel gjennom praktisk arbeid sammen 

med andre, sier Engelsrud.

Alle kan bevege noe
Med unntak av under Paralympics og un-

derholdningsprogrammet «Ingen grenser», 

blir funksjonshemmede ofte betraktet som 

en inaktiv gruppe av samfunnet for øvrig. 

Det kan være vanskelig å forestille seg at 

mennesker med store funksjonshemninger 

kan bevege seg på egne premisser. Ifølge 

Engelsrud er ikke problemet at de mangler 

lyst og interesse for bevegelse, men at mange 

opplever seg marginalisert fordi arenaene 

for utfoldelse ikke er tilstrekkelig inklude-

rende.

– Alle kan røre på seg. Det gjelder å få 

kontakt med bevegelser som faktisk lar seg 

gjennomføre med dertil hørende hjelpemid-

ler. Utfordringen er hvordan vi andre ser på 

funksjonshemmede. Det normative blikket 

bidrar til å ekskludere personer og betrakte 

dem som «de andre». Økonomisk støtte gis 

heller til en PC enn til en ledsager som kan 

være med på joggetur. I det store og hele er 

dette et politisk ansvar der det gjenstår mye 

arbeid, sier Engelsrud.

– Blir vi gladere av å bevege oss?

– De fleste vil nok synes at bevegelse og 

fysisk aktivitet føles befriende. Mange bru-

ker det også som følelsesregulering og sier 

at de føler seg bedre etter trening, eller at de 

«må trene» for å føle seg vel. Det kan være at 

emosjonelle problemstillinger konverteres 

til trening. På den annen side er det veldig 

sjeldent at man blir enda mer deprimert et-

ter å ha tatt seg en løpetur. Vi blir født som 

bevegende mennesker og det er ekstremt 

grunnleggende for oss

Alltid i bevegelse
Da Lucas Lima var seks år gammel fikk han 

ballen i angrep, krysset banen, og scoret i 

eget mål. Etter det ble det danseskole på gut-

ten fra São Paulo. 

– Jeg hatet fotball, men elsket å danse, så 

mamma foreslo ballett. Jeg var den eneste 

gutten i danseklassen. Utenfor treningssalen 

var det ikke alltid like lett å være han som 

foretrakk dans fremfor fotball, men innen-

STERKERE TILBAKE – Jeg har blitt en bedre danser etter skaden. Teknikken måtte trenes opp igjen, men jeg danser med større innlevelse nå enn før, sier 
Lucas Lima. Så å si alle de rundt 60 danserne ved Nasjonalballetten er innom fysioterapeut i løpet av året.
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for fikk jeg mye oppmerksomhet og følte at 

jeg var en del av noe utenom det vanlige. Det 

ga meg en god følelse, sier Lima. 

Som fireåring danset han rundt i huset og 

gjorde ablegøyer. Moren og faren måtte være 

publikum når han fremførte små forestillin-

ger. Når ingen så på, eksperimenterte han 

med forskjellige «moves».

– Jeg var litt klumsete, men elsket å be-

vege meg og vise meg frem. Brødrene mine 

var oppgitt. Men foreldrene mine oppmun-

tret meg videre, forteller han.

Vant stipend i London
Som 15-åring deltok han i en ballettkon-

kurranse i New York og vant et fullt stipend 

ved The Royal Ballet School i London. Der 

studerte han i tre år og kom til Den Norske 

Opera & Ballett i 2009. Året etter ble han 

fast ansatt.

– Siden den gang har jeg fått muligheten 

til å danse gode roller i fantastiske forestil-

linger. Når jeg bestemte meg for å bli profe-

sjonell, måtte jeg dra til USA eller Europa. 

I Brasil ser folk alltid litt rart på deg når du 

forteller at du er danser. I Europa er folk in-

teressert i det du holder på med. Du blir til 

og med beundret, sier Lima.

Han forteller om et liv som i det store og 

hele dreier seg om dans og bevegelse. Per-

feksjon. Terping. Følelser. 

Kl. 9:30 mandag til fredag begynner med 

dagens første ballettklasse. Lima kommer kl. 

8:00 for å gjøre sin egen oppvarming. Resten 

av dagen øver danserne på neste forestilling, 

og forbereder seg til kveldens oppsetning. 

Lørdag og søndag er han like dedikert. Aldri 

en dag uten et treningsregime. 

– Ofte øver vi på en moderne produk-

sjon på dagen og danser klassisk ballett på 

kvelden, eller omvendt. Det er svært kre-

vende fordi bevegelsene er så forskjellige, 

sier Lima.

For det trente øye er det mulig å avgjøre 

hvilken skole en ballettdanser kommer fra 

ved å studere måten han heller hun beveger 

seg på.

– En danser fra Kirov-balletten i St. Pe-

tersburg er mer ekstrem i uttrykket enn en 

som har lært å danse ved L’Opéra national 

i Paris. De er forskjellig trent og har derfor 

ulike bevegelsesmønstre. Det er en ekstra 

utfordring for koreografene ved Nasjonal-

balletten at danserne kommer fra forskjel-

lige skoler, sier Lima.

Den tunge veien tilbake
Desember 2012. Lucas Lima lever drøm-

men. Han får danse spennende roller. Han 

er 23 år, fast ansatt og jobber hele tiden for 

å bli bedre. Han elsker det han gjør. Så en 

kveld faller han på scenen under en forestil-

ling og får skulderen ut av ledd.

– Jeg fikk dratt den på plass igjen og full-

førte forestillingen. I samarbeid med fysio-

terapeut gjennomførte jeg en vellykket reha-

bilitering, men så skjedde det samme igjen 

bare et par måneder senere. Denne gangen 

var skaden i leddleppen mer omfattende.

– Eneste løsning var å operere, forteller 

Lima.

Verden raste sammen. Han fikk hjelp fra 

fysioterapeut og psykolog til å akseptere at 

skaden var skjedd. Lima ble operert i Lon-

don. Prognosene var usikre. Tankene kom 

om at dette var slutten på dansekarrieren. 

– Jeg kunne ikke danse. Alt som var meg 

tok på en måte slutt, sier Lima.

For å unngå miljøet han ikke lenger kun-

ne være en del av på samme måte som tidli-

gere, startet han å trene på Olympiatoppen. 

I tillegg begynte han å svømme regelmessig. 

I bassenget så han ofte funksjonshemmede 

mennesker.

– Det var en vekker. Hadde jeg egentlig 

noe å klage over? Jeg bestemte meg for å ta 

dag for dag og satse på at det ville gå bra, 

sier han.

Danser i nuet
Etter ni måneder sto Lucas Lima igjen på 

scenen. Han var glad og lettet, men samti-

dig usikker på om skulderen kom til å holde. 

Ville han være i stand til å løfte en ballerina? 

Ville han klare å bevege seg på samme måte 

som før han ble skadet? Både kroppen og 

han selv var forandret. 

– Danseteknikken måtte trenes opp igjen. 

Men jeg har blitt mer lidenskapelig i tolk-

ningen av rollene jeg danser og mer opp-

merksom på mine egne bevegelser. Alt i alt 

kom jeg sterkere tilbake, sier han.

Hver forestilling tas opp på video slik at 

danserne i ettertid kan studere seg selv. Men 

da Lima som første rolle etter skadeavbrek-

ket danset Lenskij i oppsetningen av One-

gin, valgte han ikke å se seg selv i opptak.

– Det var en drømmerolle og jeg nøt hvert 

sekund. Jeg hadde følelsen av at alt stemte 

og jeg ville ikke ødelegge denne opplevelsen 

ved å lete etter feil i ettertid. Til syvende og 

sist handler det om å fremføre dansen i det 

øyeblikket du står på scenen med den følel-

sen du har når du står der. Man må fokusere. 

Det er bare når du har kontakt med hver 

eneste del av kroppen at bevegelsen kan bli 

fullstendig, sier han.

Krever sin fysioterapeut
– Vi ser en overvekt av belastningsskader. 

Som regel går det hardest ut over ankel, kne 

og hofter. I tillegg får mennene rygg- og 

skulderskader fordi de løfter. Som fysiote-

rapeut for Nasjonalballetten er du innom 

absolutt alt av skader på alle felt, sier Lisbeth 

Hasslan-Bischoff.

Hun har vært ansatt ved Den Norske 

Opera & Ballett i fire år. I tillegg til fysio-

terapeut, består rehabiliteringsteamet for de 

rundt 60 danserne av osteopat og en massør/

akupunktør. Alle tre i 100 prosent stilling.

Så å si samtlige dansere er innom fysiote-

rapeuten i løpet av året. 

– De driver rovdrift på kroppen. Pen-

sjonsalderen er 41 år og det er ikke uten 

grunn. Også for oss i støtteapparatet er det 

en krevende arbeidsplass, miljøet både gir 

og tar mye energi. Det er fantastisk moro å 

få bruke kunnskapen jeg har om fysioterapi 

på noe så spesielt som dette, sier hun.

Pasientene hennes har langt over gjen-

nomsnittet god kontakt med egen kropp og 

tar umiddelbart enhver instruksjon og ny-

anse i øvelsene. 

– Du må lytte ekstra godt til hvordan en 

danser beskriver plagene sine. Uttrykket 

«ekspert på egen kropp» får en ny dimen-

sjon, sier Hasslan-Bischoff. Danserne er 

i aldersgruppen 20 til 41 år. En vanlig ar-

beidsdag starter med ballettklasse kl. 9:30 

etterfulgt av prøver frem til kl. 17. Har de 

forestilling på kvelden avsluttes prøvene i 

14-tiden. De fleste sper også på med egen-

trening. Livsstilen er asketisk. Takket være 

gode arbeidsforhold ved Den Norske Opera 

«To me, if life boils down to one thing, it’s movement. 

To live is to keep moving.»

Jerry Seinfeldt
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& Ballett er det mulig å ha et liv ved siden 

av, men det er tøft. Verst er det likevel hvis 

skader hindrer dem i å danse. 

– Det er ille, spesielt for de yngre dan-

serne som ikke har opplevd å være av tid-

ligere. Vi samarbeider med psykolog Britt 

Tajet Foxell ved The Royal Ballet i London. 

Hun er spesialist på psykologisk trening av 

idrettsutøvere som er eller har vært skadet, 

og kommer til Den Norske Opera & Ballett 

én gang i måneden.  

Pilates og slynge
Når det gjelder metode er Hasslan-Bischoff 

hele tiden på jakt etter det ballettspesifikke. 

Det finnes lite litteratur som omhandler fy-

sioterapi for dansere. Hun prøver derfor å 

hente erfaring fra andre ballettkompanier, 

og har et godt samarbeid med Olympiatop-

pen.

På sitt store kontor, som også fungerer 

som treningsrom, har hun en såkalt refor-

mermaskin for pilates. 

– Et endret bevegelsesmønster er ofte år-

sak til skaden, likeledes kan danseren få et 

endret bevegelsesmønster som en følge av 

en skade. På reformermaskinen kan vi gjøre 

så å si det samme som i en ballettklasse, men 

uten tung belastning. På den måten kan vi 

forandre på bitte små feilstillinger.

Også slynge er et flittig brukt redskap. 

– Særlig når det er snakk om skader i 

underekstremitetene gjør slyngetrening det 

enkelt å jobbe mye med kjernemuskulatur 

uten å måtte ha vektbæring, sier hun.

Skillet mellom en akutt skade og en be-

lastningsskade er ikke alltid like tydelig. 

Kanskje kom overtråkket i den svakeste an-

kelen? Kanskje ligger årsaken i hofta på den 

siden overtråkket skjedde? 

– Selv om det er en akuttskade, prøver 

jeg å nøste for å finne ut om feilbelastning 

over tid kan være årsaken. Motsatt kan et 

overtråkk som ikke får hele tilstrekkelig før 

ankelen igjen utsettes for tung belastning ut-

vikle seg til en belastningsskade.

Ønsker å forebygge
I opptreningen av Lucas Lima tenkte hun 

ikke ballett i det hele tatt. Da skulderen hans 

kom ut av ledd for andre gang, var operasjon 

eneste utvei. Etterpå fulgte ni måneder med 

rehabilitering.

– Det var helt ordinær behandling hvor vi 

gradvis styrket skulderen samtidig som han 

etter hvert lærte å stole på at den ville holde. 

Også i hans tilfelle brukte vi mye slyngetre-

ning før vi la på mer og mer vekt. En mile-

pæl var da han klarte å stå på hendene. Det 

var storveis, sier hun.

Det meste av treningen med fysiotera-

peut foregår en til en. Forsøk på å komme 

i gang med gruppetrening går tregt, til tross 

for at mange sliter med de samme proble-

mene. 

– Frivillig basistrening er vanskelig. For 

en danser sitter det langt inne å droppe 

ballettklassen til fordel for gruppetrening 

med fysioterapi. Men det er mulig å tenke 

seg denne typen trening som obligatorisk i 

fremtiden. Det er mer effektivt å forebygge 

enn å behandle, sier hun.

Hasslan-Bischoff blir godt kjent med pa-

sientene sine. I lange opptreningsperioder 

møtes de mange ganger i uka.

– Når jeg ser en danser som jeg har job-

bet med over lengre tid endelig stå på scenen 

igjen, begynner jeg å gråte. Jeg blir følelses-

messig knyttet til hver enkelt av dem, sier 

hun.

Stø som fjell
På Tveita senter sitter Anders Grizzly Fægri 

på café, men vil ikke ha mat. 

– Hvis folk ser at jeg spiser kake tenker de 

at den kaka burde han ikke spise.

Den eneste medisinske indikasjonen på 

at Fægri er overvektig er et noe forhøyet 

blodtrykk. Det finnes tynne mennesker med 

helseproblemer, og det er forskjell på 150 

kilo og 150 kilo. For hva er muskelmasse 

og hva er fett? Sammenlignet med noen av 

gutta i den øverste vektklassen han selv til-

hører, blir Fægri dessuten som en lettvekter 

å regne.

– Har du et ønske om å bli tyngre?

– Tvert i mot så har jeg lyst til å gå ned 

en vektklasse. Men 35 kilo kan være vanske-

lig å bli kvitt. Jeg skal aldri, som de største 

sumobryterne, bli så stor at jeg går rundt og 

vagger. Det er viktig for meg å kunne bevege 

meg naturlig og kunne løpe rundt sammen 

med barna mine. De synes det er litt kjipt at 

pappa ikke får plass i berg- og dalbanen på 

Tusenfryd. Mye heller det, enn å konkurrere 

i fri vektklasse, sier han.

I EM møtte Fægri en motstander som 

veide 225 kilo. 

– Det tok vel omtrent ett sekund før jeg 

var ute av ringen. Hvordan får du flyttet på 

noe sånt? Han var i tillegg åtte ganger ver-

densmester. 

– Hva kan man si om bevegeligheten til en 

mann som er så tung?

– At han ikke kan bevege seg så fort. For-

delen er at han heller ikke kan beveges. 

BILDETEKST – For en danser sitter det langt inne å droppe ballettklassen til fordel for gruppetrening 
med fysioterapi, sier Lisbeth Hasslan-Bischoff, fysioterapeut ved Den Norske Opera & Ballett.  
Foto: Tone Galåen
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Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) gjorde det eneste fornuftige når de i sitt 
brev til Norsk Manuellterapeutforening konkluderte med at de ikke ser grunn til å 
innføre en egen autorisasjon for manuellterapeuter. Departementet viser også til at 
en offentlig spesialistgodkjenning for manuellterapeuter kan vurderes i forbindelse 
med stortingsmeldingene om primærhelsetjenesten og nasjonal helse- og sykehus-
plan. De har med dette satt en endelig sluttstrek om autorisasjonssaken, og NFF hå-
per at vi nå kan stå samlet om å fremme manuellterapeutenes kompetanse og posi-
sjon i norsk helsevesen. 

I brevet fra HOD blir det gjort grundig rede for det faglige og juridiske grunnla-
get for departementets beslutning. Det blir blant annet vist til lovbestemmelsen i 
helsepersonelloven, at manuellterapeuter ikke er en særskilt autorisert gruppe i noe 
land, og at autorisasjon av flere grupper helsepersonell vil innebære risiko for en mer 
fragmentert og profesjonsdelt helse- og omsorgstjeneste. Departementet slår fast at 
hensyn knyttet til pasientsikkerhet og yrkesutøvelsen til manuellterapeuter for øvrig 
er ivaretatt gjennom autorisasjonen som fysioterapeut. At pasienter og annet helse-
personell ikke kjenner godt nok til manuellterapeuters kompetanse, løses ikke gjen-
nom autorisasjon, skriver HOD videre i sin vurdering av dobbeltautorisasjon.

Helse- og omsorgsministeren er opptatt av å sikre at kommunene har tilstrekkelig og 
riktig kompetanse. Regjeringen har varslet at de vil innføre kompetansekrav i lov om 
kommunale helse- og omsorgstjenester. Det eneste fornuftige er derfor at vårt eget 
fagmiljø står samlet om de utfordringer og muligheter som møter oss, og arbeider 
målrettet for å få på plass en offentlig spesialistgodkjenning. Med en slik ordning 
på plass må den enkelte søke om ny godkjenning med jevne mellomrom på lik linje 
med legespesialister. Pasientene og annet helsepersonell vil dermed vite at manu-
ellterapeutene til enhver tid innehar den kompetanse som er nødvendig for å utøve 
funksjonen som primærkontakter.

Manuellterapeutene er en spydspiss i arbeidet for å sikre og utvikle fysioterapeuters 
plass i det fremtidige helsevesenet. NFF vil derfor bidra til at manuellterapeutenes 
kompetanse og viktige rolle i helsevesenet blir bedre kjent. For er det noe autorisa-
sjonssaken med tydelighet har vist, så er det at manuellterapeutenes rolle ikke har 
vært godt nok kjent. Vi kommer derfor til å igangsette ulike informasjonstiltak ut-
over høsten. Blant annet vil vi utfordre myndighetene til å bidra i dette informasjons-
arbeidet.
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Spesialist i fysioterapi – noe for deg?

NFF MENER AT behovet for spesialisert kunn-

skap innen fysioterapifeltet gjør at helseve-

senet trenger fysioterapeuter med spesialist-

kompetanse. Samhandlingsreformen tilsier 

at pasienter med mer krevende medisinske 

problemstillinger nå skal behandles i hjemkom-

munen. Det betyr at kommunenes helsefaglige 

kompetanse må styrkes. I spesialisthelsetjenes-

ten er det et selvfølgelig behov for fysiotera-

peuter med spesialistkompetanse. 

Krav om autorisasjon skal sikre et minimum 

av kvalifikasjoner for grupper av helsepersonell, 

for dermed å minimalisere risiko for skade og 

feil ved deres yrkesutøvelse. På tilsvarende 

måte kan videreutdanning kontrolleres og 

innlemmes i den offentlige godkjenningen av 

spesialistutdanning. Formålet med spesialist-

godkjenning er å kunne godkjenne videreut-

danning med sikte på særskilt tittelbeskyttelse 

og forutsigbarhet. NFF har fortsatt som uttalt 

fagpolitisk mål å oppnå en offentlig spesialist-

godkjenning for fysioterapeuter.

Hvordan bli spesialist?

Spesialistutdanning kan påbegynnes etter au-

torisasjon som fysioterapeut. Utdanningen må 

gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk. 

Fram til 31. desember 2015 er det to gjeldende 

regelverk: ny ordning og overgangsordning.

Overgangsordningen

Vil du bli spesialist etter overgangsordningen, 

begynner du å få det travelt! Fram til 31. 

desember 2015 er det fortsatt mulighet for å 

bli spesialist uten mastergrad. Det vil si at det 

er mulig å bygge opp spesialistkompetanse 

via kurs, kortere videreutdanninger og praksis 

innen spesialistfeltet. Siste søknadsfrist for 

spesialistgodkjenning etter overgangsordning-

en er 1. september 2015. Og denne fristen er 

ufravikelig!

Vi minner om at det siste årsverket med 

spesialistpraksis skal gjennomføres etter at 

det fysioterapispesifikke utdanningskravet er 

fullført, men inntil 40 timer kurs kan gjenstå når 

siste årsverk praksis begynner. Det vil eksem-

pelvis si at videreutdanning for eldre må være 

ferdig i desember 2014, for at du skal rekke ett 

års praksis før overgangsordningen avsluttes 

31. desember 2015.

Kravene til spesialist i overgangsordningen 

fordeler seg slik: utdanning innen spesialist-

området, 2-2 ½ år; kollegaveiledning, 17 timer; 

spesialistpraksis, 3 årsverk. 

Ny spesialistordning

For å bli spesialist etter ny ordning kreves det 

masterutdanning i fysioterapi, eller en tverrfag-

lig master, samt veiledet praksis i 1-2 år etter 

fullført master, og et 24 timers nettbasert 

veiledningskurs. 

Kravet til veiledet praksis skal bidra til at 

spesialistkandidaten når kompetansemålene 

som er definert for den enkelte spesialitet.

Les mer på NFFs nettsider under meny-

punktet «FAG/Spesialistordningen». Ta kontakt 

med NFFs fagseksjon v/Bente Øfjord eller 

Jorunn Lunde dersom du lurer på noe i denne 

forbindelse. 

INFORMASJON FRA NFF
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NORM for informasjonssikkerhet i helse- og 

omsorgstjenesten (heretter kalt «Normen») 

er et omforent sett av krav til informasjons-

sikkerhet til helse- og omsorgstjenesten 

basert på lovverket. Normen er utarbeidet 

av representanter for sektoren, blant annet 

Norsk Fysioterapeutforbund, Legeforeningen, 

Sykepleierforbundet, Psykologforeningen, KS, 

Apotekerforeningen og regionale helseforetak. 

Målsettingen er å bidra til tilfredsstillende 

informasjonssikkerhet hos den enkelte virksom-

het og i sektoren generelt, samt å bidra til å 

etablere mekanismer hvor virksomhetene kan 

ha gjensidig tillit til at øvrige virksomheters 

behandling av helse- og personopplysninger 

gjennomføres på et forsvarlig sikkerhetsnivå.

 

Bakgrunn

Bakgrunn for utarbeidelse av Normen er at 

den økende elektroniske behandlingen av 

opplysninger gir muligheter, men også skaper 

utfordringer for informasjonssikkerheten hos 

helse- og omsorgsvirksomhetene. Elektronisk 

behandling av opplysninger medfører blant 

annet at opplysningene enklere og raskere kan 

gjøres tilgjengelig både internt i en virksomhet 

og eksternt utenfor virksomheten. Dette er en 

fordel, forutsatt at opplysningene kun gjøres til-

gjengelig for rette vedkommende til rett tid. Det 

kan imidlertid oppstå utilsiktede konsekvenser 

for opplysningenes konfidensialitet, og tiltak 

må iverksettes for å sikre at uvedkommende 

ikke får tilgang til opplysninger som er lagret 

elektronisk. 

Formålet med Normen er:

1. at en virksomhet som etterlever og 

innretter seg etter Normen har tilfredsstillende 

informasjonssikkerhet for sin behandling av 

helse- og personopplysninger, og

2. at de som samhandler med en virksomhet 

som har forpliktet seg til å innrette seg etter 

Normens krav, skal kunne stole på at denne 

virksomheten har tilfredsstillende informa-

sjonssikkerhet for sin behandling av helse- og 

personopplysninger. 

 Normen omfatter alle krav som må tilfreds-

stilles for å oppfylle lov- og forskriftskrav til 

informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstje-

nesten. Normen er juridisk bindende for 

virksomheter, deres leverandører og andre 

som gjennom avtale med Norsk Helsenett SF 

(NHN), hverandre eller andre har forpliktet seg 

til å følge Normen i den grad Normens innhold 

ikke allerede er fastsatt i lov eller forskrift. 

Fysioterapeuter skal jobbe faglig forsvarlig, jf. 

helsepersonelloven § 4, herunder plikter om 

taushetsplikt, journalføring og internkontroll, og 

må derfor, uavhengig av avtale med NHN, følge 

Normen.

Forvaltning 

Normen forvaltes av en styringsgruppe 

sammensatt av representanter fra helse- og 

sosialsektoren, herunder Norsk Fysioterapeut-

forbund, med Helsedirektoratet som sekretariat. 

Styringsgruppen har ansvar for å forvalte Norm 

for informasjonssikkerhet med tilhørende støt-

tedokumenter (som du finner på www.normen.

no.) Styringsgruppen skal sørge for at Normen 

gjøres kjent og blir implementert i sektoren, 

blant annet ved å stimulere til at organisasjon-

ene gjør Normen kjent blant sine medlemmer.

NFFs arbeid med Normen

NFFs medlemsmasse består av offentlig an-

satte, ansatte i private bedrifter og selvstendig 

næringsdrivende. Arbeidsgiver har ansvar 

for opplæring av sine ansatte med hensyn til 

Normen. NFF har i mange år arbeidet for at 

også våre selvstendig næringsdrivende skal 

få nødvendig informasjon og opplæring i dette 

temaet. Som et resultat av dette arbeidet er 

det nå utarbeidet en veileder for informasjons-

sikkerhet for fysioterapeuter, psykologer og 

kiropraktorer. 

Veileder for informasjonssikkerhet

Veilederen er laget for å forenkle arbeidet for 

å ivareta lovpålagte krav til personvern og 

NFFs forhandlingsseksjon informerer 

om arbeidslivsspørsmål som berører 

medlemmene.Juss og arbeidsliv

Norm for informasjonssikkerhet
Henriëtta Richter Uitdenbogaardt, seniorrådgiver, NFFs forhandlingsseksjon
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informasjonssikkerhet. Lovverket pålegger alle 

virksomheter som behandler helse- og person-

opplysninger i bl.a. elektronisk pasientjournal 

(EPJ) en rekke sikkerhetstiltak. Kravene til 

personvern og informasjonssikkerhet er samlet 

i Normen, og veilederen er en praktisk veiviser 

til hvordan man kan oppfylle disse kravene. 

Behandler et fysioterapiinstitutt helse- og 

personopplysninger, innebærer det at virk-

somheten må følge lover og forskrifter og ha 

tilfredsstillende rutiner for bruk og beskyttelse 

av opplysningene. Økt elektronisk samhandling 

og bruk av IT-systemer i behandlingen av helse- 

og personopplysninger preger arbeidsdagen 

for virksomhetene mer og mer, både i det 

offentlige og det private. Virksomhetene må 

derfor ha personvern og informasjonssikkerhet 

på agendaen, og tenke gjennom relevante pro-

blemstillinger for å unngå uønskede hendelser 

og være forberedt dersom uhellet likevel skulle 

inntreffe. Man bør reflektere over bl.a. følgende 

problemstillinger:

Vil klinikken kunne fortsette virksomheten 

dagen derpå hvis det oppstår brann på 

klinikken og datamaskinen ødelegges? 

Vil det være mulig for andre å komme inn på 

PC-en din og lese opplysninger om pasien-

tene hvis du mister din bærbare PC på vei 

hjem fra jobb?

Hva er konsekvensene for din virksomhet 

om helse- og personopplysninger kommer 

på avveie?

Problemstillingene over er kun noen av 

mange eksempler på hvorfor personvern og 

informasjonssikkerhet er viktig og relevant 

for et fysioterapiinstitutt. Ved å ha fokus på 

personvern og informasjonssikkerhet, og ved 

å følge veilederen, kan risikoen minimeres for 

at uønskede hendelser oppstår, samtidig som 

fysioterapiinstituttet stiller forberedt dersom 

de likevel skulle inntreffe.

Veilederen er tilpasset små og mellomstore 

virksomheter og enkeltpersonforetak. Definisjo-

ner som blir brukt, blir forklart i et eget kapittel. 

En leseveiledning hjelper leseren til å gå direkte 

til det som er aktuelt for vedkommende. Det 

skal også utarbeides en plakat med de viktigste 

punktene når det gjelder informasjonssikkerhet. 

Denne plakaten skal utarbeides i samarbeid 

med NFF. 

De fleste fysioterapeuter har sin elektro-

niske pasientjournal (EPJ) på sin egen PC, og 

dette krever langt flere sikkerhetstiltak enn 

når man har EPJ på en server et annet sted. I 

drifts- og takstforhandlingene i 2014 fikk NFF 

gjennomslag for en egen takst for oppkobling 

til Norsk Helsenett, og det er grunn til å anta 

at flere fysioterapeuter nå vil koble seg opp. 

Ved tilkobling til Norsk Helsenett vil sensitiv 

informasjon kunne spres på en enkel måte, og 

dette vil da selvsagt kreve gode rutiner for 

informasjonssikkerhet. 

Ansiennitet i tariffområdet Spekter
Bente Eide, seniorrådgiver, NFFs forhandlingsseksjon

BESTEMMELSER om ansiennitetsberegning i 

tariffområdet Spekter gjelder for helseforeta-

kene og Lovisenberg Diakonale Sykehus. Regler 

for ansiennitetsberegning i andre virksomheter 

i Spekter er å finne i lokale avtaler dersom for-

holdet er regulert. Som for alle andre bestem-

melser i overenskomsten er det kun medlem-

mer i NFF som kan kreve ansiennitet beregnet 

etter disse bestemmelsene. Bestemmelsene 

er bedre enn tilsvarende bestemmelser i andre 

tariffområder ved at all privat tjeneste teller 

med, men mangler godskriving for utdanning 

slik det gjøres i staten.

Bestemmelsene fremgår av tariffavtalen 

mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund. 

I denne avtalen kalles ansiennitet godskriving. 

Her står det:

Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting 

etter følgende regler:

Lønnsansiennitet regnes fra tidligst fylte 

18 år.

Ansiennitetsdato fastsettes til den 1. i til-

settingsmåneden på grunnlag av godskrevet 

lønnsansiennitet.

Ved tilsetting i helseforetak godskrives 

all offentlig og privat tjeneste fullt ut i 

lønnsansienniteten. Som privat tjeneste 

regnes også arbeid i hjemmet og omsorgsar-

beid med inntil 3 år. Som offentlig tjeneste 

regnes verneplikt.

Fravær uten lønn i forbindelse med ned-

komst og adopsjon medregnes med inntil 2 

år i lønnsansienniteten.

Det gis ikke lønnsansiennitet etter flere 

bestemmelser for samme tidsrom.

Ansiennitet etter ovennevnte regler gis med 

virkning fra 01.05.02. Tilsatte som har fått 

beregnet sin ansiennitet før avtalen trår i 

kraft, beholder denne.

I motsetning til ansiennitetsberegning ved an-

settelse i for eksempel en kommune innebærer 

dette at alle arbeidsforhold, både i offentlig og 

privat tjeneste, skal telle med. Det er ikke krav 

til at privat tjeneste skal være relevant eller 

av betydning for stillingen. Turnustjeneste er 

en offentlig tjeneste som skal telle med, det 

samme er verneplikt.

Mange har hatt deltidsstilling ved siden av 

studiene, enten i helsesektoren eller for eksem-

pel i varehandelen. Dette skal da tas med, men 

man kan kun kreve ansiennitet for ett arbeids-
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Forhandlingssjef:  

Ruth-Line Meyer Walle-Hansen, 408 52 840

Advokat: Irja Anthi, 950 26 665

Advokat: Thea W. Jørgensen, 913 45 224

Advokat: Else-Margrethe Husby, 900 99 021

Advokat: Jan Rino Austdal, 958 59 406

Seniorrådgiver: Bente Eide, 907 30 901

Seniorrådgiver: Kirsti Glad, 908 52 024

Seniorrådgiver: Henriëtta Richter, 990 30 661

Seniorkonsulent: Else Jørgensen, 926 53 470

FONDET

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

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

forhold per tidsrom. Arbeidsforhold man har 

hatt før fylte 18 år, regnes ikke med. 

Disse ansiennitetsbestemmelsene kom 

ved tariffrevisjonen per 1. mai 2002, og  

gjelder dem som ble ansatt etter denne dato-

en. De som var ansatt på dette tidspunktet, 

beholdt den ansienniteten de allerede hadde 

fått beregnet.

Beregning av ansiennitet ved deltidsstilling

I tredje strekpunkt over står det:

Ved tilsetting i helseforetak godskrives all 

offentlig og privat tjeneste fullt ut i lønnsan-

sienniteten.

Bestemmelsen skal forstås slik at alle 

tidligere fast løpende ansettelsesforhold med 

en avtalt arbeidstid medregnes i lønnsansien-

niteten etter varighet uavhengig av stil-

lingsandel. Det vil si at ansettelse i 100, 80, 

50 eller 5 % stilling i fem år skal medregnes 

fullt ut i fem år. 
Andre typer arbeidserfaring som ikke har 

en bestemt arbeidstid, og derfor ikke anses 

som «et fast løpende ansettelsesforhold», 

for eksempel ekstravakter/tilkallingsvakt, skal 

som hovedregel ikke medregnes i lønnsansi-

enniteten.  

Gjennomføringen

Vurdering av lønnsansienniteten skjer ved 

ansettelse på grunnlag av en konkret vurde-

ring av mottatt søknad og dokumentasjon av 

tidligere arbeidsforhold. Arbeidsgiver plikter 

å gi informasjon om hvilke regler som gjelder, 

men den enkelte ansatte må selv fremme krav 

og dokumentere arbeidsforholdene det kreves 

ansiennitet for. De tillitsvalgte på arbeidsplas-

sen kan være behjelpelige med informasjon 

dersom noe er uklart.

NFF anbefaler alle å fremme krav i 

forbindelse med ansettelsen og ikke utsette 

det til et senere tidspunkt. Krav som fremmes 

senere enn ved ansettelse, får vanligvis den 

følge at korrekt lønn ikke tilbakebetales, men 

først utbetales fra det tidspunkt arbeidsgi-

ver har behandlet søknad om beregning av 

ansiennitet. 

Anbefalingen ovenfor gjelder selv om den 

aktuelle stillingen ikke har lønnsbestemmelser 

som er regulert etter ansiennitet. Dette fordi 

det gjør det enklere for den som skifter til en 

stilling som har lønn avhengig av ansiennitet, 

eller dersom sentrale parter endrer lønnssys-

temet i sentrale forhandlinger. 
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NFFs etterutdanningskurs

Beskrivelse av kursene, påmeldingsskjema, regler for opptak og avmelding finner du i kurskalenderen på nettet. 
Her er også kursene sortert etter fagområder. Kurskalenderen på nettet er oppdatert til enhver tid.

Det tas forbehold om endringer

Kursoversikt 2014/2015

Beskrivelse av kursene, påmeldingsskjema, regler for opptak og avmelding finner du i kurskalenderen på nettet. 
Her er også kursene sortert etter fagområder. Kurskalenderen på nettet er oppdatert til enhver tid.

www.fysio.no/kurs

Kurstittel Kursdato Sted Påmeldingsfrist

Fysioterapi i palliasjon 1.-3. september Bergen Fortsatt ledige plasser!

Fysioterapi for eldre - forebygging av funksjons-
svikt og fall

1.-3. september Oslo Fortsatt ledige plasser!

Onkologi for fysioterapeuter - teoretisk grunnkurs 1.-5. september Trondheim Fortsatt ledige plasser!

Fysioterapi i skolehelsetjenesten 8.-12. september Oslo Fortsatt ledige plasser!

MT basiskurs i undersøkelse og behandling av 
cervical, thoracal og skulder

10.-12. september og 13.-14. november Trondheim Fortsatt ledige plasser!

MT basiskurs i undersøkelse og behandling av 
lumbal, bekken og hofte

17.-19. september og 30.-31. oktober Oslo Fortsatt ledige plasser!

Fysioterapi til barn med hjerte- og lunge-
sykdommer

13.-16. oktober og 10.-11. november Oslo Fortsatt ledige plasser!

Grunnkurs i kroppsorientert psykologi 13.-16. oktober Oslo 25. august

Grunnkurs i motiverende samtale 23.-24. oktober og 8. desember Oslo 24. august

Bekkenrelaterte plager 2 3.-6. november Oslo Fortsatt ledige plasser!

Fysioterapi for eldre - alderspsykiatri 10.-11. november Oslo Fortsatt ledige plasser!

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

Fordypningskurs i undersøkelse og behandling 
ved kjeveleddsproblematikk

21.-22. november Oslo 1. september

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

Treningsfysiologi - trening for helse og prestasjon 5.-8. januar Trondheim 5. oktober

Temadag om Vojta-tilnærmingen 14. januar Oslo 16. november

Bevegelsesutvikling del 1 12.-16. januar Oslo 12. oktober

Fysioterapi og traumer 19.-21. januar og 6.-8. mai Tromsø 19. oktober

Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø 19.-23. januar Oslo 19. oktober

Kurs i Basal Kroppskjennskap 19.-23. januar Svarstad 19. oktober

Kreft og fysisk aktivitet 21.-23. januar Oslo 21. oktober

Temakurs Parkinson sykdom 26. januar Oslo 16. november
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Kunnskap må forbedres, utfordres og økes hele 
tiden, ellers forsvinner den. Peter Drucker

 Kollegaveiledning4.-6. mars 2015

FYSIOTERAPI
KONGRESSEN

2O15

www.fysioterapikongressen.no

NFF samarbeider med Høgskolen i Oslo  

og Akershus om videreutdanning i arbeids- og 

folkehelse for fysioterapeuter,  

15 studiepoeng.

 

Målgruppen for videreutdanningen er fysio- 

terapeuter som ønsker å utvikle kompetanse  

i helsefremmende og forebyggende tiltak  

knyttet til folkehelsearbeid generelt og  

arbeidshelse spesielt.

Påmelding: www.fysio.no/kurs

Tidspunkt for kurs i 2014/2015
Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø 20.-24. oktober (fullt) Oslo 
Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø  19.-23. januar 2015 Oslo
Helse- og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmiljø 13.-17. april 2015 Oslo
Helsefremmende og forebyggende arbeid 24.-28. august 2015 Oslo
Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø 19.23. oktober 2015 Oslo

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

Videreutdanningen består av følgende kurs og obligatoriske oppgaver:

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

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

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

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

Grupper som vil gå på ettermiddag/kveld:
Stavanger, Bergen, Kongsvinger, Trondheim, 
Kristiansand, Oslo, Bodø, Skien, Ålesund og Tromsø  

Grupper som vil gå over 2 x 2 dager:
Gruppe for ledere og gruppe i Oslo

www.fysio.no/veiledning

Meld deg på nå!
www.fysioterapikongressen.no
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ANDRE KURS OG MØTER
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen

Kurset har bl.a. fokus på stemmens betydning og 
egner seg for både nybegynnere og viderekomne.

Sted:  Acem meditasjonssenter, Oslo
Tid: 27.-28. november 2014 
For videre informasjon vennligst kontakt: 
Ulla-Britt Skatteboe, email: ul-britt@online.no, tlf. 92 44 74 02.

FORDYPNINGSDAGER I 
BASAL KROPPSKJENNSKAP (BK) 

Franklin Method – Forandringens Kunst; hvordan skape 
varige forandringer innenfra ved Morten Dithmer
Todagers workshop 14. -15. november 2014, Oslo
Pelvic Power, Relax your Neck, Liberate your shoulders, The Dyna-
mic Abs – another approach to core training, Increase Your Energy 
& release stress through Natural Breathing.

Jay P. Shah, MD, 17.-18. oktober 2014, Oslo
New Frontiers in the Matrix of Myofascial Pain
Integrating Objective Physical Findings with Pain Mechanisms and 
Treatment Strategies

For info: www.smertebehandling.info eller 
knut@smertebehandling.info – mob. 936 52 043.

Basal Kroppskjennskap (BK) 
– fysioterapi for pasienter med langvarige 

muskel- og skjelettlidelser

Pasientutsagn: «Hvorfor har ingen lært meg disse enkle  og nyt-
tige bevegelsesprinsippene før?».  «Det jeg har lært på disse få 
timene med BK,  har jeg med meg i dagliglivet fra jeg står opp til 
jeg legger meg». 

Introduksjon i Basal Kroppskjennskap: 16 timer høsten 2014 i 
Stavanger, Haugesund, Bergen, Porsgrunn, Trondheim

Stikkord: Bevegelseskvalitet, helsefremmende bevegelsesprinsip-
per, terapeutisk tilnærming, læringssirkel.

For mer informasjon og påmelding, se hjemmesiden til Norsk 
Institutt for Basal Kroppskjennskap (NIBK) www.nibk.org 

Ressurssenter for hjerterehabilitering i HSØ arrangerer spen-
nende og innholdsrike hjerterehabiliteringsseminar ved LHL-
klinikkene Feiring!
 
24.09.14 – Basiskurs i hjerterehabilitering
25.09.14 – Praktisk hjerterehabiliteringsseminar
 
Meld deg på en eller begge dagene!
Se www.lhl-klinikkene.no for mer informasjon, program og  
påmelding. Velkommen!

Moaiku

Kursusleder: Merete Holm Brantbjerg, psykoterapeut MPF. 
Kontakt og yderligere information: 

moaiku@brantbjerg.dk  www.moaiku.dk

Ressurseorientert Kroppspsykoterapi 

Den skjulte udfordring i mestring af stress

Hvad stiller vi op med opgivelse, lav energi og social tilbagetrækning 
som reaktioner på stress – og hvordan arbejder disse reaktioner 
sammen med opspændthed og overmobilisering?. Kurset formidler 
konkrete færdigheder og principper, som forebygger udbrændthed 
og som støtter heling og afbalancering, når vi er blevet stressede - 
og har “mistet os selv”. Kurset giver konkrete bud på, hvordan vi kan 

Pris: kr 3.300 ved påmelding før 22.august, derefter kr 3.600

26.-28.september 2014 - 2 ½ dag i Oslo

Forudgående deltagelse i kortere kurser er påkrævet – f.eks. oven-
stående kursus. At arbejde med traumer rører ved de dybeste lag 
i hvem vi er som mennesker - og det udfordrer personligheden. At 
udvide personlighedens platform, kropsligt, følelsesmæssigt, kogni-
tivt og at udvikle evnen til gensidig arousalregulering er essensen i 
den form for traumeterapi, der præsenteres på efteruddannelsen. 
Brochure kan rekvireres.

15 dages Efteruddannelse i traumeterapi
starter 12.-15.marts 2015 i København.

 

Kurs i  Fysio-Pilates  

Øk dine ferdigheter i analyse av bevegelse og holdning. Lær øvelser rettet mot 

motorisk kontroll, styrke, fleksibilitet, pust, og avspenning.  

Få et unikt redskap til å spesialtilpasse øvelser til den enkeltes behov i både 

frisktrening og rehabilitering!  

 
Målgruppe:  Fysioterapeuter og studenter fra 6.semester 

Kursledere:  Åse Torunn Bergem Odland og en erfaren instruktør fra 

instituttet. 

Kursserie i  tre deler:  17-19 okt 14, 20-22. feb 15, 12-14 jun 15 

Sted:  Studio Pilates, Møllendalsveien 61a, 5009 Bergen. 

Kursavgift:  kr 5900,- per helg, samt eksamensavgift kr 500,-  

Påmelding: tlf:55203360 eller e-post: post@studiopilates.no 
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NORSK FORENING FOR MEDISINSK 
AKUPUNKTUR (NFMA)
Norsk forening for medisinsk akupunktur tilbyr helsepersonell 
utdannelse i medisinsk akupunktur gjennom sin kursserie.  
Vårt mål er å gi et godt teoretisk grunnlag til offentlig godkjent 
helsepersonell for at de skal bli faglig dyktig i medisinsk akupunk-
tur.
Grunnkurset gir innføring i medisinsk akupunktur og er et praktisk 
verktøy for akupunkturbehandling av muskel-/skjelettlidelser og 
hodepine. Det kan tas alene, eller som en del av et en kursserie på 
totalt 160 timer timeplanfestet undervisning og 16 timer klinisk 
veiledning som fører fram til Sertifisering i medisinsk akupunktur. 
Det søkes godkjenning om tellende timer til spesialiteten i all-
mennmedisin, anestesiologi og fysikalsk medisin (godkjent tidli-
gere år).

Grunnkurs i behandling av muskel-/skjelett- 
lidelser og hodepine
10 dagers kurs i medisinsk akupunktur 24.–28. sept. 2014 og 
19.– 23. nov. 2014.   
80 timers planfestet undervisning – to bolker à 5 dager.

Arr: Kursserien i Medisinsk Akupunktur NFMA
Kursledere: Khoa Duong, spes. allmennmedisin og Bosko  
Gardasevic, fysioterapeut
Sted: Oslo. 
Obligatorisk kurslitteratur: Lærebok i Akupunktur, Heyerdahl og 
Lystad, revidert utgave, Universitetsforlaget 2003.
Kursavgift: Kr. 13.000 (for begge bolkene).  
Lærebok er ikke inkludert.
Max. deltagerantall: 30.
Påmelding til: NFMA, v/bosko.garda@gmail.com eller telefon
950 53 526.
For fullt undervisningsprogram/timeplan, se: 
www.medisinsk-akupunktur.no

Temaer:
Hofte/lyske - fra diagnostikk til behandling
Skredmedisin og alpine ulykker
Nakke- og hodeskader
Aktuelle temaer innen fysisk aktivitet og folkehelse

Workshops i lys av hovedtemaer.

Idrettsmedisinsk høstkongress 2014
arrangeres 7.-9. november i Tromsø på spektakulære «The Edge»

Hjemmeside: www.2014im.com  Facebook: facebook.com/imkongress
Kontakt: kongress@dovre.as

Faggruppen for 
idrettsfysioterapi

Lik oss på facebook for siste nytt og oppdateringer av programmet.
Direkteavganger fra Oslo Gardermoen. Flytid 1t 35 min.

Velkommen til Nordens Paris!

Blant foreleserne:
Prof. Shaun O´Leary
Prof. Shirley Sahrmann
Prof. Per Hölmich
Prof. Mads Gilbert

What is PEDro?

PHYSIOTHERAPY EVIDENCE DATABASE

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

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

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

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
Bryggeloftet Fysioterapi i Kristiansand – 
100% driftstilskudd

 
Det er ledig driftshjemmel ved Bryggeloftet Fysioterapi 
som er et institutt for psykomotorisk fysioterapi i Kristi-
ansand. Det drives av 5 fysioterapeuter som alle har 
100% avtalehjemmel. For full utlysningstekst og for å 
søke, se www.kristiansand.kommune.no/jobb

Vil du jobbe i vekstkommunen Ås?
Kommunen er i sterk vekst noe som gir oss mange muligheter i tiden 
fremover. Vi kan derfor by på spennende og utviklende oppgaver. Vi ønsker 
oss flere initiativrike og dyktige medarbeidere som tar ansvar og bidrar i 
løsningen av kommunens oppgaver. 

I Ås kommune er det 50 % ledig driftstilskudd for 
fysioterapeut.
  
Kontaktpersoner: Enhetsleder Bente Sperlin, tlf. 480 105 81,  
Kommuneoverlege Sidsel Storhaug, tlf. 91 17 17 97.

Søknadsfrist: 07.09.2014.

For fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema: 
www.as.kommune.no 

Ås kommune
Miljø, mangfold og muligheter

FYSIOTERAPEUT/MANUELLTERAPEUT
søkes til Markveien Fysikalske 
Institutt i Oslo. Vi er et tverrfaglig 
institutt som holder til i moderne 
lokaler på Grünerløkka og tilbyr 
både offentlig og private tjenester.

Da en av våre fysioterapeuter slutter, og for å møte den økende 
etterspørselen, søker vi nå en fysioterapeut/manuellterapeut som 
kan jobbe uten driftstilskudd mot privatpersoner og bedrifter i 100 % 
stilling.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø både 
faglig og sosialt samt gode utviklingsmuligheter til den rette kandi-
daten. For mer informasjon om instituttet sjekk ut hjemmesiden vår: 
www.markveienfysikalske.no

For nærmere opplysninger kontakt fysioterapeut Hilde-Gunn Flydal  
på mobilnummer: 950 62 008. 
Søknadsfrist: 01.09.2014 med tiltredelse etter nærmere avtale.
CV-søknad sendes til: hilde-gunn@markveienfysikalske.no

LEDIG 50% DRIFTSTILSKUDD SOM FYSIOTERAPEUT 
VED HAUGESUND MEDISINSKE SENTER

Det blir fra høsten 2014 ledig 50% driftstilskudd ved Haugesund 
Medisinske Senter. Det er pr. i dag 400% driftstilskudd ved institut-
tet, hvorav 50% av det ene nå er ledig.

Vi søker fysioterapeut med kompetanse og erfaring innen lymfødem-
behandling, som har gode samarbeidsevner og evne til å drive privat 
praksis. Vedkommende må også ha interesse for å drive gruppebe-
handling, med særskilt fokus på Kols og Hjerterehabilitering.

De privatpraktiserende fysioterapeutene må ved behov påta seg 
hjemmebehandling.
Norsk autorisasjon som fysioterapeut er nødvendig, likeledes gode 
norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.
Gyldig Politiattest må fremlegges, jfr. Lov om Helsepersonell § 20A.

Praksisen skal drives i h.h.t. Lov om helsetjenesten i kommunene og 
annen relevant helselovgining og på de vilkår som fremgår av ASA 
4313 slik den til enhver tid lyder. 

Tildelingen av avtalehjemmel vil skje på de vilkår som fremgår av 
ASA 4313 pkt. 6,2.

For nærmere opplysninger kan det tas kontakt med Haugesund 
Medisinske Senter v/Turid Staveland Nygaard, tlf. 992 65 690 eller 
seksjonsleder Fysio- og ergoterapitjenesten Solfrid K. Andreassen, 
tlf. 52 74 40 90.

Skriftlig søknad vedlagt CV og kopi av autorisasjon sendes: Hauge-
sund kommune v/Helsesjefen, Postboks 2160, 5504 Haugesund.

Søknadsfrist: 31.08.14.

Se også stillingsannonser på nettet:
www.fysioterapeuten.no/Ledige-stillinger
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FYSIOTERAPEUT SØKES VED MJØSEN FYSIOTERAPI 
OG RYGGINSTITUTT (MFR)

Vi ved MFR i Moelv ønsker en fysioterapeut fra og med august/sep-
tember 2014. Det betyr at det lønner seg å søke tidlig da vi ønsker å 
ansette en (eventuelt 2) fysioterapeut(-er) raskt på grunn av at vi har 
pasienter som trenger hjelp så fort som mulig.

Mjøsen Fysioterapi og Rygginstitutt (MFR) er et fysikalsk institutt, 
drevet helprivat siden 2005. Instituttet ble etablert for å gi et til-
leggstilbud for pasienter i Moelv og Omegn da byens andre institutt 
normalt har lange ventelister. Instituttet er moderne i interiør og 
utstyrspark og besitter solid, variert utstyr som gjør det mulig å 
behandle de aller fleste pasientgrupper. Da MFR er et rygginstitutt 
er utstyret for behandling av rygg- og nakke spesielt utfyllende, men 
har moderne utstyr også for behandling av andre pasientgrupper.  
Lokalene er vel på rundt 120 kvadratmeter totalt, inneholder blant 
annet 3 behandlingsrom, 1 avspenningsrom, 2 toaletter, 1 pauserom, 
1 treningssal og venterom. MFR ligger sentralt i Moelv, vegg i vegg 
med Moelv Legesenter, ligger på bakkeplan med gode, gratis, parke-
ringsmuligheter rett utenfor inngangsdøren.

Vi som eier instituttet anser oss selv som særdeles  hyggelig på leie-
pris og ligger langt lavere i leie enn det som er normalt ved de fleste 
andre fysikalske institutter.

For nærmere informasjon, ring gjerne på tlf. 97 63 80 43.
Søknad kan sendes til: Mjøsen Fysioterapi og Rygginstitutt v/Erland 
Wold Olsen, Møllergata 3, 2390 Moelv.
Evt kan søknaden sendes ved epost til ewoldolsen@hotmail.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:

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
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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

DATAPRODUKTER

Ergonomiske produkter 
på arbeidsplassen

www.ergo-line.com

FOR OPPFØRING I BRANSJEREGISTERET, RING RONNY!

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

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!

www.skanlab.no

69 35 20 80

info@skanlab.no

Medium modul
Ta kontakt med Henriette eller 

Ronny i A2 Media AS

Vi er eneforhandler i Norden 
av utstyr til trykkbølgebehandling 

med dokumentert effekt.

Tlf.:+47 67 07 91 80
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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 informasjon om det å leve et aktivt liv, med sport- og friluftsaktiviteter. Ved å registrere deg i vårt bransjeregister sik-
rer du deg oppmerksomhet på ditt firma og dets produkter.

TEST-, TRENINGSUTSTYR/HJELPEMIDLER

bransjeregisteret

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 annonse-

organ for fysioterapeuter, både når det 

gjelder produktannonser, stillings-

annonser og annonser for møter, 

kurs og konferanser. 

Ta kontakt med Henriette, 

henriette@a2media.no eller Ronny, 

ronny@a2media.no i A2 Media AS!

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 Henriette, 

henriette@a2media.no eller Ronny, 

ronny@a2media.no i A2 Media AS!

Trening

VO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testing

Kroppsanalyse

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

Medium modul
Ta kontakt med Henriette eller 

Ronny i A2 Media AS

Kontoradresse: 
Kaffegata 16, 2270 Flisa   
Postadresse: 

Postboks 2, 2271 Flisa
Henriette Brattli
Tlf.: +47 97 19 87 47
henriette@a2media.no

Ronny Grenberg
Tlf.: +47 90 76 39 84
ronny@a2media.no

Annonse i Bransjeregisteret? Ta kontakt med:
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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

7 22/7 26/7 16/8

8 18/8 22/8 12/9

 

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

AUGUST
26.-29. Trondheim
Den 11. Nordiske 

Folkehelsekonferansen.  

Info: www.nordiskfolkehelse-

konferanse.no

SEPTEMBER
8.-9. København 

Symposium om 

kreftrehabilitering og 

overlevelse, ECRS 2014.  

Arr: www.cancer.dk 

Info: http://www.cancer.dk/ecrs/

18. Stiklestad 
MS-konferansen 2014

Arr.: MS-forbundet Region Midt 

Info: www.ms.no

22.-26. Oslo
Grunnkurs Idrettsmedisin for 

leger og fysioterapeuter

Arr.: Nimi og universitetet i Oslo

Info. ww.nimi.no

25.-26. Oslo
Konferanse om helsetjenester 

til eldre

Arr.: NSH

Info: www.nsh.no

26. Oslo
Redcordkonferansen 2014 

Arr.: Redcord AS 

Info: www.redcord.no

OKTOBER
2.-3. Middelfart, Danmark 

National Konference om Aldring 

og Samfund. 

Arr: Dansk Gerontologisk 

Selskab 

Info: www.gerodan.dk 

3. Tromsø
Jubileumsmarkering.  

25-års-jubileum, Fysioterapeut-

utdanningen i Tromsø 

Info: iris.h.borch@uit.no

NOVEMBER
4. Oslo 

Seminar om brukermedvirkning i 

helseforskning 

Arr: Kunnskapssenteret, 

Diakonhjemmet Sykehus, 

Norges forskningsråd 

og Funksjonshemmedes 

fellesorganisasjon.

Info: www.kunnskapssenteret.

no 

7.-9. Tromsø 

Idrettsmedisinsk Høstkongress 

Info: www.2014im.com

18.-19. Oslo 

Helse i utvikling 2014 

Arr: Nasjonalt råd for kvalitet 

og prioritering i helse- og 

omsorgstjenesten. 

Info: www.kvalitetogprioritering.

no

2015

MARS
4.-6. Lillestrøm 

Fysioterapikongressen 2015 

Arr: NFF 

Info: www.

fysioterapikongressen.no

 

MAI 

1-4. Singapore
Verdenskongressen for 

fysioterapeuter 

Arr: WCPT, World Confederation 

for Physical Therapy 

Info: http://www.wcpt.org

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

8  18/8 22/8 12/9

9   22/9 26/9 17/10

Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak-

sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og 

stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og 

annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret-

ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. 

PRODUKTANNONSER

Henriette Brattli, henriette@a2media.no og

Ronny Grenberg, ronny@a2media.no, A2 Media AS

ANDRE ANNONSER

Kirsten Stiansen, ks@fysio.no

Tlf. 41 31 81 88

ANNONSEMATERIELL

Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet  

materiell belastes kunden.

Tekniske data: 

Format: 210 x 280 mm. 

Satsflate: 180 x 247 mm.
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4. - 6. mars 2015
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alle fysioterapeuter i Norge noensinne!
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Returadresse:
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AXIS

Tid:  26. september 08:30 - 18:00
Sted:  Thon Hotel Opera Oslo

Vi ser frem til en dag med faglig påfyll av nye studier, caser og klinisk erfaring, 
samt spennende foredrag fra foredragsholdere fra inn- og utland.

Redcordkonferansen er internasjonal og alle foredrag vil holdes på engelsk.

Les mer om foredragsholdere og tema på www.redcord.no - meld deg på i dag!

Mange spennende foredragsholdere, tre av dem kort presantert her:

Trygve
Danielsen
Fysioterapeut
Sunnaas
Sykehus HF,
Norge

Pål Gulbrandsen
Professor, MD 
PhD. Oslo og
Akershus 
Universitets-
sykehus, Norge

Tom Walters
Fysioterapeut / 
Dr. i vitenskap og 
fysisk terapi.
USA


