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DA VAR DET på’n igjen. En ny fagutgivelse er klar, og norske fysioterapeuter er bedre 

skolert enn noen gang for kritisk å kunne lese vitenskapelige artikler. 

Tilfanget av vitenskapelige artikkelmanuskript til Fysioterapeuten har eksplodert det siste 

året. Grunnene til dette kan være mange, men jeg tror svaret kan begrunnes med ren 

logikk. Vi har flere doktorgradsutdannede fysioterapeuter enn noen gang før. Tallet har 

for lengst passert 100. Antallet fysioterapeuter med mastergradskompetanse har også økt 

kraftig. Samtidig som man i bachelorutdanningene for lengst har innført enkel metode og 

statistikk som en helt essensiell del av timeplanen. 

Dette er bra! Hvorfor? Jo, vi beveger oss i et samfunn der kunnskapen skal styre de aller 

fleste bevegelser og avgjørelser. Fysioterapeuter skal jobbe kunnskapsbasert, det vil si at 

evidensen alltid skal tas med i beregningen når vi undersøker og behandler pasienter. 

Dersom så ikke gjøres, er veien til sekken «alternativ behandler» kort. I denne sekken 

mister fysioterapeuter sin integritet. 

Årets fagutgivelse har «fysioterapi i primærhelsetjenesten» som tema. Noe som passer bra 

akkurat nå, i og med regjeringens kommende stortingsmelding om primærhelsetjenesten 

(2015), Fondets storsatsing på FYSIOPRIM, og ikke minst, den nasjonale forsknings- og 

innovasjonsstrategien HelseOmsorg21, som nylig ble presentert.

En stor del av denne utgivelsen tar for seg hvordan man 

som kliniker skal forholde seg til forskning – og vice ver-

sa. Et orkester av klinikere og forskere kan fremføre ver-

dens fineste mesterverk. Dersom dette orkesteret ikke er 

samstemt, blir selvsagt fremføringen av lav kvalitet. Det 

samme kan vel sies om forskning og klinikk – som skal 

gå hånd i hånd. Dette skaper god klinisk virksomhet. 

Dette skaper god forskning.

Fysioterapeuter står sterkt i Norge i dag. Dersom vi 

kunnskapsbaserer kortene våre på en god måte også i 

tiden som kommer, går vi en lys fremtid i møte.

Denne utgaven av Fysioterapeuten er et bidrag på veien. 

Takk til Fond til etter- og videreutdanning av fysiotera-

peuter for økonomisk støtte til denne utgivelsen. 
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Kunnskapen 
skal styre de 
aller fleste 
bevegelser og 
avgjørelser.

LEDER

Et samstemt orkester

Flere av bidragene til årets fagutgivelse er skrevet av forskere i forskningsprogram-

met FYSIOPRIM. FYSIOPRIM inngår i en storsatsing fra Fond til etter- og videreut-

danning av fysioterapeuter, og har fått 32 millioner kroner i støtte til gjennomføring. 

Les mer: http://www.med.uio.no/helsam/forskning/grupper/fysioprim/

Fysiofondet Fond til etter– og videreutdanning 
av fysioterapeuter
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fag Fysioterapifaget er klart i forkant 
av den nasjonale utviklingen.

Nina K. Vøllestad, professor, Institutt for 
Helse og samfunn, Universitetet i Oslo. 

I JUNI I ÅR ble en nasjonal forsknings- 

og innovasjonsstrategi, HelseOmsorg21 

(HO21), presentert (1). Strategien har en 

gjennomgående oppmerksomhet på å styrke 

kompetanse, kunnskapsutvikling og kunn-

skapsanvendelse i primærhelsetjenesten. Av 

fem hovedprioriteringer er den første: «Et 

kunnskapsløft for kommunene med solid 

finansiering, etablering av et nasjonalt re-

gister for kommunale helse- og omsorgstje-

nester og med en UoH (Universitets- og 

Høgskole)-sektor og en ny instituttsektor 

innrettet mot kommunenes behov.» Vi er 

mange som mener at denne delen av strate-

gien er helt nødvendig for at intensjonene i 

samhandlingsreformen skal kunne oppnås. 

I HO21 pekes det på en rekke tiltak som 

ledd i strategien. Kommunenes medvirk-

ningsansvar for forskning skal forsterkes og 

tydeliggjøres. Det tas høyde for at kommu-

nene i dag i liten grad er i stand til å gjøre 

den jobben som kreves. Det skal derfor ut-

vikles nye samarbeidsarenaer (f. eks. gjen-

nom regionale organisasjoner, sentre eller 

institutter) der kommunesektoren knyttes 

tett sammen med forsknings- og utdan-

ningsmiljøer for å sikre en gjensidig kunn-

skaps- og kompetanseutveksling. Strategien 

er også tydelig på at det må sikres nødvendig 

infrastruktur og finansiering (opptrapping 

til 1 milliard/år) for å nå målene.  

Som det fremgår av dette spesialnum-

meret av Fysioterapeuten, samt det store 

antallet vitenskapelige publikasjoner som 

skrives av norske fysioterapeuter, foregår det 

mye forskning om, for, på og i fysioterapi i 

primærhelsetjenesten i Norge. Ikke minst 

har den langsiktige strategien til Fondet 

med å løfte frem forskning i primærhelse-

tjenesten, vært en viktig faktor. Som leder 

av FYSIOPRIM har jeg gjennom de senere 

årene deltatt i å prøve ut noen av de sentrale 

tiltakene som løftes frem i HelseOmsorg21 

(selv om vi har forsøkt dem i mindre skala). 

For eksempel har vi i hele femårsperioden 

hatt en fast gruppe av forskere og klinikere 

som har diskutert og samarbeidet om alle 

faser av forskningsprosessen. I dette foru-

met har vi systematisk arbeidet med å ut-

vikle toveis kunnskapsutveksling mellom 

klinikk og forskning. Det har blant annet 

resultert i at problemstillinger og ideer fra 

klinikerne er utviklet til forskning, behov for 

nødvendige verktøy i klinikken er identifi-

sert, forskningsopplegg er endret, og funn 

er diskutert for å få frem bredden i forstå-

else og tolkning. Gjennom samarbeid over 

så lang tid i et felles forum, opplever vi at 

kunnskap, erfaring og forståelse oversettes 

gjensidig mellom forskerne og klinikerne. 

Dette fører til at den kliniske relevansen av 

forskningsresultater blir enda sterkere og 

lettere kommer til klinisk anvendelse. Sam-

tidig ser vi at forskerne i større grad tar opp 

problemstillinger fra klinikerne og utvikler 

dem til forskningsprosjekter i samarbeid 

med klinikerne. Miljøer for å sikre denne 

typen prosesser står sentralt i HO21, og fy-

sioterapifaget er klart i forkant av den nasjo-

nale utviklingen. Med FYSIOPRIM og andre 

initiativ er det skapt et stort mulighetsrom 

for styrking av fysioterapitjenesten i kom-

munene. Utfordringen nå, er å gripe dette 

og utnytte det på best mulig måte. Innholdet 

i dette spesialnummeret viser at grunnlaget 

er godt.

Referanse
1. HelseOmsorg21 – Et kunnskapssystem for bedre 
folkehelse. Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi 
for helse og omsorg. Helse og omsorgsdepartementet, 
Juni 2014. 

Store muligheter for styrking av fysioterapi 
i primærhelsetjenesten
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Kommunehelsetjenesten er fragmentert, har 

små fagmiljøer og uklar styring og ledelse. 

Det er et mål at alle skal ha lik tilgang til hel-

setjenester, uavhengig av bosted, men kom-

munenes styringsrett innebærer at tjeneste-

ne er organisert ulikt og har ulikt volum per 

innbygger. En presset kommuneøkonomi, 

manglende statlige økonomiske insentiver 

og øremerking av midler, bidrar til at nasjo-

nale helsepolitiske mål blir honnørord og 

ikke en realitet.  

I begynnelsen av september gikk fristen 

ut for å komme med innspill til regjeringens 

stortingsmelding om primærhelsetjenes-

ten, som skal fremmes i løpet av vårsesjo-

nen 2015. Regjeringen har invitert NFF til 

å komme med innspill til denne stortings-

meldingen. Vi har derfor vært i flere sonde-

ringsmøter med Helse- og omsorgsdeparte-

mentet, og har nylig sendt inn et omfattende 

innspill. 

Kompetansebehov
Spesialisthelsetjenesten blir ytterligere spe-

sialisert, og liggetiden reduseres. Pasientene 

som skal få et tilbud i kommunehelsetjenes-

ten, har mer komplekse og krevende behov 

enn tidligere, og behovet for intensiv opp-

trening og tverrfaglig rehabilitering øker. 

Denne forskyvingen får betydning for kom-

petansebehov, kapasitet, roller og ansvar for 

helsepersonell i kommunehelsetjenesten1. 

Oppgaver som tidligere ble utført i spesia-

listhelsetjenesten, overføres til kommunene 

uten at kompetansen til å utføre disse opp-

gavene nødvendigvis finnes der. 

Spesielt kan nevnes spesialisert rehabili-

tering av nevrologiske pasienter, opptrening 

av hjertepasienter i tidlig fase, oppfølging av 

enkelte spesielle kreftdiagnoser, behandling 

av pasienter etter spesialisert håndkirurgi, 

fysioterapi til pasienter med progredierende 

lungesykdom og fysioterapi til pasienter 

med psykiske lidelser.  

NFF mener det er viktig å sikre store nok 

fagmiljøer med tilstrekkelig bredde, spesia-

lisert kompetanse og liten sårbarhet. Det bør 

derfor være en minimumsstørrelse på be-

folkningsgrunnlaget i kommunene. Videre 

må kommunene ha oversikt over behovet, 

og hvilken kompetanse de trenger for å gi 

et kvalitativt godt tilbud. Når behovet for 

spesialisert kompetanse øker, må det stilles 

entydige kompetansekrav gjennom at det 

innføres offentlig spesialistgodkjenning av 

fysioterapeuter. 

Der spesialisert kompetanse er nødven-

dig, må NFFs kompetansekrav i spesialist-

ordningen legges til grunn, og anerkjennes 

i form av en offentlig spesialistgodkjenning 

av fysioterapeuter. 

Det er krevende å sikre et likt helsetje-

nestetilbud i alle kommuner. NFF mener 

derfor det er nødvendig at det etableres krav 

til grunnbemanning i kommunehelsetje-

nesten. Innen utredning og behandling bør 

det stilles krav til at kommunene har lege, 

psykolog- og fysioterapikompetanse. Helse-

stasjon og skolehelsetjenesten bør ha lege, 

helsesøster- og fysioterapikompetanse. I til-

legg bør det utvikles bemanningsnormer for 

ulike deler av primærhelsetjenesten, blant 

annet innen rehabilitering. Når fysisk akti-

vitet benyttes som behandlingstiltak, mener 

vi det må stilles krav om fysioterapikompe-

tanse. 

Det er et stort press på helsetjenesten, 

og det er dermed viktig at helsepersonellets 

kompetanse må benyttes for å sikre best mu-

lig helsetjeneste for pasienten. Helseperso-

nellet må brukes til oppgaver de er utdannet 

til for at tjenestene har den kvaliteten som 

skal til for å gi en reell helsegevinst for pa-

sientene. NFF mener fysioterapeuten burde 

være førsteinstans for pasienter med plager 

i bevegelsesapparatet. En slik ordning vil 

innebære en mer effektiv og hensiktsmes-

sig bruk av både legens og fysioterapeutens 

kompetanse. Direkte tilgang er innført i 

England, Irland, Skottland, Finland og Sve-

rige. Resultatet er mer fornøyde pasienter 

som kommer raskere i gang med behand-

ling, færre behandlinger, bedre kvalitet og 

reduserte kostnader for helsevesenet. I flere 

andre land møter pasienter som kommer til 

legevakt med skader i bevegelsesapparatet 

fysioterapeut først. NFF mener dette er rik-

tig bruk av helsepersonellressursene. Fysio-

terapeuter med videreutdanning i manuell-

terapi er spesialister i muskelskjelettlidelser 

og -skader, og NFF mener det bør gjennom-

føres pilotprosjekter ved større legevakter 

hvor spesialister i manuellterapi inngår som 

del av grunnbemanningen. 

Kommunens organisering av tilbudene 

må tilpasses lokale forhold, men kravene til 

kvalitet gjennom kompetanse må være tyde-

lige for å sikre god pasientbehandling.

Ledelse og samhandling
I dag er det manglende samhandling mel-

lom nivåene i helsetjenesten og mellom 

Ny stortingsmelding om primær-
helsetjenesten på trappene

fag

Fred Hatlebrekke, forbundsleder Norsk 
Fysioterapeutforbund. fred@fysio.no

Denne fagkronikken ble akseptert 
12.9.2014. Fagkronikker vurderes av fag-
redaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

1 NFFs medlemsundersøkelse viser at henvisinger 
fra spesialisthelsetjenesten øker betydelig. 
Fysioterapeutene oppgir at de prioriterer disse 
pasientene foran kronikere og pasienter med 
langvarige oppfølgingsbehov som nå får lengre 
ventetid på behandling.

KRONIKK
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NFF mener fysioterapeuten burde være første-
instans for pasienter med plager i bevegelses-
apparatet.

ulike grupper helsepersonell i primærhelse-

tjenesten. NFF mener derfor at systemer for 

samhandling, ledelse og styring av helsetje-

nesten må på plass. Det vil bidra til bedre 

kvalitet og økt ressursutnyttelse.  For å sikre 

bedret samhandling må det iverksettes tiltak 

på flere områder. 

Forutsetning for å gjennomføre forand-

ring er styring, men betingelsene for at for-

andringer lykkes, er lederskap – ledelse av 

forandring. Styring er å planlegge, budsjet-

tere, organisere og bemanne samt løse pro-

blemer, mens lederskap handler om å stake 

ut retning, skape tilslutning, motivere, inspi-

rere, kommunisere og støtte. Hvordan fysio-

terapitjenestene er organisert, og hvem som 

leder den, får betydning for kvaliteten på tje-

nestene. Tidligere hadde stort sett alle kom-

muner en sjeffysioterapeut med ansvar for 

hele fysioterapitjenesten. Med to-nivåmodell 

i mange kommuner og færre ledernivåer, er 

det svært ofte andre yrkesgrupper som inne-

har lederstillingene i kommunene. Dette kan 

åpenbart ha betydning for utviklingen og 

kvaliteten i fysioterapitjenesten og for utvik-

lingen av helsetjenesten som helhet. Faglig 

og strategisk ledelse er vesentlig for hvordan 

tjenestene utvikler seg, og det er viktig at tje-

nestene vurderes som del av en helhet. Begge 

områdene bør styrkes for å oppnå en kvalita-

tiv god primærhelsetjeneste. 

Forståelsen for og kjennskapen til hver-

andres kompetansefelt er viktig for å sikre 

en god dialog. Det må derfor være felles 

arenaer i kommunene for de helseperso-

nellgruppene som behandler store pasient-

grupper, herunder leger, fysioterapeuter og 

psykologer. NFF mener det må stilles krav 

om systematisk samarbeid mellom helsetje-

nestene, og at kommunene må legge til rette 

for dette. Eksisterende avtalefestede møte-

arenaer som kommunene har med kontakt-

personer for leger og fysioterapeuter, kan 

videreutvikles til felles møter. I tillegg bør 

det legges til rette for felles møter med alle 

leger og fysioterapeuter i kommunen. Mu-

ligheter for felles konsultasjoner omkring 

diagnostisering og oppfølging av pasienter 

vil være et viktig virkemiddel for å sikre fel-

les vurdering, bedre kvalitet og enighet om 

pasientforløpet i de situasjoner der dette er 

nødvendig.  

NFF stiller seg videre positive til sam-

lokalisering, men dette er en prosess som 

må gjennomføres over tid. I dag har mange 

langtids leieavtaler eller eier lokalene selv. I 

tillegg driver mange fysioterapeuter gruppe-

behandling og tilbyr treningsfasiliteter som 

krever god plass. Samlokalisering av helse-

tjenester må være en del av kommunenes 

langtidsplaner, og det må være et kommu-

nalt ansvar å være en pådriver for dette. 

Elektronisk kommunikasjon vil under-

støtte samarbeidet rundt den enkelte pasi-

ent. Det er et offentlig ansvar at det legges 

til rette for at slik kommunikasjon lar seg 

gjennomføre i den offentlige helsetjenesten. 

Samhandling handler også om kom-

munikasjon på tvers av nivåene i helse-

tjenesten. Elektronisk kommunikasjon og 

spesialisthelsetjenestens veiledningsrolle 

overfor kommunehelsetjenesten er viktige 

elementer i et bedret samarbeid rundt den 

enkelte pasient. Spesialisthelsetjenesten må 

prioritere sitt veiledningsansvar, og få finan-

sieringsordninger og rammevilkår som støt-

ter opp om dette. 

Kapasitet
Tilstrekkelig tilbud innen riktig tid er en 

stor utfordring, og løses ikke kun ved bedre 

koordinering, styrking av rettighetene til 

pasientene eller bedre samhandling. Det 

er en stor og reell underdekning når det 

gjelder fysioterapitjenester i kommunene 

innenfor den offentlig finansierte tjenesten. 

Uten styrket kapasitet får ikke kommunens 

befolkning et godt nok tilbud. Det er lang 

ventetid for å få komme til fysioterapeut, 

og potensialet til raskere bedring gjennom 

tilgang til rask fysioterapivurdering og be-

handling, utnyttes dermed ikke.  Det må 

iverksettes tiltak for å øke kapasiteten innen 

rehabilitering, utredning, behandling av 

psykiske lidelser og muskelskjelettlidelser 

og tidlig intervensjon ved funksjonsfall eller 

livsstilssykdom. 

Ulike pasientgrupper har ulikt behov for 

oppfølging i primærhelsetjenesten, og det 

bør defineres hvilke tilbud om helsehjelp 

de ulike pasientgruppene kan forvente seg. 

Tilbud fra flere helsepersonellgrupper er 

nødvendig for enkelte pasienter, mens det 

for andre er tilstrekkelig med behandling 

SAMLOKALISERING Helsetjenester må være en del av kommunens langtidsplanlegging. Foto: iStock
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og oppfølging fra f.eks. fysioterapeut. For-

løpene vil og skal være forskjellige, og pri-

mærhelsetjenestens tilbud må innrettes og 

dimensjoneres for dette. 

Det må sikres intensive re/habiliterings-

tilbud i kommunene, og rehabiliteringsplas-

ser må avgrenses fra annen virksomhet og 

bemannes med re/habiliteringspersonell. 

Erfaring viser at dette gir et bedre tilbud. 

Svært mye re/habilitering skjer utenfor insti-

tusjonene. Brukerne bor hjemme, og tjenes-

ten ytes av ulike deler av primærhelsetjenes-

ten. For å få til et godt re/habiliteringstilbud 

der folk bor, trengs det en styrking av tje-

nester som sikrer opptrening som en del av 

et re/habiliteringsløp. Det er dermed ikke 

tilstrekkelig å etablere intensive re/habilite-

ringsplasser. Fysio- og ergoterapitjenesten 

må også styrkes. 

Finansiering
Mange kommuner fikk tildelt stimulerings-

midler til å etablere eller styrke tiltak knyttet 

til samhandlingsreformen. NFF erfarer at 

disse tiltakene er svært utsatt når kommu-

nene skal redusere kommunale budsjetter. 

Igangsatte stimuleringstiltak innebærer der-

for ikke nødvendigvis en varig styrking. 

Det bør være økonomiske insentiver som 

stimulerer til at kommunene iverksetter 

forebygging, helsefremming, rehabilitering 

og behandling. Man bør se på nye finansi-

eringsløsninger, særlig innenfor rehabilite-

ring, rus og kroniske lidelser, og iverksette 

pilotprosjekter på disse områdene. I tillegg 

bør det vurderes om kommunal medfinan-

siering skal gjelde all rehabilitering, også 

opptreningsinstitusjoner. Videre bør det 

vurderes om operasjon av artrosepasienter 

skal inngå i kommunal medfinansiering, 

for å stimulere til fysioterapi som første valg 

fremfor unødvendig eller for tidlig opera-

sjon i spesialisthelsetjenesten. 

Regjeringen har varslet en vurdering av 

kommunenes fysioterapifinansiering. Der-

som det skal foretas endringer eller juste-

ringer, er det viktig at det gjennomføres 

grundige konsekvensanalyser, slik at be-

handlingstilbudet til pasientene ikke redu-

seres. NFF er opptatt av at det offentlige må 

sørge for tilstrekkelig behandling/rehabilite-

ring i riktig tid til de pasientene som trenger 

det gjennom økte fysioterapiressurser. Som 

et ledd i dette må det sikres at fysioterapeu-

ter med driftsavtale med kommunen har av-

taler som er i samsvar med praksisomfanget. 

I dag jobber mange langt utover avtalen med 

kommunen for å gi pasienter et godt nok til-

bud.   

Avslutningsvis ønsker jeg å understreke 

at NFF med våre innspill til stortingsmel-

dingen har benyttet denne prosessen til å 

synliggjøre fysioterapeuters unike betyd-

ning for store pasientgrupper. Selv om inn-

spillet nå er sendt inn, har vi fortsatt dialog 

med Helse- og omsorgsdepartementet, og 

har også etablert god kontakt med politi-

kerne i Stortingets helse- og omsorgskomité.
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Sammendrag av artikkelen «Natural course of 
acute neck and low back pain in the general 
population: The HUNT study».

Skrevet av Ottar Vasseljen, PhD, Institutt for 
samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, 
NTNU, Trondheim. 

INTRODUKSJON: Forekomsten av nakke- 

og ryggplager (NP og RP) har endret seg lite 

gjennom de senere tiår, og kliniske studier 

viser kun små og nærmest like effekter uav-

hengig av intervensjon.  Det forekommer 

nærmest aldri at kliniske studier inkluderer 

uberørte pasientgrupper (placebo) og resul-

tatene kan derfor ikke ta høyde for natur-

lig forløp. Kunnskap om naturlig forløp av 

nakke- og ryggplager er viktig for å kunne 

vurdere om kliniske intervensjoner er bedre 

enn «naturens gang». Slik kunnskap er like 

relevant for klinisk forskning som for klinik-

ken. Naturlig forløp av nakke- og ryggplager 

kan ikke studeres blant pasienter i klinikken, 

hvor forløpet påvirkes av møte med helse-

tjenesten og behandling. Med utgangspunkt 

i et utvalg fra den generelle befolkning er 

dette den første studien til å evaluere tidlig 

forløp av smerter hos personer med nyopp-

ståtte nakke- og ryggplager.

FORMÅL: Beskrive naturlig forløp for 

nakke- og ryggplager i den generelle befolk-

ning.

MATERIALE OG METODE: I den tredje 

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag i 

2006-08 (HUNT 3) ble 9.056 personer i al-

deren 20-67 år fra to kommuner screenet for 

nyoppståtte NP eller RP den siste måneden 

før oppmøte, og hvor deltakerne hadde vært 

smertefrie i de siste tre måneder før det ny-

oppståtte tilfellet. Screeningen identifiserte 

219 personer som ble fulgt prospektivt i ett 

år. Smerteintensitet ble rapportert på en 0-10 

Numeric rating scale (NRS) ved 1 (baseline), 

2, 3, 6 og 12 måneder etter smertedebut. Det 

ble registrert hvorvidt deltakerne oppsøkte 

behandling i oppfølgingsperioden. Basert 

på baseline data ble deltakerne gruppert i 

NP (1), RP (2) eller NP&RP (3) for de som 

anga like intense smerter i begge områder. 

Vi analyserte smerte gjennom oppfølgings-

året med mixed-effects lineære regresjons-

modeller justert for individuelle variasjoner 

i forløp. Forløp av smerter ble beskrevet for 

ulike grupper basert på smertelokalisasjon 

(NP, RP eller NP&RP), smerteintensitet ved 

baseline (NRS; 0-1, 3, 4-5 og 6-8), alders-

grupper (20-39, 40-54 og 55-70 år), og totalt 

antall smerteområder ved baseline (1, 2, 3 

og ≥4).  

RESULTAT: Prevalensen av nakke- og 

ryggplager i populasjonen var 34 prosent, 

mens kun tre prosent anga smertedebut 

den siste måneden uten forutgående smerte 

de siste tre måneder. Kun en av fem på alle 

oppfølgingstidspunktene oppga at de hadde 

søkt behandling for sine plager. 

Smertenivået på baseline for gruppene 

NP, RP og NP&RP var henholdsvis 3,6 (SD 

1,7), 3,6 (SD 1,7) og 3,7 (SD 1,4). Det store 

flertallet med kun NP (n=116) eller kun RP 

(n=77) opplevde en rask reduksjon av smer-

ter allerede ved to måneder (25 prosent og 

40 prosent), med minimal endring i oppføl-

gingsåret. Fullstendig smertefrihet (NRS=0) 

ved 12 måneder ble imidlertid rapportert av 

et mindretall (43 prosent i NP, 36 prosent i 

RP og 20 prosent i NP&RP gruppen). For 

NP&RP gruppen (n=26) endret smerten seg 

ikke i oppfølgingsåret. Smertene var også 

uendret for de som rapporterte fire eller flere 

smerteområder ved baseline. Minst endring 

i smerte opplevde de med lavest smerte ved 

baseline (NRS 2-3), mens det var en tendens 

til at smertene økte igjen mot slutten av året 

for de med høyest smerte ved baseline (NRS 

≥4). Smerte var i liten grad assosiert med å 

søke behandling.

DISKUSJON: Dette er den første studien 

i den generelle befolkning som har studert 

nakke- og ryggplager umiddelbart etter 

smertedebut, og hvor smerteutviklingen ble 

fulgt tett over ett år. Kun én av fem deltakere 

rapporterte å søke behandling på de ulike 

tidspunktene i oppfølgingsåret. Studien bi-

drar således med viktig informasjon om na-

turlig forløp av nakke- og ryggplager. Selv i 

den generelle befolkning er det vanskelig å 

identifisere førstegangstilfeller av NP og RP, 

og kun 16 prosent i denne studien anga at de 

aldri tidligere hadde hatt tilsvarende plager. 

De fleste med smerter i nakke eller rygg 

opplevde rask smertereduksjon, men de 

færreste opplevde at smertene forsvant helt. 

Reduksjonen skjedde i all hovedsak i løpet 

av den første måneden, med liten endring 

deretter. Av spesiell interesse er at det obser-

verte smerteforløpet hos deltakerne, og som 

i liten grad oppsøkte behandling, samsvarer 

med det som rapporteres i kliniske studier 

på pasienter (effektstørrelse på 0,5-0,8). Det 

kan tyde på at for pasienter med ukompli-

serte, lave til moderate nakke- og ryggsmer-

ter vil forløpet av smerter i liten grad påvir-

kes av kliniske intervensjoner.  I en studie 

subgrupperte Hill et al. ryggpasienter i pri-

mærhelsetjenesten etter pasientenes prog-

nostiske utsikter i lav, medium og høy risiko. 

Dette påvirket både henvisningsmønsteret 

og behandlingsutfallet. I lavrisiko gruppen 

opplevde pasientene i intervensjons- og 

kontrollgruppen like stor reduksjon i smerte 

og bedring i funksjon til tross for langt færre 

henvisninger til videre behandling i inter-

vensjonsgruppen (syv prosent) enn i kon-

trollgruppen (49 prosent).  

Noen mindre, men viktige undergrupper 

opplevde imidlertid ingen smerteendring i 

oppfølgingsåret. Dette gjaldt de med like in-

tense smerter i både nakke og rygg og de som 

rapporterte smerte i fire eller flere kroppslo-

kalisasjoner, og peker mot en type pasienter 

som bør prioriteres sterkere av både for-

skere og klinikere. Tidligere studier har vist 

at høyt smertenivå, lang varighet, utbredte 

smerter og tidligere smerteepisoder er blant 

de viktigste prognostiske faktorene for både 

NP og RP hos pasienter i primærhelsetje-

nesten. Smertenivå og utbredte smertepla-

ger er også blant de sterkeste prediktorer for 

senere uføretrygd i kliniske populasjoner så 

vel som i den generelle befolkning. 

Muskel- og skjelettplager og risiko for 

kronifisering synes å etableres tidlig i li-

vet. Det faktum at små endringer skjer når 

symptomene først er etablert, taler for mer 

forskning på risikofaktorer tidligere i livet 

og tettere på tidspunktet for når plagene 

etableres første gang. Hvis risikoen for å ut-

vikle langvarige symptomer er tilstede tidlig 

i livet, vil tidlig forebygging og riktig hånd-

tering av pasientene i første møte med helse-

vesenet være et kritisk viktig tidspunkt for å 

påvirke pasientens videre livsløp. 

 
Referanse:
Vasseljen O, Woodhouse A, Bjorngaard JH, Leivseth 
L. Natural course of acute neck and low back pain in 
the general population: the HUNT study. Pain 2013 
Aug;154(8):1237-44.

Smertenes naturlige forløp i befolkningen

SAMMENDRAG FAG
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Sammendrag

 Hensikt: Å sammenlikne et data-animert spørreskjema (AAQ); en innovativ metode 

for vurdering av funksjon hos pasienter med hofte- og/eller kneartrose med eta-

blerte funksjonsvurderingsmetoder. 

Design: Studien er et europeisk samarbeidsprosjekt og har et tverrsnittsdesign. Den 

norske delen er gjennomført som en del av forskningsprogrammet FYSIOPRIM.

Materiale og metode: Pasienter med hofte- og/eller kneartrose og pårørende ble 

rekruttert fra fire fysioterapiklinikker. Pasientene besvarte spørreskjemaer (HOOS el 

KOOS ADL og AAQ) og gjennomførte funksjonstester. Pårørende vurderte pasientens 

funksjon ved hjelp av AAQ. Fem a priori hypoteser ble definert for validering av AAQ 

(begrepsvaliditet).  

Resultat: Seksti pasienter med hofte- og/eller kneartrose og 29 pårørende deltok.

Korrelasjonen mellom AAQ-skårene til pasient og pårørende var veldig sterk (r=.80). 

Pasientenes rapportering av funksjon ved bruk av AAQ korrelerte sterkt/veldig sterkt 

både med H/KOOS ADL (r=.74, p<.001) og med funksjonstestene (r=-.63 til -.66, 

p<.001). Korrelasjonen mellom smerte og AAQ var svakere enn mellom smerte og H/

KOOS ADL, men sterkere enn mellom smerte og funksjonstester.

Konklusjon: Fire av fem hypoteser ble oppfylt, og det konkluderes med at AAQ 

samsvarer godt med etablerte metoder for funksjonsvurdering av pasienter med 

hofte- og/eller kneartrose (begrepsvaliditet). Det standardiserte og lett tilgjengelige 

data-animerte verktøyet AAQ kan være godt egnet til bruk i klinisk fysioterapipraksis, 

men reliabilitet og andre aspekter av validitet bør undersøkes i fremtidige studier.

Nøkkelord: funksjonsvurdering, artrose, data-animering.
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Introduksjon
Artrose er den hyppigst forekommende 

leddsykdommen i verden, og er en av de vik-

tigste årsakene til funksjonstap (1, 2). I den 

norske Ullensakerundersøkelsen rappor-

terte 5.5 prosent av deltakerne å ha artrose 

i hofteleddet og 7.1 prosent i kneleddet (3). 

Prevalensen av artrose stiger med økende 

alder, og i gruppen over 70 år har opp mot 

15-20 prosent av befolkningen artrose i hof-

ter eller knær. Et betydelig antall pasienter 

som går til behandling hos fysioterapeut i 

primærhelsetjenesten har artrose i disse led-

dene (4), og i tråd med økende antall eldre i 

befolkningen kan det forventes at antallet vil 

øke i årene som kommer.

De viktigste konsekvensene av hofte- og 

kneartrose er smerter og nedsatt funksjon 

(2, 5). For at fysioterapeuter skal kunne tilby 

mest mulig optimal og individuelt tilpasset 

behandling til denne pasientgruppen, er det 

viktig å gjøre en grundig og valid vurdering 

av pasientens funksjon i dagliglivets aktivite-

ter. To metoder som gjerne benyttes for å vur-

dere fysisk funksjon, er enkle funksjonstester 

for å observere eller registrere hva pasienten 

kan utføre og bruk av spørreskjema der pasi-

entens selv vurderer sin egen funksjon. 

Imidlertid er det vist at det er begrenset 

samsvar mellom hvordan pasienter vurderer 

sin fysiske funksjon og hva de faktisk klarer 

å gjøre (6-9), og mellom hvordan pasienter 

beskriver sin funksjon og hvordan den ob-

serveres av andre (10-13). Funksjonstester 

utført hos fysioterapeut gir et øyeblikksbilde 

av funksjon, og ikke nødvendigvis et reelt 

bilde av hvordan pasienten fungerer i sine 

daglige aktiviteter. Bruk av spørreskjema 

er en enkel og kostnadseffektiv måte å un-

dersøke funksjon på, men fortolkningen av 

spørsmålene som stilles, vil være avhengig 

av den enkelte pasients referanserammer, 

prioriteringer og sykdomsgrad. For eksem-

pel er det vist at pasientens smerteopplevelse 

influerer sterkere på hvordan de rapporterer 

sin funksjon enn hvordan de utfører funk-

sjonstester (10). 

I denne artikkelen presenteres en ny 

metode for funksjonsvurdering, som kom-

binerer egenskaper ved både spørreskjema 

og funksjonstester. I et data-animert spør-

reskjema bes pasienten om å beskrive sitt 

eget funksjonsnivå ved å sammenlikne seg 

med forskjellige videofilmer av aktivitetsut-

førelse (Animated Activity Questionnaire, 

AAQ). Utvikling og foreløpig validering av 

AAQ er beskrevet i en tidligere studie (14). 

Animasjonsfilmene imiterer dagligdagse 

aktiviteter, som for eksempel å gå ute på 

ujevnt underlag, reise og sette seg fra en sofa 

eller gå i en trapp, illustrert på en standar-

disert måte i «nøytrale» omgivelser. Denne 

standardiserte metoden for presentasjon 

av funksjonsalternativer kan tenkes å legge 

til rette for at besvarelsene vil være mindre 

influert av pasienters individuelle referanse-

rammer og fortolkninger. 

Utvikling og utprøving av det data-

animerte spørreskjemaet AAQ foregår i et 

samarbeidsprosjekt mellom syv europeiske 

land (Danmark, Frankrike, Italia, Neder-

land, Spania, England og Norge) (14). Hen-

sikten med denne studien er å sammenlikne 

resultater fra AAQ, en innovativ metode for 

funksjonsvurdering, med etablerte spørre-

skjemaer (Hip disability and Osteoarthritis 

Outcome Score (HOOS) og Knee injury and 

Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)) og 

funksjonstester («Timed Up and Go» og 

«Timed Chair Stand test») for pasienter med 

hofte- og/eller kneartrose i Norge.

Materiale og metode
Design og utvalg
I denne norske delen av den internasjonale 

studien ble pasienter med hofte- og/eller 

kneartrose rekruttert via oppslag på fire for-

skjellige fysioterapiklinikker på Østlandet. 

Pasienter som samtykket til deltagelse, fikk 

skriftlig og muntlig informasjon om studi-

en. For halvparten av deltagerne ble også en 

pårørende (ektefelle, barn, barnebarn eller 

nær bekjent) spurt om å vurdere pasientens 

funksjon. 

Studien har et tverrsnitts-design, og er 

gjennomført som en del av forskningspro-

grammet FYSIOPRIM.

Gjennomføring
Pasienten besvarte AAQ og H/KOOS ADL 

før funksjonstestene ble gjennomført. Studi-

en ble gjennomført av samme fysioterapeut 

på alle de fire fysioterapiklinikkene. Fysio-

terapeuten satt sammen med pasienten når 

spørreskjemaene ble fylt ut og var behjelpe-

lig med å avklare eventuelle uklarheter. På-

rørende besvarte spørreskjemaene hjemme.

Animated Activity Questionnaire 
(AAQ) 
AAQ er et nyutviklet data-animert spør-

reskjema der hensikten er å vurdere hvor-
dan en person utfører enkle, dagligdagse 

aktiviteter, altså med fokus på kvaliteten av 

utførelsen. Det tenkes brukt for å vurdere 

funksjonsbegrensninger som grunnlag for 

kliniske beslutninger, samt for å evaluere 

behandlingseffekter for den enkelte pasient i 

klinisk praksis så vel som på gruppenivå for 

forskningsformål. For å sikre at aktivitetene 

i AAQ kan brukes til disse formålene, er det 

bare inkludert aktiviteter som kan endres av 

naturlig forløp eller som resultat av behand-

ling.

AAQ består av videoer av 17 enkle, dag-

ligdagse aktiviteter, der vi ser en animasjon 

av en person som utfører forskjellige akti-

viteter med gradert vanskelighetsgrad, som 

for eksempel trappegang eller reise og sette 

seg fra en stol. Alle aktivitetene er illustrert 

med mellom tre og fem videoer (til sammen 

68 forskjellige videoer). I tillegg er det ved 

alle aktivitetene mulig å svare «kan ikke 

Det standardiserte og lett tilgjengelige data-
animerte verktøyet AAQ kan være godt egnet til 
bruk i klinisk fysioterapipraksis.

Kort sagt

Implikasjoner for praksis:

Med tanke på det økende antallet pasi-

enter med artrose, er AAQ et fremtids-

rettet verktøy. 

Den elektroniske tilgjengeligheten 

muliggjør evaluering og oppfølging av 

pasienter også utenom konsultasjoner 

med fysioterapeut. 

Ved å ta i bruk metoder som effektivi-

serer fysioterapeuters praksis, vil flere 

pasienter kunne tilbys optimal behand-

ling og bedre langtidsoppfølging av sin 

artrosesykdom. 
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utføre aktiviteten», dvs. til sammen 85 for-

skjellige responsalternativer. Det tar 15-20 

minutter å fullføre AAQ.

Utvalget av aktiviteter som er inkludert 

i AAQ ble basert på tre kriterier: det skulle 

være enkle, dagligdagse aktiviteter (ikke 

komplekse aktiviteter som å handle, kjøre 

bil etc.), aktivitetene skulle kunne presen-

teres med forskjellig vanskelighetsgrad, og 

med tanke på internasjonal implementering 

skulle aktivitetene i AAQ være tverrkultu-

relle (relevante for pasienter med hofte- og 

kneartrose i alle deltakerlandene).

De inkluderte aktivitetene er: gange opp 

og ned trapp; gange på flatt underlag; gange 

på ujevnt underlag; gange innendørs (etter 

minst 15 min. sitting); gange i bakke; plukke 

opp en gjenstand fra gulvet; reise seg fra 

gulvet; reise og sette seg på en stol, sofa og 

et toalett; og ta på og av sko. Til alle akti-

vitetene blir teksten «videoen som best sam-
svarer med min egen utførelse er…» vist. Alle 

videoene av en aktivitet blir vist samtidig 

for å forenkle sammenligning av utførelse/

vanskelighetsgrad. Videoene kan spilles av 

så mange ganger pasienten har behov for å 

se dem (14). 

Når pasientene har sett på de forskjellige 

alternativene, blir de bedt om å velge den 

videoen som best beskriver hvordan de selv 

utfører aktiviteten (eventuelt krysse av for 

at de ikke klarer å utføre aktiviteten). Hvert 

spørsmål besvares på en skala fra 0-3, 4 eller 

5, avhengig av antall svarkategorier. En nor-

malisert skåre fra 0-100 kalkuleres for hvert 

enkelt spørsmål og for sumskåren, der høy-

ere skår indikerer bedre funksjon.

AAQ er utviklet av nederlandske forskere 

og er oversatt til norsk gjennom en standar-

disert prosedyre for frem- og tilbake over-

setting (15). Dette ble gjort av to personer 

som snakker begge språk flytende og er født 

i hhv. Norge og Nederland.

Hip disability and Osteoarthritis Out-
come Score (HOOS) og Knee injury and 
Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)
De pasientrapporterte utfallsmålene HOOS 

og KOOS måler helsestatus i fem subskalaer 

knyttet til henholdsvis hofte og kne (16, 17). 

Tidligere studier har vist at HOOS og KOOS 

har god reliabilitet og validitet (17-19).  I 

denne studien ble subskalaen Funksjon i 
dagliglivet (ADL) benyttet, og denne består 

av 17 spørsmål som reflekterer opplevd grad 

av vanskelighet med forskjellige dagligdagse 

aktiviteter. Hvert spørsmål besvares på en 

skala fra 0-4. En normalisert skår fra 0-100 

kalkuleres (høyere skår indikerer bedre 

funksjon). Spørsmålene i HOOS og KOOS 

er identiske når det gjelder ADL subskalaen, 

og de omtales derfor i det videre som ett 

skjema (H/KOOS ADL). Spørreskjemaet ble 

besvart elektronisk.

Smerte
Pasientene rapporterte også gjennomsnitt-

lig smerte fra kne eller hofte den siste uken 

med en elleve-punkts Numeric Rating Scale 

(NRS), der 0 indikerer ingen smerte og 10 

indikerer verst tenkelig smerte. 

Funksjonstester
Testen «Timed Up and Go» (TUG) er utvi-

klet for å undersøke funksjonell mobilitet 

hos eldre (20). Den måler tiden det tar for en 

person å reise seg opp fra en stol, gå tre me-

ter, snu seg, gå tilbake og sette seg ned igjen. 

Pasientene ble instruert i å gjennomføre tes-

ten så raskt som mulig. Testen er tidligere 

vist å ha moderat til god reliabilitet og re-

sponsivitet hos pasienter med artrose og/ el-

ler totalprotese i hofte eller kneledd (21, 22). 

«Timed chair stand» er en enkel test som 

er utviklet for å måle en persons evne til å 

sette og reise seg fra en stol, samt styrke i 

underekstremitetene (23). I testen måles ti-

den (i sekunder) det tar for en person å reise 

og sette seg fra en stol så raskt som mulig 

fem ganger. Stolen som ble benyttet var av 

standard høyde (45-46 cm). Testen er vist å 

ha god reliabilitet i flere populasjoner og set-

tinger (24).

Pasientene ble også spurt om å skåre 

hvor godt de ulike formene for funksjons-

vurdering (AAQ, H/KOOS ADL og funk-

sjonstester) beskriver deres hofte- og/eller 

kneproblemer på en NRS, der 0 indikerer 

at metoden beskriver funksjonsproblemene 

dårlig og 10 svært godt.

Statistiske analyser
Alle statistiske analyser ble gjort i IBM SPSS 

versjon 20.

I mangel av en gullstandard for vurdering 

av funksjon hos pasienter med hofte- og/el-

ler kneartrose ble fem hypoteser formulert 

for undersøkelse av samsvar mellom AAQ 

og selvrapportert funksjon, fysiske tester og 

smerte (begrepsvaliditet) (Tabell 1).

Hypotese 1: Tidligere undersøkelser har 

vist manglende samsvar mellom hva pasi-

enter opplever de kan gjøre (egen-rappor-

tering) og hva de faktisk gjør (observasjon). 

AAQ kombinerer disse to måtene å vurdere 

funksjon på, og det er derfor forventet en 

sterk positiv korrelasjon (≥0.6) mellom 

hvordan pasienter vurderer sin funksjon og 

hvordan andre (pårørende) observerer den. 

Hypotese 2: I AAQ skal pasienten beskri-

ve sin funksjon (egen-rapportering) sam-

menliknet med animasjoner av utførelser 

med ulik vanskelighetsgrad (observasjon), 

og som en mellomting mellom disse to me-

todene, forventes det at pasientenes vurde-

ring på AAQ vil korrelere sterkt (≥0.6) både 

med egenrapportert funksjon (H/KOOS 

ADL) og funksjonstester. 

Hypotese 3 og 4: Det er hevdet at pa-

sientens smerte i større grad influerer på 

egenrapportering av fysisk funksjon enn på 

prestasjon under funksjonstester. Som en 

mellomting mellom egenrapportert funksjon 

og funksjonstester, forventes det at AAQ vil 

korrelere svakere med smerte enn H/KOOS 

ADL (Hypotese 3), men sterkere med smerte 

enn funksjonstestene (Hypotese 4). 

Pearson’s korrelasjon ble benyttet for å se 

på samsvar mellom besvarelser fra pasient 

og pårørende (observatør) på AAQ, samsvar 

mellom pasientenes besvarelse på AAQ, H/

KOOS ADL og tid brukt på funksjonstester, 

samt samsvar mellom pasientenes angivelse 

av smerte og deres besvarelse på AAQ, H/

KOOS ADL og tid brukt på funksjonstes-

TABELL 1 Hypoteser.

Hypoteser Hypotese bekreftet
1. Pasienters og pårørendes besvarelse på AAQ korrelerer sterkt (r≥0.6) Ja

2. AAQ korrelerer sterkt (r ≥ 0.6) med både funksjonstester og egen-
rapportering av hofte- og knefunksjon (H/KOOS)

Ja

3. AAQ korrelerer svakere med smerte enn H/KOOS (forskjell i korrelasjon 
> 0.1)

Ja

4. AAQ korrelerer sterkere med smerte enn funksjonstestene (forskjell i 
korrelasjon > 0.1)

Ja

5. Pasienter er mer tilfreds med beskrivelsen av sine hofte- og/eller 
kneproblemer med bruk av AAQ enn ved bruk av funksjonstester og 
H/KOOS

Nei
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tene. Korrelasjon under 0.2 betraktes som 

veldig svak, 0.2-0.39 som svak, 0.4-0.59 mo-

derat, 0.6-0.79 sterk og 0.8-1 betraktes som 

en veldig sterk korrelasjon (25).

Hypotese 5: Fordelen med AAQ er at ak-

tiviteten som skal vurderes vises i en natur-

lig (men standardisert) sammenheng, som 

for eksempel trappegang eller gange uten-

dørs. Det er derfor forventet at pasientene 

vil oppleve at animasjonene i AAQ er bedre 

egnet til å beskrive deres funksjonsnivå enn 

H/KOOS ADL eller funksjonstester («face 

validity»). 

Hvor godt de ulike formene for 

funksjonsvurdering (AAQ, H/KOOS 

ADL, funksjonstester) beskrev pasi-

entenes problemer ble sammenlik-

net ved bruk av Mann-Whitney U test.  

P-verdien ble satt til <0.05.

Det ble a priori definert at dersom 75 

prosent av hypotesene ble oppfylt, skulle 

det fortolkes som at AAQ hadde akseptabel 

samtidig validitet med H/KOOS ADL og 

funksjonstester (26).

Resultater
Seksti pasienter med hofte- og/eller knear-

trose ble inkludert i studien, og for 29 av 

disse ble pasientens funksjon også vurdert 

av en pårørende ved at den pårørende også 

fylte ut AAQ. 

Det var en overvekt av kvinnelige pasi-

enter (87 prosent) (Tabell 2). Sytti prosent 

hadde plager kun fra ett ledd, mens de re-

sterende hadde plager både fra hofte og kne 

eller bilaterale plager. Omtrent halvparten 

(48 prosent) hadde fått innsatt totalprotese 

i ett eller flere ledd. 

Korrelasjonen mellom AAQ-skårene til 

pasient og pårørende var veldig sterk (r=.80) 

(Hypotese 1). Pasientenes rapportering av 

sin funksjon ved bruk av AAQ korrelerte 

sterkt både med H/KOOS ADL (bedre funk-

sjon på AAQ korrelerte med bedre funksjon 

på H/KOOS ADL, r=.74, p<.001) og med 

funksjonstestene (hvor lenger tid brukt på 

testene korrelerte med dårligere funksjon på 

AAQ, r=-.63 til -.66, p<.001) (Hypotese 2) 

(Tabell 3).   

Pasientenes smerteskår var veldig sterkt 

korrelert med egenrapportert funksjon 

(H/KOOS ADL r=-0.82), og moderat med 

funksjonstester (r=0.4,0.46) (Hypotese 3 og 

4), slik at høy grad av smerte var assosiert 

med dårligere egenrapportert funksjon og 

lengre tid brukt på funksjonstestene. Korre-

lasjonen mellom AAQ og smerte var lavere 

TABELL 2 Demografiske data. 

 
 

Pasienter (n=60) Pårørende (n=29)

 
 n (%) Gj.snitt (SD) 

min-max n (%) Gj.snitt (SD) 
min-max

Kjønn (kvinne) 52 (86) 23 (79)

Alder 60 (10) 43-87 61 (11) 19-79

AAQ (0-100,100 best) 79 (15) 40-100 85 (12) 59-100

H/KOOS (0-100,100 best) 61 (20) 26-100

Smerte (0-10, 10 mest sm) 4 (2) 0-8

Timed Up and Go (sek) 9.4 (3.5) 4.5-18.6

Timed Chair Stand Test (sek) (n=57)  15.4 (7.3) 4.7-43.4   

AAQ= Animated Activity Questionnaire; H/KOOS ADL = Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score 
(HOOS)/Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), ADL skala.

TABELL 3 Korrelasjoner mellom pasienters skår på AAQ, H/KOOS ADL, funksjonstester og smerte.

 AAQ Smerte (NRS)
AAQ (pårørende) (n=29) .803*

AAQ -.579*

H/KOOS ADL .742* -.818*

Timed up and go -.628* .403*

Timed chair stand -.659* .464*

* p≤ 0.001 

AAQ= Animated Activity Questionnaire; H/KOOS ADL = Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score 
(HOOS)/Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), ADL skala.

FIGUR 1 Pasientenes opplevelse av hvor godt de ulike funksjonsvurderingsmetodene beskriver deres 
hofte- og/eller kneproblemer (0=dårlig, 10=svært godt).

AAQ= Animated Activity Questionnaire; H/KOOS ADL = Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score 
(HOOS)/Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), ADL skala; Funksjonstester = Timed up and 
go/Timed chair stand. Forskjell i opplevelse av hvor godt de ulike funksjonsvurderingsmetodene beskriver 
hofte- og/eller kneproblemene er angitt med p-verdier (Mann-Whitney U test).
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(r=-0.58) enn mellom smerte og egenrap-

portering, men høyere enn mellom smerte 

og funksjonstester (Tabell 3). 

Når det gjaldt pasientenes opplevelse av 

metodenes evne til å beskrive funksjon (Hy-

potese 5), var det ingen signifikant forskjell 

mellom H/KOOS ADL og AAQ (p=0.49). 

Derimot rapporterte pasientene i gjennom-

snitt at funksjonen ble signifikant bedre be-

skrevet ved gjennomføring av funksjonstes-

tene enn med AAQ (p=0.02) (Figur 1).

Diskusjon
Fire av fem hypoteser fremsatt i denne stu-

dien ble oppfylt, og det kan derved konklu-

deres med at AAQ har god validitet med 

etablerte metoder (egenrapportering og 

funksjonstester) for funksjonsvurdering av 

pasienter med hofte- og/eller kneartrose. 

Høy grad av standardisering og lett til-

gjengelighet bidrar til at det data-animerte 

verktøyet AAQ vil kunne være godt egnet til 

bruk i klinisk fysioterapipraksis. 

Det er tidligere vist at pasienters opplevde 

funksjon ikke nødvendigvis samsvarer med 

deres faktiske funksjon, noe som kan være 

problematisk når egenrapportert funksjon 

brukes som grunnlag for kliniske beslutnin-

ger. Basert på vurdering av de data-animerte 

eksemplene på utførelse i AAQ, fant vi imid-

lertid i denne studien at pasientenes vurde-

ring av sin funksjon samsvarte godt med 

slik den ble vurdert av en observatør (pårø-

rende). Det kan derved se ut som denne nye 

metoden for funksjonsvurdering kan bidra 

til å redusere forskjellen mellom opplevd og 

faktisk funksjon. Videre fant vi at AAQ kor-

relerte akseptabelt med både egenrapporte-

ring og funksjonstester, og AAQ ser derved 

ut til å ta opp elementer fra begge disse eta-

blerte vurderingsmetodene. Bruk av AAQ 

kan derfor potensielt bidra til å gi et mer 

valid bilde av pasientens funksjon, og der-

ved et bedre grunnlag for fysioterapeutens 

kartlegging og kliniske beslutninger.  

Travelheten i en klinisk praksis stiller sto-

re krav til at de verktøyene som skal brukes, 

må kombinere kvalitet med funksjonalitet 

og kreve minimalt med utstyr og tidsbruk. 

Funksjonstester gir nyttig informasjon, men 

kan være tid- og utstyrskrevende, og det er 

nødvendig at pasienten er til stede sammen 

med fysioterapeuten. Egenrapportering ved 

hjelp av spørreskjemaer er en tidseffektiv 

metode som kan gjøres utenom konsulta-

sjonstiden, men en begrensning ved dette er 

at besvarelsen er avhengig av pasientens in-

dividuelle fortolkning, referanseramme og 

prioritering. For eksempel har tidligere stu-

dier vist at artrosespesifikke spørreskjemaer 

for vurdering av funksjon er høyt korrelert 

med smerte, mens funksjonstester i mindre 

grad er influert av pasientens smerte (10, 

27). Disse funnene ble bekreftet også i vår 

studie, der korrelasjonen med smerte var la-

vere for AAQ (-0.58) enn for H/KOOS ADL 

(-0.82). Det er derfor rimelig å anta at AAQ 

i større grad enn de etablerte spørreskjema-

ene kan bidra til å gi et bilde av pasientens 

funksjonsproblemer uavhengig av smerte-

nivå.

Vår hypotese om at pasientene ville 

oppleve at funksjonsproblemene ble bedre 

beskrevet gjennom lett gjenkjennelige fil-

mer enn ved bruk av H/KOOS ADL eller 

funksjonstester, ble ikke bekreftet. Til tross 

for at pasientene syntes at alle tre meto-

dene beskrev funksjonsproblemene godt, 

var de mer fornøyd med funksjonstestene 

enn med AAQ. Erfaringer fra studien viste 

at pasientene syntes formatet med filmer og 

besvarelser på en pc var uvant, og for enkelte 

pasienter måtte terapeuten yte teknisk assis-

tanse under utfyllingen. Dette kan henge 

sammen med at gjennomsnittsalderen i pa-

sientgruppa i denne studien var relativt høy, 

og det er sannsynlig at barrierene for å bruke 

moderne teknologi vil minske betraktelig de 

nærmeste årene.

En begrensning med AAQ er kategori-

seringen av vanskelighetsgrad på filmene. 

Mange pasienter opplevde at spranget mel-

lom vanskelighetsgrad på første film og de 

øvrige var stort, og det er mulig at AAQ, 

slik det er presentert i denne studien, er lite 

egnet for pasienter med små funksjonspro-

blemer. Selv om validiteten av AAQ i denne 

studien var sammenliknbar med etablerte 

metoder for vurdering av funksjon hos pasi-

enter med kne- og hofteartrose, er det behov 

for en større utprøving av AAQ med tanke 

på å videreutvikle kvalitet og vurdere måle-

egenskaper. 

Data-animerte illustrasjoner av aktivi-

tetsutførelse er en funksjonsvurderings-

metode som tar i bruk moderne teknologi. 

AAQ er utviklet etter COSMIN retnings-

linjer for å sikre innholdsvaliditet (28), og 

en stor gruppe eksperter på artrosefeltet 

(fysioterapeuter, legespesialister innen fy-

sikalskmedisin, kirurgi, revmatologi samt 

pasientrepresentanter) har deltatt i utvalg av 

aktiviteter (14). For å sikre kvalitet og validi-

tet av nye metoder til bruk i klinisk praksis, 

er det viktig at de utvikles på en standardisert 

og etterprøvbar måte. Selv om utviklingen 

av AAQ har vært tid- og ressurskrevende, er 

metoden enkel å anvende når animasjonene 

er utviklet og tilgjengeliggjort.

Konklusjon
En enkel og tilgjengelig funksjonsvurde-

ringsmetode som AAQ kan være velegnet 

til bruk både i primær- og spesialisthelse-

tjenesten, og den høye graden av standar-

disering kan muligens bidra til å forenkle 

kommunikasjonen mellom ulike nivåer i 

helsetjenesten. Bruk av videoer reduserer 

også kravet til leseferdighet for den som 

skal besvare spørreskjemaet, og behovet for 

kulturelle tilpasninger reduseres i forhold til 

spørreskjemaer med mye tekst. Den elek-

troniske tilgjengeligheten muliggjør også en 

enkel og billig administrasjon av innsamling 

av store datamengder for forskningsformål. 

Med tanke på det økende antallet pasi-

enter med artrose, er AAQ et fremtidsrettet 

verktøy. Den elektroniske tilgjengeligheten 

muliggjør evaluering og oppfølging av pa-

sienter også utenom konsultasjoner med fy-

sioterapeut. Ved å ta i bruk metoder som ef-

fektiviserer fysioterapeuters arbeid, vil flere 

pasienter kunne tilbys optimal behandling 

og bedre langtidsoppfølgning av sin artro-

sesykdom. 

Takk
Fond til etter- og videreutdanning av fy-

sioterapeuter takkes for økonomisk bidrag 

gjennom satsingen på FYSIOPRIM.
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Title: The Animated Activity Questionnaire: Validation of an innovative method for asses-
sing activity limitations in patients with osteoarthritis
Abstract 

 Objective: To test a computer-animated Questionnaire (AAQ), an innovative method 

for assessing function in patients with hip and/or knee osteoarthritis (OA). The new 

method is compared with established methods for measuring function. 

Design: The study is a European collaborative project and has a cross-sectional design. 

The Norwegian part is implemented as part of the research program FYSIOPRIM.

Materials and methods: Patients with hip and/or knee OA and relatives were recruited 

from four physiotherapy clinics. Patients answered questionnaires (HOOS/KOOS ADL 

and AAQ) and completed performance tests. Relatives rated patient’s function using the 

AAQ. Five a priori hypotheses were defined for validation of AAQ (construct validity).

Results: 60 patients with hip and/or knee OA and 29 relatives participated. The correla-

tion between AAQ scores for patients and relatives was very strong (r = .80). Patients 

AAQ-scores correlated strong/very strong with both H/KOOS ADL (r = .74, p < .001) and 

with performance tests (r = - .63 to - .66, p < .001). The correlation between pain and 

AAQ was weaker than between pain and H/KOOS ADL, but stronger than between pain 

and performance tests.

Conclusion: Four out of five hypotheses were met, and it is concluded that AAQ is 

comparable with established methods of function in patients with hip and/or knee OA 

(construct validity). The standardized and readily available data-animated tool AAQ may 

be suitable for use in clinical physiotherapy practice.

Keywords: functional assessment, osteoarthritis, computer-animated.

The development of the Animated Activity Questionnaire is a European project including 

Denmark, France, Italy, the Netherlands, Spain, England and Norway. This paper is based on 

data from the Norwegian part. 
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Kari N, 49 år, har i flere måneder hatt smer-

ter i nakken, verst på høyre side. Hun har 

vært sykmeldt i en og en halv måned fra sin 

jobb som hjelpepleier på et sykehjem. Hun 

plages med daglig hodepine, lokalisert til 

bakhodet og panneområdet. Av og til våk-

ner hun med nummenhet og prikking i fin-

grene på begge hender. Hun oppsøker sin 

fastlege.

Scene 1
Fastlege Ola A gjør en kort undersøkelse og 

gir henne noe motvillig henvisning til fysio-

terapi, som Kari N selv ber om. Han skri-

ver nakkemyalgi på henvisningen og sier at 

han tviler på at behandlingen vil hjelpe, at 

plagene ikke kan behandles bort og at hun 

må lære seg å leve med smertene. Kari N får 

ytterligere en måneds sykmelding. Fastlegen 

sier at det ikke er nødvendig med noen bil-

deutredning, men hun får med seg en to år 

gammel MR-utskrift som viser degenerative 

forandringer på flere nivå og et prolaps C6/

C7 venstre side som ikke berører nerverøt-

tene. Kari A ringer det fysikalske instituttet 

på hjemstedet og får time om tre uker til fy-

sioterapeut Turid A. 

Turid A gjennomfører samtale med Kari 

N og gjør en undersøkelse. Kari N oppgir 

intet traume forut for aktuelle plage, men 

forteller om en påkjørsel bakfra for seks år 

siden. Beskriver intet tap av bevissthet, men 

nakkesmerter som roet seg noen uker etter 

påkjørsel. Hun har i flere år, også før påkjør-

selen, vært plaget med det hun selv kaller 

muskelstivhet i nakken, tilstivning mel-

lom skulderbladene, hodepine og smerter i 

høyre skulder. Bedre perioder innimellom, 

men altså forverring siste to måneder. Sier 

at hun kan ha smerter i bekken/hofter, knær 

og albuer i perioder. Har tidligere mottatt 

behandling i form av manipulasjon hos ki-

ropraktor og fysikalsk behandling i form av 

massasje og strekk av nakken. Oppgir kun 

kortvarig effekt av dette. Hun har også tid-

ligere hatt lange perioder med sykmelding 

på grunn av nakke/skuldersmerter. Skilt for 

fire år siden. Har eneansvar for sønnen på 

19 år som bor hos henne. Sier hun har dår-

lig råd. Går tur med hunden sin hver dag, i 

rolig tempo en halv times tid. Hun har lite 

sosial omgang ut over nær familie (mor og 

søster, far er død). Sier hun er bekymret for 

framtida, kan være lei seg, men at hun ikke 

er deprimert. Sover dårlig, føler seg sliten. 

Hun er usikker på om hun klarer å holde ut 

til pensjonsalder i den jobben hun har nå.  

Hun tror selv noe må ligge i klem og håper 

fysioterapeut Turid A kan hjelpe henne med 

å bli kvitt plagene i hode, nakke og skulder.

Vurdering
Turid A mener hun kan fikse Karis nak-

kesmerter. I sitt journalnotat konkluderer 

Turid A følgende etter samtale og under-

søkelse: Pasient med smerter i nakke, mest 

høyre side. Hypomobilitet øvre og nedre 

cervikal og noe hypermobil midtre cervikal. 

Bakenforliggende årsak kan være påkjørsel 

bakfra for seks år siden. Myoser for trape-

ziusgebetet og suboccipitalmuskulatur, spe-

sielt høyre side. Skulderundersøkelse: Uten 

anmerkning. Av og til parestesier/nummen-

het ut i fingrene på begge hender. Tidligere 

MR-funn viser prolaps nedre cervikal ven-

stre side.  

Tiltak
Turid A anbefaler følgende tiltak: Bløtvevs-

mobilisering og bedring av funksjon cervi-

kalt i form av artikulering, mobilisering og 

stabiliserende øvelser. Behandling to ganger 

per uke over 12–15 behandlinger. Det an-

befales at hun får et nytt MR. Hun bør ved 

manglende effekt av behandling vurderes 

henvist til tverrfaglig ryggpoliklinikk ved det 

regionale sykehuset. Pasienten tar selv kon-

takt med fastlege for henvisning til nytt MR. 

Seks måneder senere
Kari N blir ikke bedre av sine nakkeplager, på 

tross av gjennomført behandlingsprogram 

hos fysioterapeuten. Fysioterapeuten hadde 

vært svært optimistisk i starten og mente at 

dette ville hun fikse ganske raskt. Etter hvert 

karakteriserte hun Kari N sin nakke «som 

noe av det verste hun hadde sett» og hadde 

gitt opp videre behandling, etter 15 behand-

linger uten bedring. Fastlegen ble irritert da 

Kari N fortalte at fysioterapeuten mente hun 

burde få et nytt MR-bilde av nakken. Kari N 

opplevde uenigheten mellom fastlege og fy-

sioterapeut som ubehagelig. Fastlegen hen-

viste henne likevel til nytt MR-bilde, som 

ikke viste noen forandringer fra siste bilde 

for to år siden. 

Kari N er fortsatt sykmeldt 100 prosent. 

Symptomene er relativt uforandret og hun 

er frustrert over at hun ikke blir bra. Hun 

opplever at både lege og fysioterapeut ikke 

helt vet hvordan de skal hjelpe henne med 

hennes plager, og har fått forståelsen av at 

de mener plagene hun har kan komme fra 

påkjørselen for seks år siden – men at det nå 

mest «sitter mellom ørene». 

Fysioterapeuten var optimistisk en god 

stund, men nå oppfattet Kari N at også hun 

mente plagene hennes var psykisk betinget. 

En stund etter at hun sluttet hos fysiotera-

peuten oppsøkte hun en naprapat og senere 

en osteopat, behandlere som hun hadde fått 

anbefalt av en kollega. Naprapatbehandlin-

gen var til dels smertefull. Slik Kari N for-
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Målet er ikke mer behandling men en styrket primær-
helsetjeneste gjennom bedre og mer effektiv utnyt-
telse av eksisterende tjenester og faggrupper

stod det var det for å komme dypere inn til 

årsaken til hennes plager. Osteopaten, som 

også var fysioterapeut, hadde mest behand-

let foten hennes.  Naprapatbehandlingen 

hadde gitt noe smertelindring en kort pe-

riode etter avsluttet behandling, men nå er 

altså smertene og plagene likedan. Dette 

oppleves frustrerende for Kari N. Hun føler 

seg utrygg, usikker og tar ofte til tårene. Hun 

opplever nå økt smerteaktivitet i albuer, 

knær og hofter. Hun plages med magesmer-

ter, spesielt etter at hun har spist. Hun gruer 

seg mer og mer til å ta kontakt med andre 

og har trukket seg tilbake sosialt. Å begyn-

ne på jobbe igjen virker truende, sier hun. 

Fastlegen har henvist til tverrfaglig ryggpo-

liklinikk for vurdering, og hun står på fire 

måneders venteliste for time her. 

Scene 2
Kari N oppsøker sin fastlege Ola B, som 

henviser henne til fysikalsk vurdering og 

behandling for sine nakkeplager med til-

svarende symptomer og sykehistorie som i 

scene 1. Kari N får nå time til fysioterapeut 

Turid B. Hun samtaler med Kari N og gjør 

en klinisk undersøkelse. I tillegg fyller hun 

ut noen spørreskjema, og det gjennomføres 

noen enkle fysiske tester. 

Vurdering
Turid B sin konklusjon, etter samtale og un-

dersøkelse som sendes fastlege, lyder: 

«Pasient med langvarige og periodevise 

smerter til nakke, mest uttalt høyre side. 

Sykmeldt en og en halv måned. Angir smer-

ter til alle kroppens fire kvadranter. Fjorten 

av 18 fibromyalgipunkter angis med smerte 

over 5 på VAS–skala. Plages med daglig ho-

depine. Diffuse utstrålende symptomer. Be-

skriver vanskelig jobbsituasjon. Sover dårlig. 

Noe overvektig – BMI på 32.5. Seks minut-

ters gåtest og trappetest viser nedsatt fysisk 

kapasitet ut fra alder. Scorer høyt på psy-

kososiale risikofaktorer. Finner ved dagens 

undersøkelse ingen tegn på reumatisk eller 

nevrologisk sykdom eller lidelse. Pasienten 

virker smertepreget og sliten. Lokalt noe 

nedsatt cervikal funksjon. Tilstanden virker 

sensitivisert og sammensatt uten noe helt 

klart organisk definert angrepspunkt.

Tiltak
Turid B skriver: Noe lokal behandling for 

aktuelle nakkeplage. Legge opp en aktivi-

tetsplan med vekt på fysisk aktivitet. Blir 

med i en treningsgruppe ved instituttet en 

gang per uke over fire måneder, inneholden-

de tre timer undervisning i smertefysiologi/

mestring. Det vurderes som viktig å få til en 

dialog med arbeidsplassen. Undertegnede 

kan stille på et møte med arbeidsgiver, hvor 

også fastlege og NAV er tilstede. Ønskelig 

med samarbeid mellom fastlege og pasient 

om videre opplegg.

Seks måneder senere
Kari N har begynt å jobbe 50 prosent. Ho-

depinen er redusert. Etter samtale med ar-

beidsgiver, NAV, fastlege og fysioterapeut 

har hun begynt en gradvis opptrappingsplan 

for å komme tilbake i full stilling. Hun opp-

lever at dialogen mellom henne og de ulike 

aktørene har vært god, og at alle har en rela-

tivt lik oppfatning av hennes situasjon. Ikke 

minst oppleves samarbeidet mellom fastlege 

og fysioterapeut veldig positivt. Hun føler 

det er godt å komme tilbake til jobb. Det er 

godt komme seg bort fra hjemmet. «Glem-

mer plagene litt da», sier hun. Foreløpig er 

imidlertid 50 prosent nok. Hun har deltatt i 

ukentlige treningstimer hos Turid B, og for-

men er blitt bedre. Hun går nå tur flere gan-

ger i uken ved siden av treningen. Hun har 

gått ned fem kilo i løpet av fire måneder, og 

testene viser at hun har økt sin fysiske kapa-

sitet. Hun har fått tre individuelle behand-

lingstimer hos fysioterapeut Turid B, i tillegg 

til undervisning. Undervisningen har gjort 

at hun har bedre forståelse av hvordan ting 

henger sammen, og at det ikke er «psykisk», 

selv om plagene ikke alltid vises på MR og 

at det ikke er noe «galt» i kroppen. Plagene 

hennes påvirkes av både det hun gjør fysisk 

med kroppen, og de tankene og følelsene 

hun til enhver tid har. Noe hun husker fra 

undervisningen til Turid B er følgende: «Én 

ting er smerten, den er det ikke alltid like lett 

å gjøre noe med, en annen ting er hva smer-

ten gjør med livet ditt. Det kan du selv bidra 

til å påvirke».

Bakteppe og kulisser
Et av de mest sentrale punktene i samhand-

lingsreformen (1) er at de ulike delene av 

helse- og omsorgstjenesten skal bedre sin 

evne til å svare på pasientenes behov for ko-

ordinerte tjenester. Det pekes på at en viktig 

årsak til dagens problemer er at det i liten 

grad er strukturer og systemer som er rettet 

inn mot helheten i pasientenes behov. 

Som fysioterapeut og manuellterapeut i 

klinisk praksis i snart 30 år, opplever jeg at 

det ofte er dårlig samarbeid og samhandling 

mellom nivåene i helsetjenesten, men også 

mellom aktører innad på de ulike nivå. «In-

gen e’ go’ alleine», sa tidligere Rosenborgtre-

ner og mannen bak boka «Godfoten», Nils 

Arne Eggen (2). Målet var kollektiv sam-

handling og å «spæll kværainner go’». 

Det kan være svært frustrerende for en 

pasient når han/hun får høre av én behand-

ler at «du må leve med smerten» mens en 

annen behandler sier at «dette skal jeg fikse 

for deg – jeg skal ta bort smerten din», slik 

tilfellet var for Kari N i scene 1. Det per-

spektivet vi har avgjør hva vi ser og hvordan 

vi handler. Stein Knardahl skriver i sin bok 

«Kropp og sjel» (3): « For å kunne samar-

www.follo-futura.no | www.alfacare.no
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beide er det viktig at man har felles forstå-

elsesmodell, eller i hvert fall er klar over 

forskjellene i forståelsesmodeller». Den fel-

les forståelsen gjelder mellom aktører innad 

primærhelsetjenesten, mellom ulike nivå og 

ikke minst i møtet med pasientene. 

Når langvarige smertetilstander behand-

les som om de skulle være akutte, aktører 

som fysioterapeut og fastlege ikke kommu-

niserer med hverandre og har forskjellige 

budskap til pasienten kan samme problem-

stilling få relativt ulik vurdering, oppfølging 

og resultat som i eksemplene med Kari N. 

Tverrfaglighet er heller ikke noen garanti for 

felles forståelse. Hvis legen skal gi medisin, 

fysioterapeuten ta seg av det kroppslige og 

psykologen det psykiske trenger ikke 1 + 1 

+ 1 bli 3, hvis man har ulik oppfatning om 

problemstilling, årsak og behandling.

FYSIOPRIM
Jeg har i fire år hatt gleden av å være kli-

nisk koordinator i forskningsprosjektet 

FYSIOPRIM som har til hensikt å skape en 

større forskningsinnsats i og for fysioterapi 

i primærhelsetjenesten. Spennvidden er fra 

kliniske studier, epidemiologiske studier, 

modellforsøk, metodestudier og eksperi-

mentelle forsøk til å utvikle kunnskap om 

de samfunnsøkonomiske gevinstene av fy-

sioterapi. Jeg er også delaktig i et av modell-

forsøkene som heter «Samhandlende Team 

i Primærhelsetjenesten», et prosjekt som 

ser på effektene av samarbeid/samhandling 

mellom fastlege og fysioterapeut og hvor 

hovedutfallsmålene er sykefravær, antall 

henvisninger til spesialisthelsetjenesten og 

brukertilfredshet. 

FYSIOPRIM ønsker å finne fram til og 

prøve ut metoder og verktøy som kan bli 

nyttige for og anvendbare i klinisk praksis. 

I scene 2 har fysioterapeut Turid B benyt-

tet seg blant annet av fysiske tester som seks 

minutter gåtest, trappetest, og reise seg opp/

ned fra stol som er utprøvd og evaluert gjen-

nom FYSIOPRIM. Kari N har også fylt ut 

spørreskjema som kartlegger funksjonsnivå 

og psykososiale risikofaktorer. Standardi-

serte undersøkelser, validerte spørreskjema 

og enkle, fysiske tester kan være et av bi-

dragene fra FYSIOPRIM til en heving av 

fysioterapeuters faglige standard. Det kan gi 

gode, evidensbaserte verktøy for fysiotera-

peuter rundt om i landet og være til hjelp for 

å skreddersy individuelle tiltak for den en-

kelte pasient. Brukt med klokskap og fornuft 

kan gode verktøy, utviklet gjennom blant 

annet FYSIOPRIM, bidra til å øke kunnska-

pen, forståelsen, dokumentasjonen og være 

en kvalitetssikrer for god fagutøvelse. Resul-

tatene så langt, for eksempel innen artrose-

behandling, er lovende.

  

Integrert kunnskap
Faren ved å vektlegge tekniske vurderinger 

og prosedyrer i for stor grad, å rubrisere 

alt og alle, er at «de mest krevende faglige 

kompetansene, knyttet til dialog, improvisa-

sjon og kreativitet i møtet mellom pasient 

og hjelper, blir sett på som ”ikke-faglige” og 

derfor ikke er så relevante for en hjelper som 

vil være ”profesjonell”», som lege og forsker 

Edvin Schei skriver i boka «Hva er medi-

sin?» (4). 

Mange vitenskapelige studier gir kunn-

skap om et gjennomsnitt på gruppenivå. En 

gjennomsnittsverdi etter at alt «forstyrren-

de» er korrigert for, kan muligens beskrives 

som kunnskap om en kropp der intet men-

neske bor, skriver Anna Louise Kirkengen i 

Tidsskrift for Den norske legeforening (5). 

For å kunne forstå og behandle pasienter, 

ikke minst de med langvarige smertetilstan-

der og sammensatte symptomlidelser hvor 

somatiske symptomer og biopsykososiale 

faktorer er vevd tett sammen, er det viktig 

å integrere biomedisinsk, psykosial, profe-

sjonsspesifikk og personlig kunnskap. I til-

legg til å evne å diagnostisere, undervise, 

samhandle, lytte og veilede (6). Aksjon bør 

av og til tynnes ut med en god dose reflek-

sjon. Samfunnsmedisiner Per Fugelli var en 

gang til stede på en fysioterapikonferanse 

hvor han ble skremt av budskapet om hand-

ling og effektivitet. Han sa. «Det var som å 

komme til et sted jeg ikke ville være. Det var 

som å komme til Nord-Korea». 

Som Turid A i scene 1: Hun har svaret, 

men oppfattet hun egentlig spørsmålet? 

Verktøyene våre bør derfor være et hjelpe-

middel, ikke et mål i seg selv. 

En videreføring
Videreføring av FYSIOPRIM, ikke minst 

gjennom forskning på samarbeid og sam-

handling i primærhelsetjenesten, vil være 

riktig og viktig. Hva kjennetegner de proses-

ser og relasjoner som er viktig for å få til en 

god samhandling? Hva innebærer en felles 

forståelse? Hvordan samhandler/kommu-

niserer vi?  Målet er ikke mer behandling, 

men en styrket primærhelsetjeneste gjen-

nom bedre og mer effektiv utnyttelse av de 

eksisterende tjenester og faggrupper. Våre 

nærmeste samarbeidspartnere er fastlegene, 

som vi har god tradisjon for samarbeid med. 

I samarbeidet med fastlegene kan vi utfylle 

hverandre gjennom komplementære kunn-

skaper og ferdigheter.

Både vi og fastlegene har mulighet til å 

få utfyllende kunnskap om og kjennskap 

til den enkelte pasient og pasientens om-

givelser. Det er ikke sikkert alle som kom-

mer til lege og oss fysioterapeuter skal ha 

behandling med medikamenter, injeksjon, 

MR-utredning, henvisning til spesialist, 

tøyning, artikulering, manipulasjon, stabi-

litetstrening, styrke og kondisjonstrening, 

men følges opp over tid av en lege og en 

fysioterapeut som nødvendigvis ikke lover 

«easy–fix» og smertefrihet, men som har 

god kunnskap, gode verktøy, samtaler og 

samhandler, bryr seg og involverer seg. 

Som mennesker har vi alltid et ansvar for 

de vi møter. Som fysioterapeuter og sentrale 

aktører i primærhelsetjenesten er dette an-

svaret forsterket. Vi kan bety mye for mange. 

Den danske teologen Knud Løgstrup sier 

det slik: 

«Den enkelte har aldri med et annet 

menneske å gjøre, uten at han holder noe av 

dets liv i sin hånd. Det kan være lite, en for-

bigående stemning, en opplagthet man får 

til å visne eller som man vekker, en lidelse 

som man fordyper eller lindrer. Men det kan 

også være mye, slik at det simpelthen står til 

den enkelte, om den andres liv lykkes eller 

ikke» (7).

Takk
Jeg ønsker å takke følgende personer for 

aktive bidrag til kronikken: Ragnhild Karl-

sen – Kongsberg Medisinske Treningssenter, 

Arnhild Skjølberg – Orkanger Fysioterapi 

og Osteopati, Turid Høysveen – Ullern-

klinikken manuellterapi og rehabilitering, 

Irma Brandeggen Blaker – Hillevåg fysiote-

rapi og trening og Roar Robinson – Hans & 

Olaf Fysioterapi as.
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Sammendrag av artikkelen «Assessments of 
lumbar flexion range of motion: intertester re-
liability and concurrent validity of 2 commonly 
used clinical tests».

Skrevet av Hilde Stendal Robinson og 
Anne Marit Mengshoel, begge forskere ved 
Avdeling for helsefag, Institutt for Helse og 
Samfunn, Universitetet i Oslo.

HENSIKT: Å undersøke intertester reliabi-

litet og samtidig validitet for to tester som 

ofte benyttes for å vurdere bevegelsesutslag i 

ventralfleksjon i ryggen; modifisert Schober 

test (mSchober) og avstand fingertupp gulv 

ved fremoverbøyning (FFD).

BAKGRUNN: En evaluering av bevege-

lighetsutslag hører ofte med i en klinisk un-

dersøkelse. Ryggpasienter rapporterer at de 

føler seg stive i ryggen, og fysioterapeutene 

undersøker og finner gjerne redusert beve-

gelsesutslag. Hensikten med behandlingen 

er ofte å vedlikeholde eller øke bevegelighet 

(f.eks. hos pasienter med Bekhterev). Det er 

derfor viktig at kliniske tester som benyttes i 

klinikk og forskning har god metodisk kva-

litet. Det vil si at de er så nøyaktige at ulike 

fysioterapeuter får noenlunde samme resul-

tat når de tester samme pasient (intertester 

reliabilitet). Ved vurdering av om det har 

skjedd en endring, så er det viktig at testen 

er nøyaktig, slik at en kan skille mellom en 

sannsynlig målefeil og reell endring.

METODE: Vi undersøkte metodiske 

egenskaper for FFD og mSchober test i en 

heterogen gruppe av ryggpasienter (n=98). 

Pasienter med korsryggsmerter, bekken-

leddsmerter og pasienter uten vondt i 

korsrygg og bekken inngikk i utvalget. Del-

tagerne ble testet to ganger på samme dag 

av to tilfeldig utvalgte fysioterapeuter av en 

gruppe på tre. Vi benyttet intraclass korre-

lasjonskoeffisient (ICC
3,1

) og Bland-Altman 

plot til å undersøke reliabilitet. I tillegg ble 

absolutt reliabilitet beregnet ved hjelp av 

minste oppdagbare endring. Samsvar mel-

lom de to testene ble undersøkt med Pear-

son korrelasjonskoeffisient (r) som mål på 

samtidig validitet.

RESULTATER: FFD og mSchober test 

hadde en ICC mellom 0,93 og 0,77, og en 

minste oppdagbar endring på henholdsvis 

9,8 og 1,8 cm. Det var en middels negativ 

korrelasjon mellom de to testene, dvs. en 

økning i mSchober ga en reduksjon i FFD 

(r=-0,47, p≤0,001).

KONKLUSJON: I dette heterogene ut-

valget av ryggpasienter fant vi utmerket 

intertester reliabilitet for FFD og mSchober 

basert på ICC-verdier. En endring på mer 

9,8 cm for FFD og 1,8 cm for mSchober 

test er imidlertid nødvendig for å oppdage 

en virkelig endring, dvs. en endring som er 

større enn målefeilen. En middels negativ 

korrelasjon mellom de to testene indikerer 

at de ikke måler eksakt det samme og der-

med at de bør benyttes sammen når man 

skal undersøke pasienter. FFD gir et generelt 

bilde av pasientens evne til å bøye seg fram-

over (inkluderer bevegelighet i hofteledd 

og lengde av hamstringsmuskulatur), mens 

mSchober gir et bilde av bevegeligheten i 

korsryggen.

Referanse: 
Robinson, HS and Mengshoel, AM (2014) Assessments 
of lumbar flexion range of motion: intertester reliability 
and concurrent validity of 2 commonly used clinical tests. 
Spine (Phila Pa 1976) Vol 39, nr 4, pp: E270-275, 2014.

Bevegelighet i korsryggen; intertester 
reliabilitet og validitet av to mye benyttede 
kliniske tester
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Sammendrag 

 Hensikt: Undersøke om design og måleinstrument utviklet for forskningsformål kan 

være en anvendelig og relevant måte for klinikere å dokumentere pasienters utbytte 

av behandling på. 

Metoder: Inspirert av Single Subject Experimental Design ble det gjort målinger 

flere ganger før behandling, underveis i behandlingsforløpet og etter endt behand-

ling. Måling av behandlingsutbytte ble målt med Pasient-Spesifikk Funksjons Skala 

(PSFS). Hver pasient anga før oppstart av behandling hvilke aktiviteter de hadde pro-

blem med og ønsket å bli bedre til å utføre. Grad av problem ble angitt på en skala fra 

0-10. I etterkant ble fysioterapeutene og pasientene intervjuet om hvilke erfaringer 

de hadde med å bruke PSFS og måle gjentatte ganger. 

Resultater: Bortsett fra å foreta flere målinger før behandling startet, syntes fysio-

terapeutene at de repeterte målingene var greie å implementere i praksis. De mente 

at grafene synliggjorde utbytte av behandling på en lett forståelig måte. Dette er 

klinisk relevant da det gir feedback om i hvilken grad og når mål for behandling nås. 

Både fysioterapeuter og pasienter mente at det kunne være utfordrende å konkre-

tisere aktiviteter som skulle speile hva som skulle oppnås med behandling, men det 

kunne også være bevisstgjørende og betydningsfullt å ha et felles mål å jobbe mot.   

Konklusjon: Å måle spesifikke aktivitetsproblemer med PSFS ved igangsetting, 

underveis og etter en behandlingsperiode synes å være en lite tidkrevende og klinisk 

relevant måte å evaluere og dokumentere prosess og utbytte av klinisk fysioterapi-

praksis. 

Nøkkelord: Single Subject Experimental Design, Pasient-Spesifikk Funksjons Skala, 

klinisk fysioterapipraksis, journaldokumentasjon.
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Innledning
Ifølge Helsepersonelloven er fysioterapeuter 

pålagt å dokumentere sin kliniske praksis og 

å føre journal for hver enkelt pasient (1). I 

lovens forskrift §40 står det at «journalen 

skal føres i samsvar med god yrkesetikk 

og skal inneholde relevante og nødvendige 

opplysninger om pasienten og helsehjelpen, 

samt de opplysninger som er nødvendige for 

å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt 

fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journa-

len skal være lett å forstå for annet kvalifisert 

helsepersonell». Hva som skal dokumente-

res og måte det skal gjøres på, sies det imid-

lertid ikke noe om. I forskriftens §6 står det 

at helsepersonell «skal sørge for at helsehjel-

pen ikke påfører pasienter, helseinstitusjon, 

trygden eller andre unødvendig tidstap eller 

utgift». Derfor må fysioterapeuter evaluere 

om det er forsvarlig å bruke tid og penger 

på det de gjør. 

Mange fysioterapeuter i sykehus og pri-

mærhelsetjeneste bruker mye tid på jour-

naldokumentasjon. Gjennom årene har vi 

lest mange fysioterapijournaler. Til tross 

for at journaler ofte inneholder rikholdige 

beskrivelser, mangler gjerne en vurdering 
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av hvorvidt pasienter har hatt nytte av den 

behandling de har fått. Dette er forståelig, da 

det er utfordrende å evaluere behandlings-

utbytte. For eksempel er det vanskelig å eva-

luere dersom det ikke er tydelig hva behand-

ling skal være nyttig for. I denne studien har 

vi prøvd ut hvorvidt et forskningsdesign og 

evalueringsinstrument som er utviklet for 

forskningsformål også kan brukes av fysio-

terapeuter i klinisk praksis ved fysikalske 

institutt. Vi har vurdert måten å gjøre det 

på med tanke på tidsbruk, slik at ikke do-

kumentasjon fører til «unødvendig tidstap 

eller utgift». I tillegg er det undersøkt om 

måten å evaluere på gir klinisk relevant in-

formasjon.     

Utbytte eller nytte av behandling i forsk-

ning forstås gjerne som effekt. Den mest 

pålitelige og gyldige kunnskap om behand-

lingseffekt antas å komme fra kliniske kon-

trollerte forsøk (RCT) (2). I en RCT under-

søkes effekt ved at en undersøker om forskjell 

mellom måling før og etter behandling er 

forskjellig hos en gruppe som får behand-

ling sammenlignet med en kontrollgruppe 

som ikke får behandling, placebo eller an-

nen type behandling. Tanken er at tilfeldige 

variasjoner og naturlige tilhelingsproses-

ser skjer i begge gruppene. For å få fram 

effekt av kun behandling, trekkes dermed 

de ikke-behandlingsrelaterte endringene i 

kontrollgruppen fra endringene en finner 

i eksperimentgruppen (3). RCT er derimot 

ikke egnet til å evaluere utbytte av behand-

ling gitt til ett individ (4). Til det formål er 

Single Subject Experimental Design (SSED) 

utviklet. For at man skulle kunne si at den 

målte endring skyldes behandling, kon-

trolleres det også i dette designet for ikke-

behandlingsrelaterte variasjoner, men på en 

annen måte enn i en RCT. Her undersøkes 

variabilitet i målinger hos individet ved å 

gjøre flere målinger (minimum tre) før be-

handling igangsettes. Disse målingene sam-

menlignes med målinger gjennom og etter 

et behandlingsforløp for hver enkelt pasient. 

Pasienten blir således sin egen kontroll (3, 

5). SSED har etter hvert fått innpass i fysio-

terapiforskning, for eksempel i tilfeller hvor 

det undersøkes effekt av behandling som gis 

til sjeldne pasientgrupper (6, 7), tiltak rettet 

mot spesifikke funksjonsproblemer (8-11), 

ved utvikling av behandlingstiltak (12) og 

innlæring av praktiske ferdigheter blant fy-

sioterapeuter (13). Allerede på begynnelsen 

av 1990-tallet foreslo Kenneth Ottenbacher 

(14) at dette designet også kunne være eg-

net til å dokumentere fysioterapi i klinisk 

praksis. Vi har derfor valgt å prøve ut om 

repeterte målinger før, gjennom og etter be-

handling kan være relevant for å dokumen-

tere kliniske behandlingsforløp.

En stor andel av de pasientene som be-

handles ved fysikalske institutt har kroniske 

muskelskjelettsmerter (15). Smertene be-

grenser gjerne utførelse av aktiviteter, og 

et viktig anliggende for fysioterapeuter er 

å bedre pasienters funksjon. I dag er det et 

ideal at behandling skal være pasientsen-

trert (16). Dette innebærer blant annet at 

det er ønskelig at pasienter deltar i å utforme 

mål og behandling slik at deres behov iva-

retas (17). Utbytte kan dermed evalueres 

til om man når de funksjonsmål som pasi-

ent og fysioterapeut enes om skal oppnås. 

Innen rehabiliteringsfeltet er man opptatt 

av å utforske betydningen av å sette indi-

viduelle behandlingsmål (18, 19), og det er 

utviklet måleinstrumenter for å evaluere 

i hvilken grad en oppnår slike individuelle 

mål (20, 21). Disse måleinstrumentene har 

gjerne standardiserte skalaer for å evaluere 

alvorlighetsgrad av problem. Problemet er 

imidlertid ikke standardisert, men bestem-

mes ut fra den enkelte pasients behov. Dette 

er også tilfelle med det instrumentet vi har 

valgt å prøve ut, nemlig Pasient-Spesifikk 

Funksjons Skala (PSFS) (22). PSFS er nylig 

undersøkt i en norsk kontekst og har vist seg 

å kunne gi pålitelige data og måle endringer 

over tid på individnivå (23).   

Hensikten med vår studie var å under-

søke hvorvidt bruk av forskningsdesignet 

SSED og måleinstrumentet PSFS kunne 

være en anvendelig og relevant måte for fy-

sioterapeuter ved fysikalske institutt å eva-

luere og dokumentere pasienters utbytte av 

behandling. 

Deltagere og metoder 
Deltagere  
Seks fysioterapeuter, fire menn og to kvin-

ner med mange års klinisk erfaring fra in-

stituttpraksis, deltok i studien. De jobbet 

ved private institutt i Fredrikstad, Halden, 

Asker og Bergen. Vi ba fysioterapeutene 

orientere pasienter som oppfylte inklusjons-

kriteriene om at fysioterapeutene deltok i et 

forskningsprosjekt som også involverte de-

res pasienter. Fysioterapeutene fortalte om 

og ga pasientene skriftlig informasjon om 

prosjektet og spurte om forsker kunne ringe 

og spørre dem om de ville delta. Inklusjons-

kriteriene var at pasientene måtte være over 

18 år og ha hatt smerter i nakken i minst en 

måned. I alt deltok 12 pasienter, åtte kvinner 

og fire menn i ulike aldre og med forskjellig 

sosial bakgrunn og yrkesaktivitetsstatus.  

Målinger av aktivitetsproblem 
Fysioterapeutene skrev ned hva de søkte å 

oppnå i behandling, hvilke funn de la vekt 

på fra sin undersøkelse og hva behandlings-

opplegget besto i. Utbytte av behandling ble 

målt med Pasient-Spesifikk Funksjons Skala 

(PSFS) som er utviklet slik at pasienter selv 

beskriver hvilke aktiviteter de har problemer 

med og ønsker å bli bedre til å utføre (22). I 

praksis ble PSFS i denne studien brukt ved 

at første gang pasient og fysioterapeut møt-

tes, ble de enige om hvilke aktiviteter be-

handling skulle ha som mål å bedre. Disse 

aktivitetene ble skrevet ned. Pasienten anga 

så problemets alvorlighetsgrad for hver av 

aktivitetene på en skala fra 0-10 hvor 0 er 

«uten problem» og 10 «umulig å utføre». I 

Vil evalueringsinstrument som er utviklet for forsk-
ningsformål også kunne brukes av fysioterapeuter 
i klinisk praksis?

Kort sagt

Implikasjoner for praksis:

PSFS er et måleinstrument utviklet til 

å evaluere den enkelte pasients aktivi-

tetsproblem.

Fremstilling av de gjentatte målinger 

med PSFS i grafer gir et lett forståelig 

bilde av bedringsprosess og utkomme.

PSFS–målinger ved oppstart, underveis 

i behandlingsprosessen, ved avslutning 

og etterpå synes å være en enkel og lite 

tidkrevende måte å dokumentere nytte 

av klinisk praksis på.
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tråd med Moseng og medarbeidere (23) har 

også vi valgt å snu den opprinnelige skalaen 

da det synes mer logisk å forstå null som 

«fravær av problem» enn som «mest mulig 

problem» slik det gjøres i den opprinnelige 

versjonen (22). I de påfølgende målingene 

ble pasientene spurt hvor store de angitte 

aktivitetsproblemene var på de aktuelle tids-

punktene. 

Grafiske fremstillinger og analyse
Det ble utført tre målinger før behandling 

over en periode på ca. to uker (periode A1), 

flere ganger underveis i behandlingsperio-

den avhengig av hvor lenge behandlingen 

varte (periode B) og to ganger etter avsluttet 

behandling (A2). Skåringene ble fremstilt 

i grafer, og det ble gjort visuelle analyser 

for hvert enkelt tilfelle i den hensikt å un-

dersøke om A1 var forskjellig fra B og A2. 

Dette kan analyseres på litt ulike måter (24). 

Vi har valgt å undersøke om det er forskjell 

på gjennomsnittene av målingene i A1, de 

to siste skårene i B og gjennomsnitt i A2. 

Videre undersøkte vi om skåringene i B og 

A2 lå utenfor minimums- og maksimums-

skår i A1. 

Pasientenes og fysioterapeutenes 
vurderinger av metodene 
Både pasienter og fysioterapeuter ble inter-

vjuet individuelt om sine behandlingserfa-

ringer i et tematisk kvalitativt intervju (25). 

Underveis i intervjuene ble de også spurt om 

hvordan det hadde vært for dem å angi akti-

vitetetsproblem og skåre/måle aktivitespro-

blemene flere ganger. Disse intervjuene ble 

foretatt et godt stykke ut i behandlingspe-

rioden. Etter avsluttet datainnsamling ble 

skårverdiene fremstilt i grafer og diskutert i 

en gruppe med tre av fysioterapeutene som 

hadde deltatt i studien.

Resultater
Pasientenes erfaringer med bruk  
av PSFS
Pasientene syntes at det var fint å få snakke 

med fysioterapeut før de ble satt på vente-

liste. Alle hadde hatt nakkeplager i mange 

måneder, og flere sa også at det var bra at 

oppmerksomhet ble skiftet fra smerter til 

konkrete aktivitetsbegrensninger gjennom 

spørsmålene i PSFS. Dette kan illustreres 

med følgende sitat fra intervjumaterialet: 

«Det synes jeg er veldig positivt (å bruke 
PSFS). Det har gjort at jeg har blitt mye mer 
bevisst – Hva er det jeg orker å gjøre? Hva er 

det jeg ikke kan gjøre? Da tenkte jeg; oj, det og 
det har jeg ikke orket å gjøre på en stund. Jeg 
ble bevisstgjort på en måte. Det var et veldig 
godt skjema – sånn at man liksom måtte be-
gynne å tenke på hva er det som er problemet, 
og hva er det jeg virkelig trenger å få gjort noe 
med».  

Selv om det å omformulere smerte til ak-

tivitetsproblem var meningsfullt, kunne det 

også være krevende å komme fram til kon-

krete aktivitetsmål. Da pasient og fysiotera-

peut hadde kommet til enighet, syntes pa-

sientene at det var fint å ha et felles konkret 

mål å jobbe mot. 

Fysioterapeutenes erfaringer med å 
gjøre målinger og klinisk relevans
Fysioterapeutene mente at i daglig klinisk 

virksomhet ville det bli vanskelig å få tid til å 

snakke med pasienter om aktivitetsbegrens-

ninger og gjøre målinger uker før oppstart 

av behandling slik det ble gjort i dette pro-

sjektet. De var også skeptiske til å la pasien-

tene vente dersom de hadde en ledig time 

tilgjengelig. Imidlertid var deres erfaring at 

det ikke hadde vært tidkrevende å gjøre må-

linger ved oppstart av behandling og under-

veis i behandlingsforløpet. Flere mente også 

at det kunne være mulig å følge opp med en 

telefon til pasientene etter at behandling var 

avsluttet for å høre hvordan det gikk, og de 

trodde pasientene ville synes at det var be-

tryggende å bli fulgt opp på denne måten. 

Likesom pasientene, syntes fysioterapeutene 

at det kunne være krevende, men likevel 

bevisstgjørende, å konkretisere behand-

lingsmål i form av aktivitetsbegrensninger. 

Samtidig mente de at denne type kartleg-

ging, kunne bidra til at behandling ble mer 

målrettet og evaluering mer konkret. 

På litt ulike måter hadde de fortsatt å sette 

aktivitetsmål etter at prosjektet var avsluttet, 

men det varierte hvorvidt fysioterapeutene 

hadde fortsatt å gjøre målinger. Da grup-

pen av fysioterapeuter i etterkant diskuterte 

de grafiske fremstillingene av resultatene vi 

hadde produsert, mente de at grafene var 

mer nyttige enn bare å forholde seg til tall 

på et papir. Grafene gjorde at det ble enkelt 

å se sammenhenger og danne seg et helhets-

bilde med tanke på endringer. De mente at 

de grafiske fremstillingene kunne brukes 

underveis for å se om de var på rett vei el-

ler om de burde justere behandlingsopplegg. 

I tillegg kunne grafer brukes i journal eller 

epikriser for å illustrere i hvilken grad mål 

var nådd. 

Eksempel på grafisk fremstilling av 
behandlingsutbytte
I figur 1 gis et eksempel som synliggjør at 

grafiske fremstillinger kan illustrere når 

endringer skjer i et forløp og i hvilken grad 

mål nås. Dataene er fra behandlingsforløpet 

til en kvinnelig pasient i 60-årene som hadde 

hatt nakkesmerter det siste halve året. Ved 

oppstart av behandling hadde hun nedsatt 

bevegelighet i nakken, især i lateralfleksjon 

Grad av aktivitetsproblem Gjennomsnitt       
A1

Gjennomsnitt siste 
to målinger B

Gjennomsnitt 
A2

Sitte bøyd over bok 7.3 2 2

Drive med håndarbeid 7.3 2.5 2

Vri nakke under bilkjøring 8 2.5 2.5

Delta Friskis og Svettis 8 1.5 0

FIGUR 1 Eksempel på fremstilling av resultater fra gjentatte målinger med instrumentet Pasient-Spesi-
fikk Funksjon Skala for en pasient før oppstart av behandling (A1), under en behandlingsperiode (B) og 
etter avsluttet behandling (A2). 
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og i rotasjon. Behandlingen bestod av spe-

sifikk leddmobilisering, tøyning av musku-

latur, bløtdelsbehandling og hjemmeøvelser. 

Pasienten anga før behandling tre aktiviteter 

som hun hadde vansker med å utføre knyt-

tet til nakkefunksjon; sitte bøyd over en bok, 

drive med håndarbeid og vri nakken under 

bilkjøring. Ett problem var et generelt aktivi-

tetsproblem knyttet til et ønske om å kunne 

delta på trening i Friskis og Svettis. Grafen 

viser en gradvis bedring av alle de tre nak-

keaktivitetene gjennom hele behandlingspe-

rioden, mens det tok litt tid før endring i det 

generelle aktivitetsproblemet skjedde. I A2 

var ikke dette lenger et problem, og det var 

også oppnådd en betydelig klinisk bedring i 

de nakkerelaterte aktivitesmålene (23). Be-

dringen ble bekreftet i intervjuet med pasi-

enten.  

    

Diskusjon
Studien tyder på at det å bruke PSFS og å 

gjøre målinger en gang før behandling star-

ter, flere ganger underveis i behandlingsfor-

løpet og etter avsluttet behandling, ikke tar 

mye tid og kan være mulig å få til i klinik-

ken. PSFS bidro til å konkretisere behand-

lingsmål, og grafiske fremstillinger av måle-

resultatene ga klinisk relevant informasjon 

både underveis i behandlingsforløpet og 

etterpå.  

Vår opprinnelige idé var at metodene vi 

brukte i liten grad skulle styre praksis. Bruk 

av PSFS forutsatte en samtale om aktivi-

tetsmål ved første møte mellom pasient og 

fysioterapeut. Men intervjuene av pasienter 

og fysioterapeuter tyder på at bruk av PSFS 

også kunne føre til at oppmerksomhet i be-

handlingstimene til en viss grad ble dreid fra 

symptomer til aktivitetsutfordringer. Dette 

kan i seg selv være positivt. Ved kroniske 

nakkesmerter kan det være en terapeutisk 

gevinst å flytte fokus fra en begrensende, 

vond kropp til muligheter for å fungere bed-

re. Innen psykiatrien er dette fremholdt som 

et viktig element i en «recovery-oriented» 

praksis (26), og det synes rimelig å tenke seg 

at dette kan ha betydning innen fysioterapi 

også. 

Ved å evaluere om en oppnår bedring 

med tanke på å utføre konkrete aktiviteter 

gjennom et behandlingsforløp, vil pasient 

og fysioterapeut bli klar over om det skjer 

en ønsket fremgang eller ikke. Dette åpner 

for muligheter for pasient og fysioterapeut 

til å diskutere om noe må gjøres annerle-

des. I så fall blir behandling snarere et sam-

arbeidsprosjekt enn kun en terapeutledet 

aktivitet; noe som er et vesentlig trekk ved 

en pasientsentrert praksis (16). Dersom må-

lingene viser bedring, kan dette i seg selv 

understøtte bedringsprosesser gjennom å 

gi håp om ytterligere forbedringer (27), og 

pasient og fysioterapeut kan motiveres til å 

fortsette (19). Vi har således grunn til å tro 

at i tillegg til at gjentatte målinger med PSFS 

er lite tidkrevende, kan evalueringsmetoden 

ha klinisk betydning ved å vise om man er 

på rett vei underveis i behandlingsforløpet 

og understøtte bedringsprosesser. 

Ved å tilpasse evalueringsmetoden til å 

inkludere kun en måling ved oppstart, mis-

ter fysioterapeuter kontrolldata for varia-

sjon i målinger uten behandling. Vi forstår 

at det å utsette oppstart av behandling der-

som en har ledig time eller sette av tid til å 

snakke med pasient når han/hun settes på 

venteliste, ikke alltid er praktisk mulig i en 

klinisk hverdag. En måling før behandlings-

oppstart og repeterte målinger underveis 

i et behandlingsforløp vil likevel kunne gi 

informasjon om både variasjoner og trender 

i behandlingsperioder. Sammenlignet med 

å ha en måling før og en etter behandling, 

vil dette kunne gi mer pålitelig informasjon 

om behandlingsutbytte. Vi tror at en slik 

systematisk evaluering kan fremme kritisk 

refleksjon og læring i og om egen praksis, 

dvs. utvikle «situated practice knowledge» 

(28). En kan også tenke seg at metoden kan 

anvendes av klinikere for selv å drive prak-

sisnær klinisk forskning (29).

Selv om resultatene våre er lovende, må vi 

stille spørsmål ved om andre fysioterapeuter 

også vil dele oppfatning om at bruk av PSFS 

er lite tidkrevende. I en nylig publisert syste-

matisk oversikt ble det anslått at utfylling av 

PSFS tok ca. fire til fem minutter (20). Med 

tanke på tidsbruk tror vi derfor at våre fy-

sioterapeuters erfaringer kan gjelde generelt. 

Et annet spørsmål er hvorvidt andre fy-

sioterapeuter vil finne denne måten å evalu-

ere på klinisk relevant. Flere av fysioterapeu-

tene i vår studie hadde spesialistkompetanse 

innen fysioterapi. Hvorvidt fysioterapeuter 

med spesialistkompetanse har andre pasi-

enter til behandling og ser mer nytte av å 

evaluere på en systematisk måte enn andre 

fysioterapeuter, kan vi ikke si noe om. Vi 

mener likevel at tilbakemeldingene om kli-

nisk relevans er såpass lovende at metoden 

med de tilpasningene som ble foreslått av 

fysioterapeutene, bør prøves ut av flere.   

Konklusjon
Vår studie viste at det å bruke PSFS og gjøre 

måling ved oppstart av behandling og gjen-

tatte målinger underveis i et behandlings-

forløp – og en tid etterpå, synes å gi relevant 

informasjon og kunne ha positiv betydning 

for selve måten å arbeide på. I tillegg ser det 

ut til at metoden kan være egnet til å doku-

mentere utbytte av behandling. Metoden 

har potensiale til å være nyttig for klinisk 

fysioterapipraksis, og bør prøves ut av flere.    

Takk 
Fond til etter- og videreutdanning av fy-

sioterapeuter takkes for økonomisk bidrag 

gjennom satsingen på FYSIOPRIM.

Takk til fysioterapeutene fra primær-

helsetjenesten og pasientene deres som har 

brukt av sin tid og bidradd til at vi fikk data 

til studien. 
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Title: A method for evaluating treatment course and outcome for clinicians 
Abstract 

 Purpose: Examine whether a design and an outcome measure developed for research 

purpose might be feasible and relevant for clinicians to evaluate and document effecti-

veness of physiotherapy practice in primary health care in Norway.

Methods: The principles of Single Subject Experimental Design were followed implying 

to perform repetitive measures of outcome variables before, during and after a treat-

ment period. Outcomes were measured by the Patient-Specific Functional Scale (PSFS) 

which assesses a patient’s problems to execute self-defined customized activities on a 

scale from 0-10. Afterwards the patients and physiotherapists were interviewed about 

the feasibility and clinical relevance of the methods applied. 

Results: Apart from performing assessments several times before treatment started, 

the physiotherapists found the repetitive assessments easy to perform in practice. 

The graphs showed the outcomes in an explicit and understandable way that could be 

used as guidance for doing adjustments during the treatment course and communicate 

outcomes to others afterwards. Both the patients and the physiotherapists meant it 

could be challenging to concretize the activities mirroring the treatment targets. How-

ever, it could also promote communication and collaboration about reaching a shared 

treatment goal.

Conclusion: Application of the PSFS and performing assessment at start of treatment 

period, several times during a treatment course, and after completed treatment seems 

to be a way for clinicians to evaluate and document effectiveness of their clinical 

practice.  

Keywords: Single Subject Experimental Design, Patient-Specific Functional Scale, 

clinical practice, clinical documentation.
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Sammendrag av artikkelen «Limited effects of 
exercises in people with hand osteoarthritis: 
Results from a randomised controlled trial».

Skrevet av Nina Østerås, Kåre B. Hagen, 
Margreth Grotle, Anne-Lene Sand-Svartrud, 
Petter Mowinchel og Ingvild Kjeken, alle 
ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmato-
logisk rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet 
Sykehus.

INTRODUKSJON: Håndartrose er en hyp-

pig forekommende leddsykdom som ram-

mer svært mange eldre. Sykdommen kan 

medføre betydelige smerter i og rundt affi-

serte ledd og gi redusert styrke og bevegelig-

het. Det er imidlertid gjort svært få studier 

som undersøker effekt av håndtrening ved 

håndartrose, og resultatene fra de få studi-

ene som er gjort, er sprikende.

Formålet med denne studien var å un-

dersøke effekten av et 12 ukers treningspro-

gram på selv-rapportert håndfunksjon blant 

personer med håndartrose.

DESIGN/METODE: Randomisert, kon-

trollert studie der deltakerne ble tilfeldig 

fordelt til en treningsgruppe eller en kon-

trollgruppe.

UTVALGET: Deltakerne ble rekruttert i 

perioden 2011-13 fra studien «Muskel- og 

skjelettplager i Ullensaker» og fra «Oslo 

håndartrosekohort» tilknyttet Diakon-

hjemmet Sykehus. Inklusjonskriteriene var 

klinisk bekreftet håndartrose (American 

College of Rheumatology criteria) og noe 

redusert håndfunksjon (Skår ≥5 på Functio-

nal Index for Hand Osteoarthritis). Perso-

ner med inflammatorisk revmatisk sykdom 

eller som nylig hadde fått kortisoninjeksjon, 

gjennomgått kirurgi i arm eller hadde hatt et 

stort traume, ble ekskludert.

TRENINGSINTERVENSJON: Trenings-

gruppedeltakerne deltok på fire gruppetre-

ninger i løpet av de 12 ukene, mens resten 

av treningsøktene ble utført på egenhånd 

hjemme. Gruppetreningene ble avholdt lo-

kalt i samarbeid med Fysio-/Ergoterapiav-

delingen i Ullensaker kommune og fysio- og 

ergoterapeuter på revmatologisk avdeling 

på Diakonhjemmet Sykehus. Treningsgrup-

pedeltakerne ble oppringt av en prosjekt-

medarbeider (ALSS) i de ukene det ikke var 

gruppetreninger. Treningsprogrammet be-

stod av åtte øvelser. Hensikten var å øke gri-

pestyrke, bedre skulder- og tommelstabilitet 

og vedlikeholde bevegeligheten i fingrene. 

Øvelsene ble utført tre ganger ukentlig med 

10-15 repetisjoner med moderat til høy in-

tensitet i en serie.

UTFALLSMÅL: Deltakerne svarte på 

spørreskjemaer og utførte funksjonstester 

ved oppstart, rett etter avsluttet trenings-

periode (tre måneder, primært utfallstids-

punkt) og seks måneder etter oppstart. 

Selvrapportert håndfunksjon ble målt med 

Pasientspesifikk Funksjonsskala (PSFS, 

0-10 (best)) og Functional Index for Hand 

Osteoarthritis (FIHOA,0 (best)-30 ). Del-

takerne selvrapporterte også smerte, stiv-

het, fatigue, sykdomsaktivitet (0 (best)-10). 

Maksimal gripestyrke ble målt med Jamar 

Dynamometer (kg), fingerferdighet ble un-

dersøkt med Moberg Plukk Opp Test (ant. 

sekunder), og tommelens åpningsgrep med 

Grip Sizer sylindre (0-12). 

STATISTISKE ANALYSER: Forskjeller 

mellom gruppene ble analysert med (AN-

COVA) varians analyser justert for baseline-

verdi. Andel deltakere som oppfylte Out-

come Measures in Rheumatological Clinical 

Trials-Osteoarthritis Research Society Inter-

national (OMERACT/OARSI) responder-

kriteriet ble beregnet og analysert ved hjelp 

av logistisk regresjonsanalyser.

RESULTATER: De 130 deltakere var i 

gjennomsnitt 66 år, og majoriteten (90 pro-

sent) var kvinner. 120 og 119 fullførte hhv. 

tre- og seks måneds tester. Sammenlignet 

med kontrollgruppen, rapporterte delta-

kerne i treningsgruppen en litt bedret hånd-

funksjon (justert gjennomsnittlig forskjell 

0.5 (95 prosent konfidensintervall  (KI) 1.6, 

0.6) for FIHOA, og 0.9 (95 prosent KI 0.1, 

1.7) for PSFS. Det var også små, signifikante 

forskjeller mellom gruppene i favør av tre-

ningsgruppen for smerte, stivhet og syk-

domsaktivitet rett etter treningsperioden, 

mens det var ingen forskjeller mellom grup-

pene i gripestyrke eller fingerferdighet. En 

signifikant større andel av deltakerne i tre-

ningsgruppen (46 prosent) sammenlignet 

med kontrollgruppen (16 prosent) oppfylte 

OMERACT/OARSI-responderkriteriet ved 

tremåneders test (OR=4.4, 95 prosent KI 

1.9,10.2).Ved seks måneders oppfølging var 

det ingen forskjeller mellom gruppene. 

KONKLUSJON: Treningsprogrammet 

ble godt tolerert av personer med håndar-

trose, men resulterte i kun små, kortvarige 

positive effekter på selvrapporterte utfalls-

mål, men ikke på funksjonstestene. Frem-

tidige studier bør optimalisere gripestyrke-

øvelser og dosering.
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Mitt anliggende i denne kronikken er å rette 

oppmerksomheten mot forskning i fysiote-

rapi. Spesielt er jeg opptatt av forbindelsene, 

eller det som av flere beskrives som mangel 

på forbindelser, mellom fysioterapiforsk-

ning og fysioterapipraksis. En mangel som 

gjerne tilskrives praktikernes «motstand», 

«manglende interesse» eller «evne» til å an-

vende det forskningen viser at virker, er gyl-

dig, pålitelig og bra. 

Gir forskning bedre praksis?
Turner (1) viser at fysioterapeuters utdan-

ning, tidligere erfaringer samt ulike kolle-

giale meninger og forståelser – snarere enn 

forskning og forskningsbasert kunnskap 

– er det som i hovedsak har innvirkning 

på praksis. Hun fant at fysioterapeuter som 

leser vitenskapelige publikasjoner og anven-

der vitenskapelig dokumenterte målemeto-

der, er de som med størst sannsynlighet også 

implementerer og anvender forskningens 

funn og nyvinninger i sin praksis (1). En 

måte å forstå Turners funn på er at det står 

på klinikerne hvorvidt forskningsresultater 

blir anvendt eller ikke, i praksis. Implisitt i 

dette synes det å være en tro på at forskning 

som sådan vil gagne praksis, gjøre praksis 

bedre (2). 

Umiddelbart er dette en antagelse jeg kan 

finne logisk. Likevel, det er et spørsmål om 

hvordan og på hvilke måter forskning er av 

betydning for praksis. Et relevant spørsmål 

er også hvilken betydning praksis har og 

får for den forskningen som foregår innen 

fysioterapifeltet. Er den kunnskapen som 

dyktige praktikere har utviklet av interesse 

for forskerne? Eller er det kun den kunn-

skapen forskere utvikler som bør og skal 

ha interesse for klinkerne? Hvordan kan vi 

forstå bekymringen knyttet til manglende 

sammenheng mellom forskning og praksis 

i fysioterapi?

«Kjedelig» – allikevel spennende!
Som postdoktor i FYSIOPRIM er min am-

bisjon å få mer innsikt i de kunnskapene 

som er virksomme, utvikles og settes i spill 

i praksisfeltet der fysioterapi utøves. Spesielt 

har jeg sett på fysioterapi for pasienter med 

kroniske nakkeproblemer. I den forbindelse 

har jeg besøkt flere fysikalske institutter, ob-

servert behandlinger og intervjuet både fy-

sioterapeuter og pasienter. Noe av det som 

har slått meg er hvor enkelt og lite prangen-

de fysioterapi fremstår for meg som obser-

vatør. Ja, fysioterapi synes nærmest litt kje-

delig, lite å se på, lite å rope høyt om. Det tok 

meg tid, selv med en mangeårig bakgrunn 

som kliniker, å oppdage det varsomme og 

intelligente i det lille, i de små bevegelsene, 

i berøringene, i samspillet mellom fysiotera-

peut og pasient. Nettopp dette at fysioterapi 

kan synes så enkelt, så smått, lite og nærmest 

ubetydelig (i alle fall noe av det jeg obser-

verte i dette prosjektet) – hvilken betydning 

kan det ha for hvordan fysioterapeuter opp-

lever sin egen praksis? Under ett av intervju-

ene sa en av fysioterapeutene i prosjektet 

noe som kan være betydningsfullt knyttet til 

stolthet over eget yrke: 

Siden du skulle komme i dag lurte jeg på 
om jeg skulle finne på noe nytt, men siden du 
sa at du ville se hva fysioterapeuter gjør sånn 
som vi til vanlig gjør det, så bestemte jeg meg 
for å ikke finne på noe ekstra fancy likevel. 

Vi lo litt av dette begge to. I etterkant har 

jeg tenkt mye på det hun sa. Ytterligere et par 

uttalelser kan forstås å handle om noe av det 

samme. En av fysioterapeutene sa under in-

tervjuet: Jeg skammer meg ikke over å si at jeg 
masserer, at jeg driver benkebehandling. Ved 

en senere anledning, mens jeg var med som 

observatør under en behandling, så vedkom-

mende på meg og sa: Jeg vet ikke – men, jeg 
gjør ikke bare én ting av gangen. Når jeg be-
handler sånn som nå, her på benken, så gjør 
jeg flere ting samtidig. Jeg nikket og smilte.  

Et påtrengende spørsmål er hvorvidt det å 
fremstille egen praksis med stolthet er enkelt 
når praksis, som her skissert, umiddelbart 

snarere litt banal, kjedelig og enkel. Når 
fysioterapi i tillegg beskrives som en praksis 
med behov for mer forskning samtidig som 
klinikerne sies i liten grad å implementere 
forskningens resultater, hvordan virker slik 
forståelse inn på yrkesstoltheten? 

Er praksis underkjent i fysioterapi? 
Underkjenner fysioterapistanden sin egen 
praksis? Det er mulig jeg kan komme til å 

kronikken. Mitt håp er at leserne kan se på 
innspillene som en invitasjon til undring 

Forskning og praksis hånd i hånd  
– mål eller utopi?

fag
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Er praksis underkjent i fysioterapi?

og diskusjon rundt spørsmål som det ikke 
er enkelt å gi entydige svar på, men som er 
av stor betydning for fysioterapi, forskere så 
vel som praktikere.

Profesjon med uklart fundament
Turner (1) er en av flere som betegner fy-

sioterapi som en forholdsvis ung profesjon 

med et skjørt, men voksende forsknings-

grunnlag. Fysioterapi, sier hun, er en profe-

sjonell praksis som i tiår har blitt kritisert for 

manglende forskningsgrunnlag.

Noronen og Wikström-Grotell (3) påpe-

ker noe av det samme når de hevder at pro-

fesjonell praksis og forskningsfeltet innen 

fysioterapi preges av mangel på ontologisk1 

og epistemologisk2 fundament. Det er altså, 

ifølge dem, uklart hva slags kunnskaps-

grunnlag praktisering av fysioterapi bygger 

på, så vel som hva som skiller fysioterapi fra 

annen helseprofesjonsvirksomhet. Et annet 

poeng de fremhever er at fysioterapipraksi-

sens filosofiske perspektiv også danner ut-

gangspunkt for den fysioterapiforskningen 

som blir skapt og utført. 

Slik å forstå bygger både praksis og forsk-

ning innen fysioterapi på sammenfallende 

ideologi, filosofi og kunnskapsmessige per-

spektiv, men dette grunnlaget er altså uklart. 

Dette finner jeg interessant og utfordrende, 

og jeg er usikker på om jeg kan si meg helt 

enig med dem. Det jeg kan si meg enig i er 

at fysioterapiforskning i hovedsak har vært 

opptatt av biomedisinske, biofysiologiske 

spørsmål og, som de hevder, har oversett 

betydningen av samspillet mellom fysiote-

rapeut og pasient som grunnleggende for 

all fysioterapipraksis. På bakgrunn av dette 

etterlyser Noronen og Wikström-Grotell 

undersøkelser som utforsker fysioterapiens 

kunnskapsfundament på en bredere basis 

enn hva forskningen så langt har bidratt med. 

Kan en med utgangspunkt i dette si at 

hovedtyngden av fysioterapiforskningen har 

vært «ensidig» med tanke på teoretisk og 

kunnskapsmessig grunnlag, og at praksisfel-

tet hviler på et mer sammensatt og bredere 

kunnskapsgrunnlag? Kan denne «ensidig-

heten» eller «skjevheten» mellom forskning 

og praksis være av vesentlig betydning for 

forbindelsen mellom forskning og praksis? 

Er det slik at kommunikasjonen mellom 

forskning og praksis vanskeliggjøres da de 

snakker fra ulike ståsted og med henholds-

vis bredere eller smalere fokus?

Ufullstendig teoretisk rammeverk
Sammenfallende med spørsmålene ovenfor 

spør Bithell (4) om det i det 21. århundre er 

mulig å utvikle et teoretisk rammeverk som 

favner både faktakunnskap (propositio-

nal knowledge), profesjonell praksiskunn-

skap (professional craft) og implementerer 

begge i profesjonens totale kunnskapsbase.  

Vi kan fortsette å undre oss over hvorfor 

forskningsresultater ikke raskere blir inn-

lemmet i praksis. Bithells påstand er at vi 

på det nåværende tidspunkt mangler et 

sammenhengende teoretisk rammeverk 

som i tilstrekkelig grad beskriver og for-

klarer praksis, og som derved ennå ikke 

har innvirkning på og former forsknings-

spørsmålene og forskningstilnærmingene 

innen fysioterapifeltet (4). Dette mener jeg 

er en interessant vinkling som kan synes å 

sette praktikerne i ett annet lys, enn som 

«vanskelige» når det gjelder å implementere 

viktige funn fra forskningen i praksis. Det 

kan hende at det vel så mye handler om at 

forskningsspørsmålene som stilles ikke har 

avgjørende betydning for praksis og prakti-

kerne. Hva er så bakgrunnen for at fysiote-

rapiforskningen kan synes «smalsporet» når 

det gjelder perspektiv og forskningstilnær-

ming og på den måten kun «kommuniserer 

med» deler av praksisfeltet?

Fysioterapiforskningens «smalsporede 

fokus», eller hovedfokus, kan forstås å ha 

sammenheng med den form for forskning, 

forskningstilnærming og design som har 

størst anerkjennelse i vår tid og som er 

forstått ha størst potensiale til å bidra med 

valid og reliabel kunnskap (3). Det er vel 

ikke å forundres over at fysioterapi som 

profesjonskultur, som mange andre pro-

fesjonskulturer, nettopp er preget av sam-

tidens helsetjenesteideologi, metoder og 

forskningsstrategier. Slik sett er det en ut-

fordring for fysioterapiprofesjonen, forskere 

så vel som praktikere, å utfordre samtidens 

rådende forståelse og ideologi når det gjel-

der å utforske egen praksis og stille viktige 

forskningsspørsmål. Dersom forskning og 

praksis skal kunne nære hverandre – eller gå 

hånd i hånd – noe som kan innebære både 

sidegang, attersteg, sikksakk og utenom-

gange – så må praksis løftes opp og frem og 

ikke trykkes ned, med fare for å fordampe, 

forsvinne eller forvitre.

Profesjonell identitet
Fysioterapeuter verden over har et felles pro-

blem og utfordring når det gjelder profesjo-

nell identitet. Det er påtrengende nødvendig 

å identifisere og videreutvikle fysioterapiens 

kunnskapsbase og teoretiske fundament. 

Uten dette vil spørsmålet om hva fysioterapi 

er, forbli ubesvart. Faren er at fysioterapi 

kan bli oppfattet som en praksis bestående 

av en liste med øvelser eller prosedyrer, el-

ler som en egen kult. Fysioterapiidentitet 

handler om en sammensatt identitet, noe 

som understøttes av en voksende konsensus 

om at fysioterapi som praksis bygger på mer 

enn en filosofi eller en teori (5). Det er på 

høy tid og helt avgjørende for fysioterapi-

ens framtid at profesjonens ontologiske og 

kunnskapsmessige perspektiver undersøkes 

og utvikles. Det er stort behov for å utfordre 

vår tids rådende forståelse og ideologi når 

det gjelder metoder og design for å utforske 

fysioterapi som profesjonell praksis. Det er 

på tide at fysioterapi i større grad utforskes 

ut i fra ulike perspektiv og kunnskapsforstå-

elser (3).

Kanskje er det slik at samtidens rådende 

diskurser3 overdøver eller er døv for kunn-

1 Ontologi (fra gresk, onto-, «væren», og -logia, «læ-
ren om») – altså læren om væren, http://no.wikipedia.
org/wiki/Ontologi.

2 Erkjennelsesteori eller epistemologi (fra gresk 
 (episteme), «fornuft» og  (logos), «vi-

tenskap») er læren om viten og erkjennelse, http://
no.wikipedia.org/wiki/Erkjennelsesteori.

3 «Diskursbegrepet har flere fagspesifikke betydnin-
ger, og er brukt i blant annet lingvistikk, idéhistorie, 
filosofi og litteraturvitenskap. Innen disse tradisjo-
nene betegner diskurs gjerne tankesett, forståel-
sesformer, eller de språklige, ideologiske, sosiale og 
institusjonelle betingelsene som gjør det mulig å 
forholde seg til verden på en bestemt måte» (http://
snl.no/diskurs).



28     FYSIOTERAPEUTEN  9/14

FAG KRONIKK

skapen fra praksisfeltet. Har vi mistet eller 

glemt å vise interesse for og anerkjenne den 

praktiske klokskap, det som Arisoteles kalte 

fronesis? Det er behov for diskusjon rundt 

betydningen av den rollen ulike forsknings-

design og metoder har for utkomme av forsk- 

ningen og dermed for forskningsresultate-

nes praktiske anvendelsespotensial (2). 

Praksis utelukker ikke teorier
Når det gjelder forbindelsen mellom viten-

skap og praksis innen profesjoner beskre-

vet som «mellanmänskliga yrken», påpeker 

Bornemark og Svenaeus (6) at det er avgjø-

rende å erkjenne at praktisk kunnskap i be-

grenset utstrekning handler om å anvende 

vitenskapelige teorier og ulike måleinstru-

ment.  Praktisk kunnskap er noe blant andre 

fysioterapeuter tilegner seg gjennom å prak-

tisere sitt yrke. Like viktig er det å poengtere 

at den praktiske kunnskapen ikke utelukker 

teoretisk og vitenskapelig kunnskap. Det ek-

sisterer ikke nødvendigvis noen motsetning 

mellom å være en god praktiker og det å be-

nytte vitenskapelig innsikt til å forbedre sin 

praksis.  Likevel, praktisk kunnskap handler 

om noe mer, om noe annet (6). Dette er i 

tråd med hva Martin Bax hevder når han 

skriver at kliniske undersøkelser først og 

fremst dreier seg om å benytte fleksible tek-

nikker tilpasset det enkelte individ og den 

aktuelle situasjon. Med bakgrunn i dette 

konkulderer han med følgende: «I’m sure 

that some methods of measurement and 

quantification will help me, but at the same 

time I need to hone up those clinical skills» 

(7, s. 147).

For å kunne favne bredden og omfanget 

av fysioterapipraksis må forskning basere 

seg på flere typer kunnskap og bruke forsk- 

ningsstrategier på tvers av ulike forsk-

ningsparadigmer. Debatten om kvantitative 

versus kvalitative forskningstilnærminger er 

en steril og uproduktiv debatt (8). Fysiote-

rapipraksisens interaktive og intersubjektive 

karakter krever at både klinikere og forskere 

må ivareta varierte kunnskaper. Spesielt vil 

det å vektlegge kontekstuelle, situasjonelle 

erfaringer og den kunnskapen de som er in-

volvert i fysioterapipraksis har, være av stor 

betydning (9). 

Fysioterapipraksis har stadig blitt mer 

kompleks, og samtidig er kunnskap om hva 

som kan sies å særprege eller kjennetegne 

praksis og de dyktige praktikerne begrenset 

i fysioterapi (10). Hva som kjennetegner den 

dyktige praktikeren, den kompetente fysio-

terapeuten er noe vi gjenkjenner når vi ser 

det, men som det per i dag finnes begrenset 

kunnskap om og beskrivelser av (11). Det er 

helt nødvendig å studere praksis i faktiske 

situasjoner for slik å kunne komme den inn 

på livet. For å få dypere innsikt i praksis kan 

en vei å gå være å forske sammen med kli-

nikere og kanskje også involvere pasienter 

som medforskere (12). 

En aktuell oppfordring til forskningen er 

å rette blikket mot fysioterapiens interak-

tive og situasjonelle aspekter for å utforske 

og belyse fagets substans og utvikle praksi-

sens kunnskapsbase (13). Sentralt er også 

å erkjenne at praktisk fysioterapikunnskap 

ligger innenfor både sosiale, kulturelle og 

historiske kontekster. Kontekster som all-

tid vil forme våre forestillinger om hva som 

kan gjelde som fysioterapikunnskap. Dyk-

tige fysioterapeuter, praktikere så vel som 

forskere, må erkjenne at fysioterapi som 

profesjonell praksis dreier seg om å kunne 

anvende kunnskap fra ulike perspektiv, fra 

ulike teoretiske forståelser. Shaw og DeForge 

(13) foreslår å beskrive dyktige praktikere, 

de som håndterer profesjonens mangefaset-

terte kunnskapsområder, som bricoleurs. 

En bricoleur er en som omfavner flere epis-

temologier og som stadig utvikler nye stra-

tegier for klinisk resonnering og bidrar til 

utviklingen av en fysioterapipraksis vi kan 

være stolte av.

 
Nye veier 
Det er på tide å åpne blikket og se praksis 

som drivkraft og kilde i fysioterapiforsk-

ningen, og ikke noe som skal disiplineres 

av forskningen (13). Å anerkjenne klinisk 

kompetanse og kunnskap som bestående 

av et konglomerat av kunnskap med røt-

ter og utspring i ulike kunnskapssyn bidrar 

til å rokke ved tanken om at det kan finnes 

ett kunnskapsparadigme som kan stå som 

idealet for all fysioterapiforskning i årene 

fremover. Slik kan en åpne muligheten for 

at forbindelsen mellom praksis og forskning 

skal bli mindre. Samtidig er det etter min 

mening et lite veloverveid og fruktbart øn-

ske at all fysioterapiforskning skal være di-

rekte anvendbar i praksis. At forskningsre-

sultater ikke er direkte anvendbare i praksis 

betyr likevel ikke at de er uten betydning for 

praksis. Forskere og praktikere utfordres til 

å anerkjenne, utforske og å gå nye veier for 

bidra til å videreutvikle fysioterapiens prak-

tisk-teoretiske kunnskapsbase.

Takk
Fond til etter- og videreutdanning av fy-

sioterapeuter takkes for økonomisk bidrag 

gjennom satsingen på FYSIOPRIM.
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Sammendrag av artikkelen «Effect of home-
based hand exercises in women with hand 
osteoarthritis: a randomised controlled trial».   

Skrevet av Toril Hennig, ergoterapispesialist 
i somatisk helse, Martina Hansens Hospital 
og Ingvild Kjeken, professor i ergoterapi, 
Nasjonal kompetansetjeneste for revmatolo-
gisk rehabilitering, Diakonhjemmet Sykehus, 
og Høgskolen i Oslo og Akershus. 

INTRODUKSJON: Håndartrose har en høy 

og økende forekomst, og innebærer ofte sto-

re plager for den det gjelder.

Klinisk ser man benpåleiringer og bløt-

delshevelse, som oftest i fingrenes midt- og 

ytterledd, og i tommelens rotledd (CMC1). 

I leddene finner man lavere bruskhøyde og 

redusert bruskkvalitet, samt økt ligament-

laksitet som i CMC1-leddet fører til instabi-

litet, og etter hvert subluksasjon og redusert 

åpningsgrep mellom 1. og 2. finger. Symp-

tomer er smerte, stivhet, tretthet, redusert 

leddbevegelighet og gripestyrke, som igjen 

går utover aktivitet og deltagelse. 

Det finnes i dag ingen medikamentell be-

handling for å stoppe utvikling av sykdom-

men, kun smertestillende medikamenter, 

samt mulighet for operasjon i CMC1-leddet.

The European Leage Against Rheuma-

tism anbefaler at alle med håndartrose bør 

instrueres i et håndøvelsesprogram med 

øvelser for å øke leddbevegelighet og styrke, 

men påpeker at evidensen for effekt av slik 

trening er mangelfull. 

Målet med prosjektet var derfor å evalu-

ere effekten av håndtrening for kvinner med 

håndartrose i en RCT-studie. 

METODE: I alt 80 kvinner ble inkludert 

i studien og randomisert til treningsgruppe 

eller kontrollgruppe. Inklusjonskriterier var 

håndartrose etter gjeldende diagnostiske 

kriterier, alder mellom 18 og 80, stabil medi-

kasjon og minimum tre selvrapporterte ak-

tivitetsproblemer.  

Deltagerne ble henvist til ergoterapiav-

delingen fra revmatolog eller ortoped ved 

Martina Hansens Hospital, som er et spe-

sialsykehus innen revmatologi og ortopedi.  

Alle deltagerne fikk informasjon om artrose 

og ergonomi, og det ble gjort baselineregis-

treringer av aktivitetsutførelse, håndfunk-

sjon og symptomer. 

Primært utfallsmål var endring i akti-

vitetsutførelse, målt med Patient-Specific 

Functional Scale (PSFS). Her måtte delta-

gerne beskrive opptil fem egendefinerte ak-

tiviteter de hadde vansker med på grunn av 

håndartrose, og vurdere sin egen aktivitets-

utførelse på en skala fra 0-10 (0=kan ikke 

utføre aktiviteten).

Sekundære utfallsmål var tretthet, smer-

te, stivhet og sykdomsaktivitet målt på en 

numerisk måleskala (NRS) fra 0-10 (0= 

ingen symptomer). Videre ble håndstyrke 

målt med instrumentet Grippit, smerte et-

ter kraftgrep (NRS), leddbevegelighet (flek-

sjonsdefisitt i 2.-5. finger og opposisjonsde-

fisitt i 1. finger målt i mm.) og åpningsgrep 

målt med instrumentet Gripsizer. Deltager-

ne fylte ut Functional Index for Hand Os-

teoArtritis (FIHOA) der deltagerne scorer ti 

aktiviteter fra 0-3 (0=ingen problemer).  

De samme registeringene ble gjort etter 

tre måneder.

Etter baselinemålinger og randomise-

ring, fikk deltagerne i treningsgruppen in-

struksjon i fem håndøvelser for å oppøve be-

vegelighet og styrke. Øvelsene i programmet 

er utarbeidet av et nettverk av ergoterapeu-

ter i revmatologi i Norge. Treningsintensitet, 

hyppighet og varighet av programmet var 

i tråd med anbefalinger fra the American 

College of Sports Medicine.   

Treningsprogrammet har til hensikt å øke 

håndstyrke, gi et stabilt og åpent grep, samt 

forhindre/utsette feilstillinger. Det innehol-

der oppvarming, to øvelser for å øke finger-

bevegelighet, en øvelse for generell hånd-

styrke, en øvelse for å styrke abduksjons- og 

ekstensjonsmuskulatur i tommelen og en 

strekke/abduksjonsøvelse av fingrene. 

Deltagerne ble oppfordret til å trene tre 

dager per uke, starte med ti repetisjoner av 

hver øvelse, og øke til 12-15 etter to uker. De 

fikk også utdelt en treningsdagbok der de 

bl.a. noterte hvor lenge de trente og smerte 

etter trening på en NRS-skala. I løpet av 

treningsperioden på tre måneder ble delta-

gerne oppringt ukentlig den første måne-

den, og deretter annenhver uke for å svare 

på eventuelle spørsmål og sjekke at øvelsene 

ble utført riktig. 

RESULTATER: Totalt 37 deltagere i tre-

ningsgruppen og 34 deltagere i kontroll-

gruppen fullførte alle registreringer etter 

tre måneder. I treningsgruppen rapporterte 

deltagerne at de hadde trent 37 ganger (me-

dian) og median treningstid var 23.6 minut-

ter. Smerte etter trening sank signifikant i 

treningsperioden, fra gjennomsnittlig 5.6 

ved oppstart til 4.2 etter tre måneder.

PRIMÆRT UTFALLSMÅL: Sammenlig-

ning av gruppene etter tre måneder, viste 

signifikant forbedring i PSFS score i favør av 

treningsgruppen (gjennomsnittlig forskjell 

lik 1.4, p<0.001). 

For sekundære utfallsmål, viste håndtre-

ning å gi ca. 25 prosent økning i håndkraft 

i både høyre og venstre hånd (p<0.001 for 

begge hender). Videre var det signifikante 

forbedringer i fatigue, (p=0.05), i leddsmer-

te (p=0.02), i tommelens åpningsgrep i høy-

re (p=0.018) og i venstre (p=0.007) hånd, og 

i FIHOA–score (p<0.001). 

Mens målinger av leddbevegelighet viste 

liten endring i treningsgruppen, var det en 

tendens til forverring i kontrollgruppen, 

med en gjennomsnittlig, signifikant økning 

i fleksjonsdefisitt på 5.4 mm i høyre hånd 

(p=0.009). Også når det gjaldt FIHOA-sco-

re, var det en signifikant forverring i kon-

trollgruppen (p=0.001)

KONKLUSJON: Denne studien viser at 

håndøvelser er effektivt for å lindre sympto-

mer og bedre funksjon ved håndartrose, særlig 

når det gjelder aktivitetsutførelse, håndkraft, 

smerte, åpningsgrep og tretthet. Håndøvelser 

er også viktig for å forebygge fleksjonsdefisitt. 

Programmet er rimelig og enkelt, og bør tilbys 

alle i den aktuelle pasientgruppen. 

Referanse: 
Hennig T, Hæhre L, Hornburg VT, Mowinckel P, Norli ES, 
Kjeken I. Effect of home-based hand exercises in women 
with hand osteoarthritis: a randomized controlled trial. 
Ann Rheum Dis, 2014. (E-pub ahead of print).

Håndtrening hjelper ved håndartrose
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Innledning
Du står i kassa i butikken og skal til å be-

tale dagens innkjøp, og avisoverskriften 

«Slik unngår du knesmertene» lyser mot 

deg. Kanskje har knepasienten du møter i 

morgen faktisk lest den avisen, og du ten-

ker du kommer til å bli svar skyldig da du 

har følelsen av at overskriften er for god til 

å være sann. Medieoverskriftene handler 

ofte om hvordan man selv kan påvirke egen 

helse gjennom livsstil. En økende forekomst 

av livsstilssykdommer i befolkningen og in-

formasjonssøkende pasienter vil merkes i 

primærhelsetjenesten. Det vil stilles økende 

krav til at klinikere kan forstå og forklare 

forskningen som ligger bak overskriftene. 

Denne teksten handler om årsak og virk-

ning i helseforskning og hvordan vi kan vite 

at en potensiell risikofaktor faktisk forårsa-

ker en sykdom eller et helseutfall.

Hva er en årsak? 
En årsak defineres som «det som fremkal-

ler en forandring, bevegelse eller en annen 

virkning» (1). Vi lærer automatisk om årsa-

ker og virkninger fra vi er nyfødte, og skjøn-

ner fort hva som er nødvendig og tilstrekke-

lig av egen handling for å oppnå en ønsket 

virkning. Når vi har observert en virkning 

tilstrekkelig mange ganger tar vi det for gitt 

at den alltid vil finne sted, og vi tilpasser oss 

den nye kunnskapen og implementerer den 

i hverdagen. Vi vet for eksempel at hver gang 

vi slår på lysbryteren går lyset på øyeblikke-

lig. Det er en kausal sammenheng, det vil 

si en observerbar årsak-virkning-sammen-

heng mellom lysbryteren og lyset. Men vi 

må ha en lyspære som fungerer, en energi-

kilde, og et ubrutt ledningsnettverk for at 

lyset skal gå på. Kun når alle komponentene 

er til stede og er koblet sammen vil vi ob-

servere en virkning. Alle faktorene utgjør til 

sammen en kausal mekanisme (2).

Tenk deg at du slår på lysbryteren, og at 

det kan bli lyst en eller annen gang om 15-

20 år. I det du observer at lyset går på vet du 

ikke lenger om lyspæren fungerte, om det 

fantes en energikilde eller om ledningsnet-

tet var intakt den gangen for 15-20 år siden. 

Tenk deg videre at det kun var 20 prosent 

økt sannsynlighet for at lyset ville gått på om 

15-20 år, sammenlignet med hvis du ikke 

hadde slått på lysbryteren. Hadde da å slå på 

lysbryteren en kausal virkning? Det er slike 

usikre sammenhenger vi studerer i helse-

forskning. 

Randomiserte forsøk versus 
observasjonsstudier
Et grunnleggende aspekt i å forstå årsaks-

forskningen i medisin er å forstå forskjellen 

mellom observasjonsstudier og randomiser-

te forsøk, slik Hernan og Robins beskriver 

(3, 4). Randomiserte forsøk blir ofte sett på 

som gullstandarden i hvorvidt man kan si at 

en eksponering eller behandling (å skru på 

lysbryteren) påvirker helsen. Randomise-

ring betyr at det er helt tilfeldig hvem som 

behandles og hvem som ikke behandles. En 

virkning i det man ønsker å studere tilskri-

ves derfor kun behandlingen eller tilfeldige 

variasjoner som uansett ville funnet sted. I 

mange tilfeller er det derimot ikke virknin-

gen av en behandling vi ønsker å undersøke, 

men virkningene av en mulig helsefare. Å 

bevisst utsette noen for helsefare i et rando-

misert forsøk er ikke etisk forsvarlig. I slike 

tilfeller kan vi gjøre observasjonsstudier der 

vi observerer årsaker og virkninger i en be-

folkning uten intervensjon.  

Ulempen når deltagerne ikke er rando-

misert til det vi ønsker å studere virkningen 

av, er at det blir vanskeligere å si at den mu-

lige årsaken faktisk påvirker sykdommen. 

Grunnen til at vi har «svakere bevis» i obser-

vasjonsforskningen, er at det i motsetning til 

i randomiserte forsøk, ikke er tilfeldig hvem 

som eksponeres og hvem som ikke gjør det. 

En typisk overskrift kan være «flere lightere 

i hjemmet gir økt risiko for lungekreft». I en 

studie av denne sammenhengen vil antall 

lightere i hjemmet og hvem som har lunge-

kreft ikke være tilfeldig og jevnt fordelt mel-

lom røykere og ikke-røykere (slik det ville 

vært i et randomisert forsøk), men systema-

tisk skjevt fordelt. Denne skjevfordelingen 

kalles konfounding og er definert som en 

variabel som påvirker både helsefaren man 

ønsker å se på, nemlig lightere i hjemmet, 

og sykdommen man ønsker å se på, nemlig 

lungekreft (3). 

Konfounding er uønsket i observasjons-

forskningen da den hindrer oss i å kunne 
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Mulig årsak eller faktisk årsak? 
Om kausalitet1 i forskning og klinikk

1 Kausalitet: Årsakssammenheng, forholdet mellom 
årsak og virkning.

KRONIKK



FYSIOTERAPEUTEN  9/14     31

Et grunnlegende aspekt i å forstå årsaksforsk- 
ningen i medisin er å forstå forskjellen mellom  
observasjonsstudier og randomiserte forsøk.

trekke årsak-virkning konklusjoner (3). I en 

statistisk analyse kan vi redusere konfoun-

dingen ved å rette opp skjevfordelingen på 

forskjellige måter, for eksempel stratifisering 

der vi deler inn hele studiepopulasjonen i en 

gruppe som røyker og en gruppe som ikke 

røyker, og undersøker om den samme sam-

menhengen mellom lightere i hjemmet og 

lungekreft finnes i hver enkelt gruppe (5). 

En annen mulighet når vi har mange kon-

foundere er å kontrollere eller justere for 

dem alle i en regresjonsmodell (5). 

Når er en sammenheng kausal?
På grunn av blant annet problemene med 

konfouding, er en signifikant sammenheng 

i en studie ikke det samme som en kausal 

sammenheng. To variabler kan samvariere 

helt tilfeldig eller på grunn av andre faktorer, 

og vi kan finne en sammenheng uten at det 

automatisk betyr at den ene variabelen forår-

saker den andre. For at vi skal kunne si at en 

sammenheng er kausal må studien tilfreds-

stille en rekke krav og antagelser (6), og vi 

skal her ta for oss de viktigste. I forskningen 

sies det at en sammenheng er kausal når per-

sonene som får en intervensjon/er eksponert 

kan byttes ut med personene som ikke får en 

intervensjon/ikke er eksponert, med samme 

studieresultat. Hvis hver inkluderte person 

randomiseres til intervensjon eller kontroll-

intervensjon vil vi få to like store grupper. 

Ved en vellykket randomisering sier vi at 

gruppene er utskiftbare, som vil si at de kun-

ne byttet plass og vi ville observert samme 

virkning (6). Utskiftbare grupper er nødven-

dig for å finne kausale sammenhenger. 

I observasjonsstudier derimot, er ikke 

gruppene utskiftbare fordi vi ikke har ran-

domisert, og derfor er sammenhengen vi 

finner i utgangspunktet heller ikke kausal. I 

eksempelet med lightere i hjemmet og lun-

gekreft må vi derfor sørge for at gruppene 

kunne byttet plass og gitt samme resultater, 

og vi setter da konfunderende variabler til å 

være konstante. Det er dette som gjøres ved 

stratifisering og kontrollering for variabler, 

og studier som har tatt hensyn til alle mulige 

konfoundere er derfor nærmere å finne en 

kausal sammenheng enn studier som ikke 

har tatt hensyn til dem. Problemet i obser-

vasjonsstudier er bare at vi ikke kan vite at 

alle konfounderene er målt eller at de er kor-

rekt målt og det er derfor vanskelig å få helt 

utskiftbare grupper (6). Det kan også tenkes 

at vi ikke finner noen hjem med lightere der 

ingen røyker, og vi kan da umulig finne en 

kausal effekt fordi antall lightere fullt og helt 

kan forklares av røyking (6).

Det er flere utfordringer med å trekke 

kausale slutninger i observasjonsstudier. For 

at vi skal kunne si at en sammenheng er kau-

sal, må også virkningen vi studerer komme 

av en veldefinert intervensjon, og ikke en 

status en person kan ha av forskjellige år-

saker (6,7). Overvekt som risikofaktor er 

et eksempel på en dårlig definert interven-

sjon, da en person vil ha sin kroppsvekt av 

forskjellige grunner (7). Det er for eksempel 

mulig å ha en BMI på 27 kg/m2 på grunn av 

mye stillesitting, men det er også mulig å ha 

samme BMI på grunn av et dårlig kosthold. 

En observasjonsstudie av overvekt som ri-

sikofaktor for artrose kan derfor ikke si om 

det er aktivitetsnivå og konsekvensen vekt, 

eller om det er kosthold og konsekvensen 

vekt, som vil ha en virkning på senere artro-

se. I et randomisert forsøk ville vi ikke ran-

domisert til en viss BMI, men til enten akti-

vitetsøkning og/eller kostendring og kanskje 

en kontrollgruppe uten intervensjon. Siden 

aktivitetsøkningen og kostendringen er vel-

definerte intervensjoner som gruppene var 

randomisert til, vet vi akkurat hva som førte 

til en virkning, og hvis vi repeterer nøyaktig 

den samme intervensjonen vil vi i teorien 

få nøyaktig samme virkning (7). Men hvis 

intervensjonen er dårlig definert vet vi ikke 

hva vi skal repetere for å oppnå den samme 

virkningen. 

For at en intervensjon skal være velde-

finert kan en testpersons utfall ikke være 

avhengig av andre testpersoners utfall (6). 

Dette vil ofte være et problem i randomi-

serte forsøk i fysioterapi, der vi for eksem-

pel trener testpersoner i grupper. I slike 

tilfeller vil antagelsen om null interaksjon 
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mellom testpersoner overkjøres, og man vil 

kunne oppleve en positiv behandlingsef-

fekt av gruppesamhold som ikke er relatert 

til den behandlingen vi ønsker å undersøke 

effekten av (trening). Så også randomiserte 

forsøk kan ha sine trusler mot hvorvidt man 

kan trekke kausale konklusjoner (4).

For hvem kan vi finne en kausal 
sammenheng, og hvordan?
Medieoverskriftene kan være forvirrende, 

fordi de ofte blander individ- og befolk-

ningsnivå. Da klinikere må basere seg på 

studier gjort på befolkningsnivå, men ofte 

arbeider med enkelte individer, er det vik-

tig å være klar over forskjellen i forståelsen 

av kausale sammenhenger på de to nivåene. 

For et enkelt individ er det svært vanskelig 

å vite hva som forårsaker sykdom da vi ikke 

kan observere virkningen av hva som ville 

ha skjedd dersom årsaken som faktisk var 

tilstede, ikke hadde vært tilstede (6,8,9). Vi 

kan med andre ord ikke studere individu-

elle kausale effekter fordi én person ikke kan 

være både forsøksperson og kontroll samti-

dig. For noen helserisikoer og sykdomsutfall 

med antatte umiddelbare virkninger (for ek-

sempel smerte) kan vi komme nærmere en 

individuell kausal effekt ved hjelp av visse 

studiedesign, for eksempel randomiserte 

cross-over design der pasienten er sin egen 

kontroll over tid (6).

For sykdommer med langsom utvikling 

vil det i teorien være umulig å finne indi-

viduelle kausale effekter på grunn av lang 

induksjonstid. Induksjonstid er tiden fra en 

eksponering eller helsefare er til stede til og 

med sykdommen forekommer (2). Akkurat 

som beskrevet i eksempelet med kausale me-

kanismer for lys, antas det at hvert individ 

har sin egen unike kausale mekanisme der 

flere komponenter er nødvendige for å for-

årsake en sykdom. Hver av komponentene 

vil interagere med hverandre og har sin egen 

induksjonstid (2). Artrose er for eksempel 

en kompleks, langsomt utviklende sykdom 

med mange ulike forklaringsmekanismer 

i forskjellige personer (10). For noen vil 

overvekt være den viktigste årsaken, mens 

det for andre kan være tidligere leddskade. 

Det er umulig å avdekke en persons kausale 

mekanisme for artrose på individnivå da vi 

ikke kan observere om personen som faktisk 

fikk artrose, ikke hadde fått artrose dersom 

hans/hennes risikofaktorprofil tilbake i tid 

hadde vært annerledes (4,9). 

På befolkningsnivå er det derimot lettere 

å finne kausale sammenhenger. Noen som er 

eksponerte for en mulig risikofaktor vil bli 

syke mens andre eksponerte ikke vil bli det, 

og vi kan regne ut gjennomsnittlige kausale 

effekter for risikofaktoren (6). De gjennom-

snittlige effektene kan vi finne i randomi-

serte forsøk, og i sterke observasjonsstudier 

kombinert med visse statistiske analyseme-

toder (4,6,11). På 1960-tallet ble det satt opp 

retningslinjer til hjelp i å avgjøre om en sam-

menheng er kausal, som vist i tabell 1 (12). 

Retningslinjene er blitt kalt kriterier og bru-

kes som sjekkliste for kausalitet, men dette 

bør unngås da et årsak-virkning-forhold 

kan finnes selv om flere av kriteriene ikke 

tilfredsstilles. Blant annet vil en sammen-

hengs styrke bestemmes av forekomsten av 

risikofaktorene i den gitte pasientgruppen, 

vi kan finne ulike årsaks-virkning forhold i 

forskjellige pasientgrupper og én årsak kan 

gi flere effekter. Dette er i strid med kriteri-

ene (tabell 1, punkt 1-3) (2,12).

Som et eksempel på at en sammenheng 

ikke trenger å være sterk for å være kausal 

kan vi ta røyking, støvfylt arbeid og lunge-

kreft. Røyking er en sterk risikofaktor for 

lungekreft fordi en stor andel av de med 

lungekreft har fått det på grunn av røyking. 

Men det finnes personer som har storrøyket 

hele livet uten å få lungekreft. Disse skulle 

kanskje i tillegg til å røyke, også være ekspo-

nert for støv i arbeidet før de fikk lungekreft. 

For de enkelte storrøykerne uten lungekreft 

hadde ikke røyking noen virkning selv om 

det er funnet sterke sammenhenger på be-

folkningsnivå. På samme måte ville støvfylt 

arbeid være en sterkere risikofaktor på be-

folkningsnivå dersom all røyking var elimi-

nert i befolkningen. Røyking og støvfylt ar-

beid vil altså uansett være risikofaktorer for 

alle, men kun for noen vil hver av dem ha en 

kausal virkning og faktisk gi lungekreft (2). 

En sterk risikofaktor funnet i en studie har 

derfor ikke nødvendigvis relevans på indi-

vidnivå, men bidrar til å øke den samlede 

kunnskapen om årsaker og virkninger, og vil 

være del av en kausal mekanisme for mange. 

Andre grunner til at en sammenhengs styr-

ke ikke bør være et kriterium for kausalitet 

er at de i blant også kan forklares av umålt 

konfounding (2). 

Mens mange av de resterende kritierene 

for kausalitet er blitt kritisert for å være for 

vage og subjektive (punkt 6-9), anses tidsre-

lasjonen mellom eksponeringen og sykdom-

men å være det viktigste av Hills kriterier 

(punkt 4) (2,12). For å si at en sammenheng 

er kausal må vi vite at helserisikoen vi stu-

derer kommer før sykdommen, og ikke er et 

resultat av sykdommen. Dette kan være en 

utfordring særlig for pasientgruppen vi mø-

ter i primærhelsetjenesten som ofte har ko-

morbiditet av for eksempel smerte, nedsatt 

funksjon, overvekt og nedstemthet som kan 

henge sammen i en nedadgående sirkel som 

det er vanskelig å etablere årsak og virkning 

for (13-16). 

Når vet vi nok?
Litteraturen om kausalitet er filosofisk og 

preget av forskjellige meninger (2,6,8,9). Vi 

har på et grunnleggende nivå kort beskrevet 

mulighetene intervensjons- og observasjons-

studier gir for å trekke kausale slutninger. 

Evidensnivået og muligheten for kausal in-

ferens vil videre avhenge av design og ana-

lysemetoder. I teorien har meta-analyser av 

randomiserte studier best evidens, fulgt av 

enkeltstående randomiserte forsøk, cohort-

studier og case-control studier (17,18). I 

praksis kan dårlig kvalitet finnes på alle nivå-

ene i evidenshierarkiet (4), og feilkilder i en 

studie er trusler mot muligheten for å trekke 

kausale konklusjoner uansett evidensnivå. 

På grunn av feilkilder i de fleste studier 

er det vanskelig å vite på hvilket tidspunkt 

man vet nok til å implementere kunnska-

pen om kausale sammenhenger i klinikken. 

Dette må derfor vurderes på bakgrunn av 

den samlede bevismengden. Jamtvedt og 

medarbeidere har beskrevet styrker og svak-

heter for hvert av studiedesignene innen 

observasjonsforskning og eksperimentelle 

forsøk nøyere, samt tolkning av resultatene 

og hvordan man kan avgjøre om forskning 

er til å stole på (19). Kunnskapssenteret har 

også utarbeidet sjekklister til bruk for klini-

kere i vurderingen av studier med forskjellig 

FAG KRONIKK

1. Sterk sammenheng

2.  Konsistens (samme assosiasjon i forskjel-
lige populasjoner under forskjellige 
forhold)

3. Spesifisitet (en årsak gir bare én effekt)

4. Tidsrelasjon (årsak før effekt)

5. Biologisk gradient (dose-respons forhold)

6. Biologisk plausibelt

7. Sammenheng

8. Eksperimentell evidens

9. Analogi (påvist sammenheng mellom 
liknende eksponering og liknende helseef-
fekter)

TABELL 1 Bradford Hills kriterier for kausalitet.
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design (20). Disse har som mål å underlette 

vurderingen av kvaliteten av enkeltstudier. 

Sjekklistene er ikke de samme som sjekk-

listene for kausalitet, men dersom studien 

scorer høyt både i evidenshierarkiet og har 

høy kvalitet i følge listen, er sannsynligheten 

for at studien har funnet en gjennomsnittlig 

kausal effekt, større.

Konklusjon
I mye av helseforskningen er målet å un-

dersøke årsaker til sykdom eller forskjel-

lige helseutfall. En observert sammenheng i 

en studie er ikke det samme som en kausal 

sammenheng i befolkningen, og enda min-

dre det samme som en kausal sammenheng 

for individet. Likevel kan vi implementere 

kunnskap om kausale sammenhenger fun-

net på gruppe- og befolkningsnivå på in-

dividinivå i klinikken dersom evidensen er 

overbevisende nok, men det er diskutabelt 

på hvilket punkt i forskningen dette er tilfel-

let. Klinikere bør ha en sunn skepsis til store 

overskrifter og nye forskningsfunn og kunne 

formidle forskjellen på en statistisk assosia-

sjon og en årsak-virkning-sammenheng til 

pasientene. 
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FAG SAMMENDRAG

Sammendrag av artikkelen «Patients with 
musculoskeletal conditions do less vigorous 
physical activity and have poorer physical 
fitness than population controls: a cross-
sectional study».

Skrevet av Tuva Moseng, fysioterapeut og 
forsker ved avdeling for helsefag, Universite-
tet i Oslo.

INTRODUKSJON: Helsefordelene ved å 

inneha god fysisk form og bedrive regelmes-

sig fysisk aktivitet er udiskutable, og kan 

blant annet assosieres med bedre generell 

helse og lavere risiko for utvikling av livs-

stilsykdommer, kroniske sykdommer og 

enkelte muskelskjelettplager. Ved allerede 

etablerte muskelskjelettplager ser det ut til 

at det å være i god fysisk form kan redusere 

symptomer som smerte og nedsatt funksjon. 

Formålet med denne studien var derfor å 

undersøke 1) hvorvidt pasienter med mus-

kelskjelettplager som går til fysioterapeut 

i primærhelsetjenesten rapporterer tilsva-

rende nivå av fysisk aktivitet som kontroll-

personer og 2) om det var noen forskjeller i 

kardiorespiratorisk utholdenhet og muskel-

styrke mellom de to gruppene.

METODE: Studien er en tverrsnitts-

studie. Data ble samlet inn fra åtte fysiote-

rapiklinikker beliggende rundt om i hele 

Sør-Norge. Kontrollgruppen bestod av et 

«bekvemmelighetsutvalg», der deltagerne 

ikke ble plukket ut spesifikt for å passe til pa-

sientene. Studien er en del av FYSIOPRIM 

programmet.

DELTAGERE: Inklusjonskriteriene var 

pasienter over 18 år som gikk til fysiotera-

peut i primærhelsetjenesten for behandling 

av forskjellig typer muskelskjelettplager. De 

måtte være i stand til å gå, med eller uten 

bruk av hjelpemiddel, samt være i stand til 

å gå i trapp. Kontrollgruppen bestod av per-

soner som ble rekruttert fra et bredt spekter 

av geografiske lokalisasjoner, arenaer (for 

eksempel arbeidsplasser, utdanningsinstitu-

sjoner og eldresentre) og aldre.

UTFALLSMÅL: Fysisk aktivitetsnivå 

ble målt med det selvrapporterte spørre-

skjemaet «International Physical Activity 

Questionnaire – short form» (IPAQ-sf). I 

skjemaet etterspørres informasjon om tid 

(timer og minutter siste uke) brukt på å ut-

føre aktiviteter med høy og moderat inten-

sitet, samt tid brukt på gange og i sittende 

stilling. Dataene omregnes til en Metabolic 

Equivalent (MET) skåre. «6 minutter gang-

test» (6MWT) ble brukt for å reflektere kar-

diorespiratorisk utholdenhet. Deltagerne 

gikk på en 15 meter lang, innendørs bane. 

De ble instruert i å gå så langt som mulig 

i løpet av seks minutter. Testen ble utført 

etter retningslinjene gitt av American Tho-

racic Society. Testen «30 sekunder sette og 

reise seg» (30sekSTS) ble brukt som et mål 

på muskelstyrke. Deltagerne ble bedt om å 

reise og sette seg fra en stol i standard høy-

de(44-45 cm) så mange ganger som mulig i 

løpet av 30 sekunder. 

STATISTISKE ANALYSER: Gruppefor-

skjeller i bakgrunnsdata ble undersøkt med 

t-test eller Kji-kvadrat test. Forskjell mellom 

gruppene i fysisk aktivitet ble undersøkt ved 

hjelp av Mann-Whitney U-test. Lineær re-

gresjon ble brukt til å undersøke forskjell 

mellom gruppene på 6MWT og 30secSTS. 

Det ble justert for mulige konfunderende 

variabler, spesifisert a priori; alder, kjønn og 

kroppsmasseindeks (KMI). Signifikansni-

vået ble satt til fem prosent.

RESULTATER: Fysioterapeuter rekrut-

terte og testet totalt 239 pasienter med 

muskelskjelettplager. To av artikkelforfat-

terne (TM og ATT) rekrutterte og testet 370 

kontrollpersoner. De inkluderte pasientene 

og kontrollpersonene var alle mellom 18 

og 90 år gamle. Kun deltagere som besvar-

te IPAQ-sf korrekt og gjennomførte både 

6MWT og 30sekSTS ble inkludert i analy-

sene: 167 pasienter og 313 kontrollpersoner. 

Det var ingen forskjell mellom pasientgrup-

pen og kontrollgruppen med tanke på alder 

(P=0.69) eller KMI (P=0.19). De ekskluder-

te pasientene skilte seg ikke fra de inkluderte 

undersøkt ved alder og KMI.  Andelen pa-

sienter som hadde hatt plager i mer enn 36 

måneder var 51 prosent. 

FYSISK AKTIVITET: Pasientgruppen 

rapporterte signifikant mindre fysisk akti-

vitet med høy intensitet [median 0 (IQR 0 

to 960) MET minutter/uke] sammenlignet 

med kontrollpersonene [median 240 (IQR 0 

to 1440) MET minutter/uke]. Det var ingen 

signifikante forskjeller mellom pasientgrup-

pen og kontrollgruppen ved moderat fysisk 

aktivitet eller ved gange. Total mengde fysisk 

aktivitet var lik i pasientgruppen [median 

1530 (IQR 532 to 2953) MET minutter/uke] 

og kontrollgruppen [median 1519 (IQR 532 

to 2953) MET minutter/uke](P = 0.0292). 

En lik andel av pasienter (68 prosent) og 

kontrollpersoner (75 prosent) oppnådde an-

befalt total mengde fysisk aktivitet (P=0.11). 

FYSISK FORM: Pasientene gikk signifi-

kant kortere på 6MWT sammenlignet med 

kontrollpersonene. Gjennomsnittlig for-

skjell var 69 meter (95 prosent KI 52 til 85; 

P ≤ 0.001). Pasientene gjennomførte også 

signifikant færre repetisjoner på 30sekSTS 

sammenlignet med kontrollpersonene. 

Gjennomsnittlig forskjell var seks repetisjo-

ner (95 prosent KI 5 til 7; P ≤ 0.001). Re-

sultatene ble justert for alder, kjønn og KMI. 

KONKLUSJON: Pasienter med langva-

rige muskelskjelettplager som går til fysiote-

rapeut i primærhelsetjenesten rapporterte at 

de utførte samme total mengde fysisk akti-

vitet som kontrollpersoner, men de utførte 

signifikant mindre fysisk aktivitet med høy 

intensitet. I tillegg var pasientene i signifi-

kant dårligere fysisk form. Fysioterapeuter 

som jobber i primærhelsetjenesten er i en 

unik posisjon for å legge til rette for indi-

viduelt tilpasset fysisk aktivitet som del av 

behandling, med mål om å få pasienter med 

muskelskjelettplager i bedre fysisk form.

Referanse: 
Moseng T, Tveter AT, Holm I, Dagfinrud H. Patients with 
musculoskeletal conditions do less vigorous physical 
activity and have poorer physical fitness than population 
controls: a cross-sectional study. Physiotherapy (2014), 
http://dx.doi.org/10.1016/j.physio.2013.11.005 [In press]

Dårlig fysisk form ved 
muskelskjelettplager
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Sammendrag

 Bakgrunn: Kneartrose er en av de hyppigst forekommende formene for artrose og er 

en av de enkeltdiagnosene som forårsaker høyest grad av selvopplevd reduksjon av 

livskvalitet og nedsatt arbeidsevne. Ubehandlet kneartrose vil føre til behov for, eller 

ønske om, kneprotese. Pasienter med tidlig oppdaget kneartrose vil med adekvat 

behandling og opplæring i stor grad kunne unngå proteseoperasjon.

Mål: Se på bruk av epikriser i samarbeidet mellom lege og fysioterapeut samt hva 

slags behandling som er beskrevet brukt overfor pasienter med kneartrose i epikri-

sene.

Metode: Ved journalsøk ble det funnet 100 journaler fra tidsperioden 01.01.10 - 

01.10.12, ved St. Olavs Hospital og Sykehuset i Levanger med diagnosekode M17 

(artrose i kne). Dersom journalen ikke inneholdt epikrise (N=83, 17 stykker var 

oppført to ganger), ble behandlende fysioterapeut identifisert og bedt om å sende 

epikrise.   

Resultat: I løpet av studien ble det mottatt 39 epikriser (responsrate 57 prosent). 

Beskrevet behandling: ikke spesifisert (61 prosent), styrkeøvelser (19 prosent), 

lokale utholdenhetsøvelser (11 prosent), ikke beskrevet behandling (11prosent), bas-

sengtrening (3 prosent). Ingen av epikrisene var fullstendige. 

Konklusjon: Epikriser sendes ikke rutinemessig. Epikriser som ble innhentet i 

forbindelse med studien var til dels svært mangelfulle. Det var i liten grad gitt 

behandling i tråd med internasjonale retningslinjer for behandling av kneartrose. 

Ingen av epikrisene inneholdt objektive målinger for og kontroll om gitt behandling 

hadde hatt effekt. Vi kan ikke med sikkerhet si at epikrisene som er studert her gir 

et fullgodt bilde av arbeidet som gjøres i klinikken, men det kan synes som om det er 

et betydelig forbedringspotensiale i fysioterapeuters arbeid med og rundt pasienter 

med kneartrose. 

Nøkkelord: Artrose, behandlingsanbefalinger, kommunikasjon, epikrise. 
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Bakgrunn
Artrose er en vanlig diagnose (1), insidensen 

øker med alder, overvekt er en predispone-

rende faktor, og kvinner rammes i større grad 

enn menn etter fylte 50 år (2-4). Kneartrose 

er en av de hyppigst forekommende formene 

for artrose (5), og er en av de enkeltdiag-

nosene som forårsaker høyest grad av selv-

opplevd reduksjon av livskvalitet og nedsatt 

arbeidsevne (6,7). Artrosepasienten er ofte 

mindre aktiv, tyngre og har et høyere for-

bruk av helsetjenester enn jevnaldrende uten 

artrose (8). På grunn av den høye sykdoms-

byrden, opplevd redusert livskvalitet og høyt 

forbruk av helsetjenester, innebærer artrose 

en betydelig kostnad både for samfunnet og 

den enkelte (9). Ubehandlet kneartrose vil i 

stor utstrekning føre til behov for, eller ønske 

om, kneprotese. Pasienter med tidlig oppda-

get kneartrose vil med adekvat behandling 

og opplæring i normal utvikling og konse-

kvenser av artrose, i stor grad, kunne unngå 

proteseoperasjon (10-13). 

Målinger og evaluering av innhold i hel-

setjenester er essensielt for kvalitetssikring 

og forbedring av helsetjenestene som tilbys. 

Det har i over ti år vært lett tilgjengelige, 

internasjonale evidensbaserte retningslin-

jer for ikke-medikamentell behandling og 

sekundærforebygging av kneartrose (14-

16). I tillegg til at behandling, ifølge disse 

retningslinjene, har størst sjanse for å bli 

vellykket dersom den er tverrfaglig, er det 

tre komponenter som bør vektlegges i be-

handlingen av kneartrose; økt styrke, bedret 

aerob kapasitet og vektreduksjon. 

Fysioterapi ved kneartrose:

En observasjonell studie av epikriser

VITENSKAPELIG ARTIKKEL
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En behandling med fokus på bedret aerob kapasitet og økt styrke 

i underekstremitetene vil, ved siden av symptomlindring og mulig 

nedbremsing av artroseutvikling, også kunne gi en bedret generell 

helse, samt kunne bidra til mindre grad av komorbiditet hos artro-

sepasientene (17-18). Viktigheten av aktiv behandling og trening 

understrekes videre av at kneartrosepasientene er tyngre og svakere 

enn sine jevnaldrende, samt at det er få eller ingen bivirkninger ved 

økt styrke og bedret aerob kapasitet (19-22). Det foreligger imidler-

tid studier, både internasjonale og norske, som indikerer at få leger 

behandler artrosepasienter i henhold til anbefalingene for konserva-

tiv behandling (23-26).

Gjennom samhandlingsreformen ble ansvaret for artrosepasien-

tene lagt til førstelinjetjenesten (27). En av samhandlingsreformens 

premisser er økt grad av tverrfaglig samarbeid for å øke treffsikker-

het av behandling. En av de viktigste, enkleste og rimeligste metode-

ne for tverrfaglig kommunikasjon er bruk av epikriser. Det har ikke 

tidligere vært undersøkt hvorvidt den tverrfaglige kommunikasjo-

nen mellom lege og fysioterapeut fungerer som den skal, og fylkesle-

gen har til dags dato ikke hatt kontroll over fysioterapeuters arbeid.

Målet med denne studien var å se på bruk av epikriser i samar-

beidet mellom lege og fysioterapeut, samt hva slags objektive må-

linger som er brukt som verktøy for å evaluere behandlingen, samt 

hva slags behandling som er beskrevet brukt overfor pasienter med 

kneartrose i epikrisene.

Metode
Studien ble lagt opp som en observasjonell tverrsnittstudie. Det ble 

gjort en gjennomgang av journaler tilhørende pasienter fra St. Olavs 

Hospital og Sykehuset i Levanger for å finne 100 pasienter med ar-

trose i kne (diagnosekode M17), Kellgren Lawrence 1-2 (28), i tids-

rommet 01.01.10 - 01.10.12, verifisert ved artroskopi. Journaler ble 

plukket ut fortløpende etter arkivdato og representerer i så måte alle 

tilgjengelige pasienter med aktuell diagnosekode i aktuelt tidsrom. 

Brev med forespørsel om deltagelse i studien, innhenting av sam-

tykke og spørsmål om hvilken fysioterapeut de hadde benyttet ble 

sendt til de inkluderte pasientene. Brevet inneholdt også en ferdig 

frankert svarkonvolutt adressert til sykehusets postmottak. Etter å 

ha mottatt svar fra pasientene ble det sendt brev til behandlende fy-

sioterapeut med forespørsel om epikrise. Brevet inneholdt også her 

en ferdig frankert svarkonvolutt adressert til sykehusets postmottak. 

Etter ca. fire uker ble det sendt ut en påminnelse til de fysioterapeu-

tene som ikke hadde sendt epikrise. Også dette brevet hadde fran-

kert svarkonvolutt adressert sykehusets postmottak. 

Objektive kriterier; mål og tester som var lagt til grunn for eva-

luering av behandlingen som var gitt, og innhold i behandlingen ble 

registrert.

Etter gjennomgang av relevante lover og forskrifter i forbindelse 

med bruk av epikrise i helsevesenet i Norge, ble det satt opp en liste 

med ti kriterier om hva en epikrise fra helsepersonell bør inneholde. 

Innholdskriteriene ble satt opp i samarbeid med ansvarlig for un-

dervisning i journalføring og skriving av epikrise ved Program for 

fysioterapeututdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. De mottatte 

epikrisene ble vurdert opp mot kriteriene. 

Artikkelen kan leses i sin helhet på 
www.fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap.

Kort sagt

Implikasjoner for praksis:

Behandling som ytes pasienter med artrose i kneet ikke er 

evidensbasert .

Behandling som ytes er ikke basert på objektive målinger for å 

sikre at rett intensitet i behandling, og dermed ønsket fysiolo-

gisk respons, oppnås. 

Det er ikke mulig for fysioterapeutene eller forfatterne å gi en 

subjektiv vurdering av hvorvidt gitt behandling har hatt en ef-

fekt eller ikke.

Les hele artikkelen med referanseliste/ Read the full article and references:
www.fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap

ISBN: 978-82-93256-08-3
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Sammendrag 

 Spørsmål: Har avtalefysioterapeuters praksis endret seg slik den kommer til uttrykk 

gjennom endringer i takstbeløp og takstfrekvens? 

Design: Longitudinell studie.

Metode: Deskriptiv statistikk for takstbeløp i perioden 1984-2008 og takstfrekvens 

i perioden 1998-2008.   

Materiale: Data for befolkningsstørrelse, prisstigning og avtalefysioterapeuter fra 

Statistisk Sentralbyrå, takstbeløp fra Lovdata.no og takstfrekvens innhentet av Riks-

trygdeverket for et representativt utvalg avtalefysioterapeuter som har vært brukt 

som underlag for takstforhandlinger.

Resultat: Takstbeløpene for spesialkompetanse (manuellterapi og psykomotorisk 

behandling) samt maksimalt timehonorar ved gruppebehandling viste en samlet 

sterkere økning enn andre takstkategorier i perioden. Undersøkelsestakster viste en 

sterkere utvikling enn gjennomsnittet, men bare fra innføringen i 1988 og fram til år 

2002. Takstbeløpene for fysikalske behandlingsformer og varmepakninger utviklet 

seg svakere i forhold til andre hovedtakstkategorier gjennom hele perioden. Takstfre-

kvensanalysene viste at fysioterapeuter undersøkte mindre og ga mindre individuell 

behandling i siste del av perioden. I 2008 ble 22,8 prosent av fysioterapipasientene 

behandlet i grupper. Større endringer i takstbeløp (>20 prosent) var assosiert med 

endringer i takstfrekvens og derved endring av klinisk praksis.

Konklusjon: Avtalefysioterapeuters praksis viser en avtakende bruk av takster for 

individuell undersøkelse, individuell behandling og fysikalske behandlingsformer, 

mens gruppebehandling og manuellterapi brukes hyppigere.

Nøkkelord: Avtalefysioterapi, praksis, primærhelsetjenesten, takstsystem, takstbe-

løp, takstfrekvens.
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Introduksjon 
Beskrivelse av fysioterapi
I Norge ble privatpraktiserende fysiotera-

peuter innlemmet i kommunehelsetjenes-

ten i 1984, med avtaler om driftstilskudd 

fra sine respektive kommuner. Samtidig 

ble trygdens refusjon redusert med ca. 40 

prosent, og avtaler om kommunale driftstil-

skudd ble innført som erstatning for redu-

serte trygderefusjonsbeløp. Takstbruken og 

takstbeløp kan danne grunnlag for å under-

søke eventuelle endringer i klinisk praksis 

blant avtalefysioterapeuter. 

Ifølge praksisundersøkelser blant avta-

lefysioterapeuter, utgjorde muskel- og skje-

lettlidelser omtrent 2/3 av pasientmassen 

i 2002 (1).  Ifølge Norsk Fysioterapeutfor-

bund (NFF) sin definisjon av fysioterapi fra 

En takstbasert analyse av 
avtalefysioterapeuters praksis 

VITENSKAPELIG ARTIKKEL
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27. mars 2006 så kjennetegnes fysioterapi 

av en individuell pasientundersøkelse som 

danner basis for valg av behandlingsformer 

og tiltak (2). Den norske definisjonen inne-

holder lite om hvilke behandlingsformer fy-

sioterapeuter anvender. Men i Storbritannia 

definerte Chartered Society of Physiothera-

pists (CSP) fysioterapifaget allerede i 1918 

gjennom de behandlingsformer som benyt-

tes i fysioterapi, de såkalte fire behandlings-

«pilarene». Dette ble også gjentatt av CSP i 

sitt «scope of practice» fra 2008 (3).  De fire 

pilarene i fysioterapi er:

1. Massasje og manuelle behandlings-

former.

2. Øvelser og bevegelsesbehandlings-

former.

3. Fysikalske behandlingsformer (elek-

troterapi, varme etc.). 

4. Behandlingsformer som er beslektet 

med de tre andre pilarene (tar høyde 

for fremtidig fagutvikling av nye be-

slektede behandlingsformer).

Den fysioterapeutiske undersøkelse har 

fått en økende betydning i fagutviklingen 

med fremveksten av norsk manuellterapi og 

psykomotorisk fysioterapi. Den fysiotera-

peutiske undersøkelse danner grunnlag for 

valg av ulike behandlingsformer med for-

skjellig tid og effektprofil. Manuelle og fysi-

kalske behandlingsformer brukes som regel 

i en tidlig fase av et behandlingsopplegg eller 

som forberedelse til annen behandling (4). 

Behandlingspilarene i fysioterapi er dermed 

ofte komplementære til hverandre, samtidig 

som fysioterapi kjennetegnes av et mangfold 

av behandlingsformer som gir rom for in-

dividuell tilpasning, og flere mulige veier til 

målet. Med unntak av manuellterapeutene, 

undersøker og behandler avtalefysiotera-

peutene etter henvisning fra lege, men de 

har betydelig frihet til å utøve faglig skjønn i 

valget av behandlingsformer. Takstsystemet 

har metodiske begrensninger i presisjons-

nivået av behandlingsbeskrivelser og skiller 

f.eks. ikke mellom øvelser og massasje ved 

individuell behandling. De fleste studier av 

fysioterapeuters fagutøvelse er gjort som 

tverrsnittstudier med fokus på diagnoser 

heller enn på behandlingsformene (5, 6, 1). 

Hovedprinsippene i takst-/driftstilskudds- 

modellen for avtalefysioterapeutene har 

stått fast fra 1984 til 2008. Et unntak er av-

talefysioterapeuter med takstkompetanse i 

manuellterapi som i tre fylker fikk adgang 

til å motta pasienter uten legehenvisning i 

henvisningsprosjektet (2003-2006), og på 

landsbasis fra 2006. Samtidig ble det i 2006 

lagt en begrensning i manuellterapeutenes 

adgang til å kombinere takst 8 «manuellte-

rapi» med takster fra andre hovedkategorier 

av behandling. 

Hensikt
Å undersøke mulige sammenhenger mel-

lom endringer i takstbeløp og maksimalt 

timehonorar mot takstfrekvens. 

Artikkelen kan leses i sin helhet på 
www.fysioterapeuten.no/Fag-og-
vitenskap.

Kort sagt

Implikasjoner for praksis:

Avtalefysioterapeuter uten spesial-

takstkompetanse beveger seg delvis 

bort fra den fysioterapeutiske under-

søkelse. 

Det er økonomiske incentiver til stede 

i takstsystemet, særlig i favør av grup-

pebehandling.

Vi ser en mulig utvikling i retning av to 

ulike roller for fysioterapeuter i primær-

helsetjenesten; hands-on-behandler 

for individuelle pasienter og trenings-

instruktør for grupper.

Les hele artikkelen med referanseliste/ Read the full article and references:
www.fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap

ISBN: 978-82-93256-09-0



40     FYSIOTERAPEUTEN  9/14

Samandrag 

 Føremål: Utforske kva nytte fysioterapiepikriser frå spesialisthelsetenesta har for 

fysioterapeutar i primærhelsetenesta. 

Materiale: Undersøkinga vart gjennomført blant seks kommunefysioterapeutar i eit 

geografisk avgrensa område.

Metode: Individuelle, semistrukturerte intervju vart utført med fokus på nytte-

verdien av ei spesifikk epikrise og synspunkt på epikriser generelt. Intervjua vart 

analysert med systematisk tekstkondensering og hermeneutisk vinkling.  

Resultat: Epikriser bidrar til tryggleik i behandlingssituasjonen og i kommunikasjon 

med pårørande og andre yrkesgrupper. Samstundes bidrar den til å oppretthalde 

hierarkistrukturen i helsevesenet og mellom diagnosegrupper. Terapeutane ønskjer 

ikkje styrande retningslinjer for oppfølging av pasientane. Konkrete opplysningar om 

pasientane sin funksjon, tidlegare behandling og vidare planar vart høgt verdsett, og 

informantane betrakta skriftleg informasjon som meir nyttig enn munnleg. Basert på 

heile datamaterialet er det vanskeleg å presentere eit samlande kvalitetsomgrep for 

epikriser. 

Konklusjon: Det er ei utfordring for fysioterapeutar å få fram sine faglege vurderin-

gar i skriftleg form og tydeleggjere sin kompetanse. 

Nøkkelord: Fysioterapi, epikriser, journalar, pasientoppfølging, samarbeid i helsete-

nesta.
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funksjon og nytte
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Innleiing
Skriving og lesing av journalar og epikriser 

har gradvis blitt ein større del av fysiotera-

peutar sin kvardag. Skriftleg dokumentasjon 

er naudsynt for å sikre pasienten adekvat 

oppfølging, i tillegg til å vere ein viktig del 

av kommunikasjonen mellom spesialist-

helseteneste og primærhelseteneste. Sam-

handlingsreforma stiller også krav til at spe-

sialisthelseteneste og primærhelseteneste 

samarbeider om utviklinga av pasienttilbod 

(1). Oppgåver som tidlegare låg hos spesia-

listhelsetenesta er overført til primærhelse-

tenesta, og tydeleg kommunikasjon mellom 

tenestenivå er viktig. Samanfatting av infor-

masjon ovanfor kollegaer som skal overta 

pasientoppfølging kan vere utfordrande, 

men kravet om å dokumentere tiltak er både 

fagleg og juridisk basert. Lov om helseper-

sonell §§ 39 og 40 slår fast at fysioterapeutar, 

på lik linje med anna helsepersonell, skal 

skrive journal. Opplysningane må vere rele-

vante og naudsynte for pasienten og helse-

hjelpa (2). 

Foreløpig finns det lite forsking om fysio-

terapiepikriser og journalar. Ein studie frå 

tre sjukehusavdelingar dokumenterer mar-

kerte skilnader på kva fysioterapeutar skriv 

i pasientjournalane avdelingane i mellom 

(3-5). Tekstmaterialet viser at fysioterapi 

vart tidvis framstilt som profesjonell verk-

semd, men det inneheld også standardprega 

og knappe journalar der kliniske vurderin-

gar er fråverande. Samsvar mellom praksis 

og skriftleg dokumentasjon vart trekt fram 

som viktig. I to artiklar som omhandlar do-

kumentasjon av fysioterapipraksis, vert det 

vist til at vurdering av funn og mål for tiltak 

sjeldan er dokumentert, noko som gjer det 

vanskeleg å forstå kvifor undersøkingar og 

tiltak vart valt (6,7). Erfaringsbasert kunn-

skap og klinisk erfaring er problematisk å 

beskrive med ord og passar ikkje alltid inn 

i modellar for kartlegging av funksjon, som 

til dømes ICF. Fysioterapeutar sin skepsis 
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til å standardisere dokumentasjon grunnar 

mellom anna i det unike ved kvar pasient-/

terapeutrelasjon (3,7).

Denne artikkelen byggjer på ein inter-

vjustudie gjennomført som ei masteroppgå-

ve (8). Føremålet med studien var å utforske 

kva nytte fysioterapiepikriser frå spesialist-

helsetenesta har for fysioterapeutar i pri-

mærhelsetenesta og deira pasientbehand-

ling, ut i frå eit ønske om å bidra til betre 

kommunikasjon mellom aktørane. Studien 

tok utgangspunkt i følgjande forskingsspørs-

mål: Korleis vurderer kommunefysiotera-

peutar informasjonen i fysioterapiepikriser 

frå spesialisthelsetenesta, og kva betyding 

har opplysningane for vidare pasientoppføl-

ging? For å belyse problemstillinga vart kva-

litative semistrukturerte intervju utført.

Metode
Forskingsdesignet er teoretisk forankra i 

hermeneutisk forskingstradisjon, noko som 

er nærliggande ettersom hermeneutikk 

handlar om forståingsprosessar og tolking 

av tekst (9-12). Vi ønska å få innblikk i tan-

kar og erfaringar angåande nytteverdien av 

fysioterapiepikriser, og valde derfor å inter-

vjue fysioterapeutar i primærhelsetenesta. 

Intervjuguiden inneheldt følgjande tema: 

Nytteverdien av ei epikrise, samsvar angå-

ande relevante opplysningar, pasienttrygg-

leik og kvalitet, og kommunikasjon mellom 

tenestenivå.

Rekruttering og utval
Vi tok utgangspunkt i fysioterapiepikriser 

frå tre sjukehusavdelingar. Ein sekretær 

samla inn epikriser skrivne dei siste seks 

månadane. Behandlande fysioterapeut i 

kommunen vart deretter kontakta med fø-

respurnad om deltaking, og epikrisa vart 

anonymisert før utlevering til førsteforfat-

tar. Før intervjuet las fysioterapeuten gjen-

nom informasjonsskriv som informerte om 

frivillig deltaking og signerte samtykkeer-

klæring. Alle data vart oppbevart på helse-

foretaket sin forskarservar. Eksklusjonskri-

teria var pasientar med sjeldne diagnosar 

som mogeleggjorde identifisering, pasientar 

under 18 år og pasientar med kognitiv svikt. 

Epikrisene var tema for semistrukturerte in-

tervju med fire kommunefysioterapeutar og 

to privatpraktiserande. 

Datainnsamling og analyse
Intervjua omhandla ei spesifikk epikrise 

og erfaringar med epikriser generelt. In-

tervjua vart utført  på stadar som medførte 

minst mogeleg ulempe for fysioterapeutane. 

Førsteforfattar nytta lydopptakar under in-

tervjua og transkriberte fortløpande. Da-

tamaterialet vart analysert ved systematisk 

tekstkondensering: Vi trakk ut seks forelø-

pige tema frå teksten som intuitivt vekka in-

teresse, deretter vart både lengre og kortare 

tekstsekvensar (meiningsbærande einingar) 

som fortalde noko om tema identifisert. 

Dei meiningsbærande einingane vart sys-

tematisert under tema (13), og innhaldet 

samanfatta med eigne ord i forteljande stil. 

Vi identifiserte fem hovudtema som gjekk 

att gjennom alle intervjua, og i denne ar-

tikkelen konsentrerer vi oss om tre av dei: 

1: Tryggleik for fysioterapeut og pasient. 2: 

Kommunikasjon mellom spesialisthelsete-

neste og primærhelseteneste. 3: Refleksjo-

nar kring kvalitet. Desse tema er verd å vie 

merksemd ettersom dei famnar om mykje 

som angår nytteverdien av fysioterapiepi-

kriser. Resterande tema «Tidsbruk og ef-

fektivitet» og «Pasienten i teksten» vert ikkje 

omtala her, då desse har eit smalare innhald. 

I følgje hermeneutisk tradisjon er det 

umogeleg å sette si eiga forforståing til side 

(10-14). Ein fortolkar vil alltid vere prega av 

sitt individuelle og historiske utgangspunkt. 

Begge forfattarane er fysioterapeutar og har 

erfaring med epikriser i spesialisthelsetene-

sta. Erfaringa gjorde at vi hadde visse for-

ventningar til kva terapeutane ville uttrykke 

i intervjusituasjonen. I staden for å sette til 

side eigne forventningar og fordommar for-

søkte vi å verte merksam på eigen ståstad 

og la teksten utfordre våre etablerte «san-

ningar».

Etikk
Studien vart godkjend av Norsk samfunns-

vitenskapelige datatjeneste (NSD) og helse-

foretaket før oppstart. Godkjenninga inne-

berer at etiske retningslinjer for god forsking 

er ivaretatt. 

Funn
Tekst = sant?
Terapeutane nytta epikrisa i stor grad til val 

av undersøking og tiltak, og vidareførte my-

kje av arbeidet til sjukehusfysioterapeuten:

«Gjennom opplysningane får du avkrefta 
at det er ting som kan oppstå igjen. At det 
ikkje er ei tikkande bombe med ein aneu-
risme, slik at ein tør å sette pasienten på 
prøve, og ha ein intensitet i treninga utan at 
ein treng å vere redd for å framprovosere eit 
slagtilfelle». 

Epikrisa var eit arbeidsdokument som te-

rapeutane såg tilbake på for å vurdere utvik-

ling og sikre variasjon og retning i behand-

linga. Anledninga til å repetere informasjon 

var noko som gjorde epikrisa meir nyttig 

enn ein telefonsamtale, der det kunne vere 

vanskeleg å få med alle relevante opplys-

ningar. Epikrisa var støttande i tilfelle med 

problem eller diagnosar terapeuten hadde 

lite erfaring med, og informasjonen gjorde 

at terapeutane kjende seg sikrare ved iverk-

setting av tiltak:

«Det står at han klarar å styre hev og senk 
på preikestolen sjølv og gjekk på slutten med 
støtte av berre ein person. Når det står sånn 
så er det enklare å ta det skrittet når du er 
aleine med pasienten og faktisk prøve å gå....»

Epikrisa har funksjonar utover å gi kon-

krete saksopplysningar og kliniske vurderin-

gar til terapeuten. Den bidrar også til å for-

me pasientforløpet ved å beskrive hendinga 

den er involvert i, og vert nytta i dialog med 

andre yrkesgrupper, pårørande eller pasien-

ten sjølv. Retningslinjer frå spesialisthelse-

tenesta hadde ofte større gjennomslagskraft 

enn kommunen sine anbefalingar, slik at te-

Det er viktig at fysioterapeutar formidlar tenkning 
om samanhengar og profesjonelle vurderingar i 
sine skriftlege produkt.

Kort sagt

Implikasjoner for praksis:

Epikriser bidrar til tryggleik i behand-

lingssituasjonen og i kommunikasjon 

med pårørande og andre yrkesgrupper.

Styrande retningslinjer for vidare opp-

følging av pasientane er ikkje ønskeleg.

Skriftleg informasjon vert betrakta som 

meir nyttig enn munnleg,
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rapeutane fann det nyttig å vise til skriftleg 

informasjon frå sjukehuset dersom det var 

tvil kring forløpet eller planen vidare. 

Skriftlege produkt i helseinstitusjonar bi-

drar til å oppretthalde hierarkiske relasjonar 

mellom og innanfor profesjonsgruppene 

(15,16), og ifølgje Berg vert maktforhold 

etablert mellom anna ut i frå kven som har 

lov til å skrive og lese kva (15). Berg sine ut-

segn stemmer med det terapeutane fortel: 

Pasientar og pårørande festar større lit til 

informasjon som kjem frå spesialisthelsete-

nesta enn opplysningar frå kommunen, og 

skriftlege opplysningar vert betrakta som 

særskilt gyldige. Det er rimeleg å sjå desse 

oppfatningane i samanheng med fleire til-

høve: Tidsdimensjonen er ein viktig skilnad 

mellom tale og skrift. I teksten kan same set-

ning lesast fleire gangar, medan det uttalte 

ordet er borte i den augneblinken det vert 

sagt. Når vi skriv oppstår dessutan tanke-

verksemd som følgje av strevet ved å formu-

lere seg (9-12, 15-17), og skriftleg pasient-

informasjon kan dermed seiast å vere meir 

gjennomtenkt og påliteleg enn munnlege 

opplysningar. Når tankar og erfaringar kjem 

på trykk vert dei tillagt ein viss autoritet, og 

sjølve nedskrivinga gir sanningspretensjo-

nar (9-12, 15-17). Å offentleggjere det ein 

skriv, er å gi teksten ei endeleg forpliktande 

form, der teksten eksisterer sjølvstendig 

utanfor forfattaren sin kontroll. I herme-

neutisk tradisjon vert teksten og forfattaren 

betrakta som skilde einingar, og teksten sin 

autonomi gjer at den kan tolkast på fleire 

måtar (9-11). Fysioterapeutar sine epikriser 

kan som andre tekstar forståast annleis enn 

intendert, noko som også kan få negative 

konsekvensar for pasientoppfølginga. 

Fridom innan grenser
Kommunikasjon står sentralt i samhand-

lingsreforma og har betyding for nyttever-

dien av fysioterapiepikriser: Dersom epi-

krisa ikkje kjem fram tidsnok er kvaliteten 

uvesentleg, ettersom den då har liten eller 

ingen funksjon. Manglande epikriser vart 

sjeldan etterlyst. Når terapeutane tok kon-

takt med sjukehuset for å innhente informa-

sjon opplevde dei det som tidskrevjande og 

frustrerande: 

«Dessverre så er det ofte at vi ikkje får epi-
kriser. Vi må ringe og etterspørje… eg hugsar 
spesielt eit tilfelle der vi ringte land og strand 
rundt og vi fekk ikkje tak i opplysningar… det 
var veldig vanskeleg. Det å ikkje få epikriser 
på den type pasientar syns eg er heilt hår-

reisande. Vi etterlyser epikrisene og prøver å 
finne dei opplysningane vi vil vite. Det syns eg 
er ille, at eg skal bruke masse tid på å prøve å 
ringe å få tak i nokon som kan svare. Og had-
de alt berre vore samanfatta i ei epikrise så 
hadde alt vore mykje enklare. Det er spesielt 
hos ortopediske pasientar. Eg føler vi får meir 
og betre epikriser på hjerneslag. Eg tenker at 
det…”dette er eit gammalt menneske som har 
fått eit brot” ikkje sant? ”det er ikkje så nøye”. 
Jo yngre pasienten er, jo meir papir får vi.» 

Mangel på epikriser kan tolkast som 

manglande respekt både for pasient og kol-

lega. Fråværet av informasjon gir inntrykk 

av at pasienten ikkje er viktig, og indikerer 

at brot hos eldre har låg status. Geriatri som 

spesialitet vert betrakta som lite prestisjefylt, 

og høg alder hos pasienten er eit sosialt kjen-

neteikn med låg prestisje (18, 19). Fråvær av 

dokumentasjon kan signalisere at pasienten 

ikkje har fått fysioterapi på sjukehuset, eller 

at det er lite å hente med vidare oppfølging. 

Som konsekvens kan pasientoppfølginga bli 

mangelfull.

På den andre sida var sterke anbefalingar 

for pasientoppfølging ikkje ønskeleg, noko 

som i stor grad var grunna i kommunen sin 

kapasitet. 

«Dette med at du får for sterke føringar på 
kva du skal gjere….. det syns eg ikkje er noko 
særleg. I iallfall ikkje når det er eit dokument 
som pasienten les sjølv!

Dersom pasienten vart førespegla eit 

visst tal behandlingar kunne det komme 

i konflikt med kommunefysioterapeuten 

sine ressursar. Men sjølv om terapeutane 

hovudsakleg ikkje satte pris på retningslin-

jer angåande vidare behandling, så var det 

ønskeleg å vite om planlagt oppfølging, fø-

rebuingar før heimreise, informasjon angå-

ande prognose og retning for vidare tiltak. 

Ein føresetnad for at samhandlingsreforma 

skal lukkast, er betre balanse og likeverd 

mellom spesialisthelsetenesta og den kom-

munale helse- og omsorgstenesta (20). Der-

som ansvarsfordelinga er uklar kan kvali-

teten i pasientoppfølginga bli redusert som 

følgje av kommunikasjonsvanskar og/eller 

ansvarsfråskriving. Utsegna til terapeutane 

indikerer ønske om fridom og sjølvstende i 

pasientbehandlinga, men innanfor rammer 

som er gitt av spesialisthelsetenesta. Utfor-

dringane oppstår når anbefalingane vert for 

styrande, eller dersom spesialisthelsetenesta 

ikkje har forståing eller respekt for korleis 

primærhelsetenesta arbeider. 

Ei epikrise skal innehalde ei klar vurde-

ring og konklusjon angåande pasientbe-

handlinga slik at mottakar får vite kva som 

er tenkt ved sjukehuset. Å konkludere er 

positivt, også for forfattaren, ettersom ved-

kommande då må fullføre fagleg refleksjon 

angåande pasientbehandlinga. Eventuelle 

uavklarte problemstillingar ved utskriving 

skal beskrivast og ansvaret vidare presiserast 

(21). Ifølgje lov om helsepersonell §§ 39 og 

40 «skal ein pasientjournal gi oversikt over 

type tiltak som er satt i verk, observasjonar 

og vurderingar, samt medverke til kommu-

nikasjon mellom helsepersonell» (2). Sett i 

lys av lovverket er sjukehusfysioterapeuten 

pålagt å skissere plan for vidare behand-

lingsforløp. 

Skriftleg kvalitet og fagleg identitet
Det var problematisk for terapeutane å be-

skrive korleis ei god epikrise burde vere, 

noko som tyder på at det er utfordrande å ei-

nast om eit kvalitetsomgrep. Fleire meinte at 

epikrisene burde vere gjennomtenkte og gi 

eit bilete av pasienten for å ha ein funksjon. 

«….Det var vel ei halv side tenker eg, der 
det sto irrelevant informasjon rett og slett. 
Det mest spesifikke var tiltaket, og at pasien-
ten skulle heim dagen etter. Det burde stått 
noko om restriksjonar, rørslesutslag, kryk-
ketrening, om dei hadde gått i trapp… om 
dei hadde trapp heime, er det noko ein bør 
tenke på? Det er ikkje vits i å berre slenge ut 
ei epikrise. Eg tenker at det er noko ein skal 
jobbe litt med. Akkurat som ein ville ha gjort 
om ein hadde gjort ein omfattande test av 
eit barn for eksempel. Eg tenker at du sender 
ikkje frå deg kva som helst.»

Profesjonell verksemd, kjenneteikna av at 

handling og forståing er knytt saman (16), 

var lite synleg i dei aktuelle epikrisene, og 

tydelege vurderingar angåande val av tiltak 

var i stor grad fråverande. Likevel uttrykte 

få terapeutar at dei sakna slik verksemd. 

Utover behovet for konkrete opplysningar 

hadde dei færraste reflektert nemneverdig 

over kvalitetsomgrepet for epikriser.

«Alt er betre enn ingenting tenker eg. Det 
viktigaste er at du får ei epikrise. Om den 
ikkje er så forbaska god så er det betre enn 
å ikkje få.» 

Ei utbredt oppfatning er at epikriser skal 

vere korte, konsise og utan uvesentlege opp-

lysningar, noko som lettar skrivearbeidet og 

reduserer risikoen for at mindre viktige opp-

lysningar forstyrrar oppfatninga av kva som 

er relevant (16, 21). Journalar og epikriser er 

eit verktøy i prosessen med å forme pasien-
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ten sine helseproblem til handterlege pro-

blem for helsepersonell (15). Sjukehusfysio-

terapeutar brukar stadig meir ressursar på 

dokumentasjon, og spørsmålet er i kva grad 

fagutøvarar skal beskrive sine vurderingar. 

Skriftlege produkt med enkeltståande opp-

lysningar utan samanheng er ikkje nyttige, 

men journalar skal heller ikkje vere kortver-

sjonar av lærebøker. Når ein skriv kan ein 

berre skrive ein ting om gangen, noko som 

gjer det vanskeleg å gi eit dekkande bilete av 

praksissituasjonar ettersom dei er kjenne-

teikna av at fleire ting skjer samstundes (3, 

16). Men det er mogeleg å dokumentere ob-

servasjonar og tilpassingar som vert gjort i 

løpet av behandlingssekvensen sjølv om tida 

er knapp (3-5).

  

Diskusjon
Epikriser bidrar til tryggleik i behandlings-

situasjonen, i kommunikasjon med på-

rørande og andre yrkesgrupper. Samstundes 

opprettheld dei hierarkiet i helsevesenet og 

mellom diagnosegrupper. Sterke anbefalin-

gar angåande vidare behandling er ikkje øn-

skeleg frå terapeutane si side. Ut frå ei samla 

vurdering av det empiriske materialet er det 

vanskeleg å presentere ei felles forståing av 

kva informantane meiner med ei «god» epi-

krise. I det følgjande knyt vi betraktningar 

til metodebruk og til hovudfunna i studien.

Metodediskusjon
Begge forfattarar har lang erfaring med å 

skrive og lese epikriser, og kjenner utfor-

dringane knytt til tidspress og til å formu-

lere seg presist og dekkande. Beskrivingane 

som terapeutane formidla indikerer at deira 

synspunkt har overføringsverdi til andre fy-

sioterapeutar. I denne artikkelen har vi pre-

sentert ein del typiske utdrag frå intervju-

materialet, og vi har forsøkt å gjere greie for 

dei val og vurderingar vi har tatt undervegs 

i prosessen slik at lesaren sjølv kan vurdere 

validitet og generaliseringsverdien av stu-

dien (9-13). For utdjuping, sjå 8.

Hensikta med intervju er å få innblikk i 

informantane si erfarings- og meiningsverd 

(10, 11). Intervju var ein eigna framgangs-

måte ettersom intensjonen var å lære meir 

om korleis terapeutane i primærhelsetenesta 

opplevde nytteverdien av epikriser. I kvali-

tativ forsking er refleksivitet eit sentralt be-

grep, noko som krev at forskaren er bevisst 

på si rolle i forskingsprosessen. Studien sin 

teoretiske forankring i hermeneutisk for-

skingstradisjon var retningsgivande ved for-

tolking av materialet, og den hermeneutiske 

sirkel vektlegg relasjonen mellom del og 

heilhet. Forskaren er også ein del av sirkelen 

og bidrar med sine perspektiv i prosessen 

(9-12). For å auke merksemd på eigne hald-

ningar og forventningar skreiv førsteforfat-

tar ned tankar om kva respons som kunne 

forventast på dei forskjellige spørsmåla i eit 

forsøk på å bli meir bevisst eigen ståstad, og 

dermed stille seg meir open til det terapeu-

tane fortalde. I ettertid er det lett å sjå at før-

steforfattar sin bakgrunn som fysioterapeut 

har prega intervjua. Nokre meiningar vart 

tatt for gitt, somme spørsmål hadde leiande 

karakter, og enkelte oppfølgingsspørsmål 

vart aldri stilt. Men same faglege bakgrunn 

hadde også fordelar. Terapeutane kunne an-

vende fagterminologi, og forholdet mellom 

intervjuar og terapeut vart relativt symme-

trisk ettersom epikriseskriving var ei felles 

utfordring.

Kva epikriser gjer 
Skriftleg informasjon frå spesialisthelsete-

nesta vart betrakta som gyldig og påliteleg, 

og bidrog til tryggleik for terapeutane. Få 

terapeutar stilte spørsmål ved relevansen 

og gyldigheten av innhaldet i epikrisa, men 

meinte at ein del epikriser var ufullstendige. 

Også pårørande og pasientar festa stor lit til 

informasjonen frå spesialisthelsetenesta, og 

terapeutane omtala munnleg informasjon 

som «ikkje godt nok aleine». Ubetinga tillit 

til skriftleg informasjon er ikkje uproblema-

tisk og medfører at tryggleiken ikkje alltid 

er reell. Ei epikrise bærer preg av informa-

sjonsoverføring der vellukka formidling av 

bodskap avheng av avsendar sin kompe-

tanse til å uttrykke seg. Mangel på dialog 

bidrar til at hierarkiet i helsevesenet opp-

retthaldast. Informasjon vert vidaresendt 

utan høve til å belyse eller diskutere uklare 

moment, slik at mistydingar av innhaldet 

kan oppstå. Tilrettelegging for dialog kring 

pasientar kan i einskilde tilfelle vere nyttig. 

Gjennom dialog veks meining fram ved at 

partane byggjer på kvarandre sitt bidrag, og 

krev aktive deltakarar som prøver å sette seg 

i kvarandre sin stad. Dermed vert begge par-

tar ansvarleg for pasienten si vidare behand-

ling (16). Dersom kommunikasjon med 

kollegaer i kommunen eine og aleine består 

av einvegs informasjonsoverføring, vert det 

eit asymmetrisk forhold mellom sendar og 

mottakar. Slik vi tolkar materialet er ikkje 

primærhelsetenesta og spesialisthelsetenes-

ta sine bidrag likestilte, og epikrisene er med 

på å oppretthalde mønsteret i hierarkiet ved 

å nærast ekskludere primærhelsetenesta frå 

fagleg dialog og ansvar. 

Manglande epikriser var kjelde til frus-

trasjon og ekstraarbeid. Dømet i materialet 

gjeld eldre pasientar med brot som ofte er 

ei gruppe med uvisst rehabiliteringspoten-

siale. Det er betrakta som lite prestisjefylt 

å arbeide med desse pasientane, noko som 

også kjem til uttrykk gjennom NFF sine 

medlemstal i faggruppene «Fysioterapi for 

eldre» (314 medlemmer), og «Idrettsfysio-

terapi» (over 1200 medlemmer). Tala anty-

der at det er meir attraktivt å arbeide med 

friske, sunne kroppar der ein kan forvente 

gode behandlingsresultat, enn gamle krop-

par som har lite framgang. Tala fortel også 

noko om fysioterapeutar sitt syn på kropp 

og aldring (19). Ei epikrise kan vere eit eit 

teikn på at pasienten vil ha nytte av vidare 

oppfølging, og at det er håp om betring. Slik 

vi tolkar det bidrar fysioterapeutar til å ved-

likehalde diagnosehierarkiet ved å nedprio-

ritere grupper med låg status i sin skriftlege 

kommunikasjon. Det kan vere verdt å auke 

merksemda på ansvaret og rolla spesialist-

helsetenesta har og kva skriftlege produkt 

signaliserer til våre kollegaer i ei tid med 

behov for fornya debatt om prioriteringar 

i helsetenesta. Spesialisthelsetenesta har eit 

rettleiingsansvar, og opplysningar bør føre-

ligge uavhengig av pasienten sin alder eller 

diagnose. 

Motviljen mot sterke anbefalingar fram-

står som eit paradoks når terapeutane sam-

stundes peika på mangelen på epikriser som 

eit frustrasjonselement, og kan forståast ut 

i frå hierarkistrukturen i helsevesenet som 

tydeleg trer fram i materialet. Terapeutane 

ønskjer fridom, men ser helst at ansvaret 

ligg hos spesialisthelsetenesta. Ønsket er 

ikkje urimeleg. Spesialisthelsetenesta har 

eit overordna ansvar for pasienten, i form 

av å vere spesialisthelseteneste, og det til-

seier at fysioterapeutar som arbeider der tar 

Epikriser bidrar til å oppretthalde 
hierarkistrukturen i helsevesenet.
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dette ansvaret. Epikrisene i studien inne-

heldt få fysioterapifaglege vurderingar og 

vi tolkar dette funnet som uttrykk for at 

fysioterapeutar ikkje vågar å vere tydelege 

i sine skriftlege produkt. Fysioterapeutar 

har tradisjonelt vore utdanna innanfor den 

naturvitskaplege tradisjonen og skriv epi-

kriser i tråd med dette idealet. Resultatet er 

at epikrisene lett bærer preg av oppramsing 

av kva vi har gjort utan grunngjeving, og 

vurderingar vert i stor grad utelatt ut i frå 

eit antatt ideal om «objektivitet». Det er ei 

utbredt tendens til samanblanding av ob-

jektivitet og nøytralitet i heile helsetenesta. 

Å unngå lada ord og uttrykk og ikkje ty til 

tendensiøse utsegn er grunnleggande viktig 

og har med nøytralitet å gjere, men å ta stil-

ling til kva som er utført av undersøkingar 

og behandling, og sjølv foreta vurderingar 

er kjenneteikn ved fagleg verksemd. At slik 

verksemd ikkje vert formidla i pasientdoku-

mentasjonen kan oppfattast som å svikte sitt 

profesjonelle oppdrag. Alle yrkesgrupper –

også fysioterapeutar – ønskjer å bli oppfatta 

som seriøse, og det forpliktande i skriftlege 

utsegn begrensar kva vi skriv.

I forlenginga av denne studien sine funn 

er det viktig å reflektere over kva vi som 

fysioterapeutar skriv, kva vi utelet, og i kva 

grad journalar og epikriser gjenspeglar fak-

tisk praksis. Å halde fast på faget sin prak-

tiske karakter med tanke på krav om doku-

mentasjon og teori kan vere problematisk. 

Mykje fysioterapikunnskap er ikkje satt ord 

på, og systematisering og omgrepsfesting av 

klinisk erfaring er utfordrande. I omgrepet 

«profesjonell yrkesutøving» skal det ligge 

ein garanti for at praksis ikkje er tilfeldig el-

ler basert på vane, men eit resultat av bevis-

ste val og grunngjevne vurderingar (16). Det 

er viktig at fysioterapeutar formidlar tenk-

ning om samanhengar og profesjonelle vur-

deringar i sine skriftlege produkt. Det er vår 

fagkompetanse og faglege refleksjonar som 

skil oss frå andre yrkesgrupper og viser kva 

vi kan bidra med i pasientbehandling som 

andre ikkje kan. Denne skilnaden kan tyde-

leggjerast i større grad. Eit klarare bilete av 

praksissituasjonen kan bidra til betre sam-

arbeid mellom yrkesgrupper. Slik kan yrkes-

grupper i helsevesenet utfylle kvarandre og 

bidra med eit meir heilskapleg helsetilbod. 

Difor er det ei utfordring at fysioterapeutar 

står  for sine betraktningar og vurderingar, 

noko som vil føre til betre kvalitet på våre 

skriftlege produkt og tydeleggjering av vår 

faglege kompetanse. 

Konklusjon
Epikriser bidrar til å oppretthalde hierarki-

strukturen i helsevesenet og skriftleg infor-

masjon vert betrakta som meir sann enn 

munnleg informasjon, sjølv når den er prega 

av rein informasjonsoverføring og inneheld 

relativt lite av fagleg nytte. Ein slik kommu-

nikasjon medfører risiko for mistydingar 

og tolkingar. Vidare er epikrisene med på 

å oppretthalde hierarkiet mellom diagno-

segrupper. Mykje kan tolkast ut i frå det vi 

ikkje skriv, og fysioterapeutar kan i større 

grad våge å vise sjølvstendig klinisk reson-

nement i sine skriftlege produkt, stå for 

sine vurderingar og tydeleggjere sin faglege 

kompetanse. 

Takk
Takk til Fond til etter- og videreutdanning 

av fysioterapeuter for midlar til gjennomfø-

ring av studie og artikkel. Takk også til in-

formantane som deltok i studien.
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Title: Physiotherapy discharge summaries - diversity concerning function 
and usefulness 
Abstract 

 Purpose: Investigate the usefulness of physiotherapy hospital discharge summaries for 

physiotherapists working in primary healthcare. 

Material: This study was carried out with six physiotherapists from primary healthcare 

in an area limited geographically.

Method: Individual, semi structured interviews were conducted, focusing on the 

usefulness of one particular discharge summary and discharge summaries in general. 

The interviews were analyzed using systematic text condensation and a hermeneutic 

approach. 

Results: Discharge summaries contribute to safety in treatment situations, in com-

munication with next of kin and other professionals. It also contributes to maintain a 

hierarchy in the healthcare system and between diagnostic groups. Strong recommenda-

tions regarding further treatment were not appreciated. Concrete information about the 

functional capacity of the patients, previous treatment and further plans were highly 

valued by the informants, and written information was considered more useful than 

oral. Based on the entire material it is difficult to present a unifying term of quality for 

discharge summaries.

Conclusion: It is challenging for physiotherapists to display professional assessment in 

their written products, and clarify their competence.

Keywords: Physiotherapy, patient discharge summaries, patient records, continuity of 

patient care, inter-sectorial communication.
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Sammendrag av artikkelen «Targeting and 
tailoring an intervention for adolescents with 
overweight: Some ethical concerns».

Skrevet av Kirsti Riiser, fysioterapeut, MA, 
stipendiat ved HiOA, institutt for sykepleie/
NIH, høgskolelektor ved HiOA, Institutt for 
fysioterapi.

INTRODUKSJON: Andelen barn og unge 

med overvekt og fedme har vært økende, 

også i Norge, de siste tiårene. Helsemyn-

dighetene er bekymret fordi overvekt i stor 

grad følger barn og unge videre i voksenlivet 

og fordi stor overvekt er forbundet med økt 

sykdomsrisiko. De siste årene er det lansert 

nasjonale retningslinjer for veiing og måling 

i helsestasjons- og skolehelse-tjenesten og 

for forebygging, utredning og behandling 

av barn og unge med overvekt og fedme i 

primærhelsetjenesten. Både i Norge og in-

ternasjonalt er det fokus på å utvikle og 

implementere forebyggende tiltak. Selv om 

forskningen går framover, er det fortsatt 

mangel på effektive strategier med doku-

mentert langvarig effekt. Det er likevel ikke 

slik at evidens alene kan forsvare helsepoli-

tiske beslutninger. Implementering av fore-

byggende intervensjoner fører også til nor-

mative diskusjoner om hvordan tiltak for å 

bedre befolkningens helse påvirker den en-

keltes liv. Dette er særlig relevant når forsk-

ning og praksis involverer sårbare grupper 

som ungdom med overvekt og fedme.

HENSIKT OG METODE: Hensikten 

med artikkelen var å identifisere og disku-

tere etiske problemstillinger som kan oppstå 

i intervensjoner for ungdom definert som 

overvektige. Problemstillingene dukket opp 

i forbindelse med evalueringen av en sko-

lehelsetjenestebasert internettintervensjon 

utviklet for å stimulere overvektige ung-

dommer (13-14 år) til økt fysisk aktivitet 

og dermed økt fysisk form og helserelatert 

livskvalitet. Ved å anvende et etisk ramme-

verk for evaluering av programmer for fore-

bygging av overvekt og fedme, identifiserte 

vi tre etiske dilemmaer som særlig relevante 

for vår intervensjon. Med utgangspunkt i 

etisk teori diskuterer artikkelen hvorvidt og 

hvordan dilemmaene kan håndteres slik at 

ungdommene blir behandlet på en etisk for-

svarlig måte.

ETISKE UTFORDRINGER: De tre pro-

blemstillingene som ble funnet som spesielt 

utfordrende i vår intervensjon, var om ung-

dommene tillegges et personlig ansvar for 

overvekten sin, om intervensjonen gir frihet 

til å velge og i hvilken grad ungdommenes 

velvære (well-being) blir ivaretatt. Det er 

etisk sett problematisk om en intervensjon 

bidrar til å underbygge en oppfatning av at 

det er ditt ansvar alene at du er overvektig, 

særlig i situasjoner der sårbare grupper som 

barn og ungdom er involvert. I vår interven-

sjon var fysisk aktivitet i fokus, ikke vektre-

duksjon, men dette innebar samtidig at vi 

heller ikke fokuserte på de mange komplek-

se årsakene til overvekt og fedme. Typisk for 

folkehelseintervensjoner er at de initieres 

utenfra i den hensikt å forebygge sykdom 

og fremme helse og velvære i befolkningen. 

Et solid epidemiologisk evidensgrunnlag 

hindrer likevel ikke at etisk problematiske 

situasjoner oppstår i møte med den enkelte 

ungdom. Vi rettet oss mot i utgangspunktet 

friske ungdommer, identifisert ut fra en for-

håndsdefinert grenseverdi for overvekt, men 

uten at ungdommene selv hadde bedt om 

hjelp. Vi må ta høyde for at en slik tilnær-

ming kan ha føltes både ubehagelig og au-

tonomibegrensende. Intervensjonen hadde 

som endemål å øke den enkeltes livskvalitet, 

men paradoksalt nok var det spørsmål om 

ungdommenes velvære som oftest dukket 

opp. Med et mer eller mindre eksplisitt bud-

skap om at overvekt bør unngås, står inter-

vensjoner rettet mot individer med overvekt 

og fedme i fare for å forsterke allerede ek-

sisterende stigma knyttet til overvekt. Det er 

også en fare for at det å være overvektig blir 

oppfattet likestilt med å være usunn, hvilket 

er uheldig, særlig fordi vi fortsatt mangler 

kunnskap om når overvekt faktisk utgjør en 

reell helsefare. 

OPPSUMMERENDE DISKUSJON: 
Spørsmålet er om det på tross av potensielle 

etiske fallgruver, likevel kan forsvares å tilby 

og å gjennomføre et tiltak som vårt. Inter-

vensjonen vår inkluderte individuelt tilpasset 

veiledning basert på prinsipper fra motive-

rende intervju og elementer hentet fra selvbe-

stemmelsesteori. I stedet for å overtale ung-

dommene til å bli mer fysisk aktive, var målet 

å styrke dem i egne valg om fysisk aktivitet 

og trening. Dette er i tråd med Habermas’ 

argumenter om at etisk forankrede beslut-

ninger skal springe ut fra en respektfull ut-

forskende dialog. En helsearbeiders innsats, 

eller en intervensjon som i dette tilfellet, skal 

ikke evalueres på bakgrunn av hvor effektivt 

den bidrar til å endre menneskers helseatferd, 

men i hvilken grad det hjelper den enkelte til 

å tenke over hvordan man vil leve livet sitt. Vi 

hevder at intervensjonen vår hadde et unikt 

potensiale for å ivareta de ungdommene som 

bestemte seg for å delta. Gitt at vi kan legi-

timere intervensjonen i seg selv, står vi like-

vel igjen med etiske utfordringer relatert til 

hvordan ungdommene ble rekruttert. Det må 

påpekes at disse ungdommene i henhold til 

nasjonale retningslinjer ble veid og målt uav-

hengig av vår studie. Det var ikke innenfor 

rammen av denne artikkelen å skulle evalu-

ere de etiske aspektene ved vektscreening. Vi 

etterlyser likevel en etisk diskusjon omkring 

hele rekken av tiltak initiert av helsemyndig-

hetene med mål om å forebygge overvekt all 

den tid etiske problemstillinger i stor grad 

synes å være knyttet til hvordan sårbare ung-

dommer blir identifisert som overvektige.   

 
Referanse: 
Riiser K, Løndal K, Ommundsen Y, Misvær N, Helseth S. 
Targeting and tailoring an intervention for adolescents 
with overweight: Some ethical concerns. Nursing Ethics. 
Published online 8 April 2014. 
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 Hensikt: Å kartlegge demografiske variabler, bruk av helsetjenester, smerteka-

rakteristika og forventing til fysioterapi hos pasienter som går til fysioterapi, samt 

undersøke om pasientene som bruker fysioterapi regelmessig skiller seg fra de som 

ikke gjør det.

Metode: Studien er en kvantitativ tverrsnittsundersøkelse med bruk av spørreskjema. 

Alle pasienter mellom 18 og 70 år fra ett større fysikalsk institutt i Oslo en uke i 

januar 2010 ble spurt om å delta.

Resultater: Fem hundre og sju pasienter med gjennomsnittsalder 46.4 år deltok i 

undersøkelsen. Sytti prosent var kvinner, 72 prosent hadde høyskole eller universi-

tetsutdanning, 78 prosent var i arbeid og 74 prosent hadde hatt smerteplager i mer 

enn seks måneder. Omtrent halvparten hadde blitt undersøkt med røntgen og MR 

(Magnetisk Resonanstomografi). Trettiseks prosent gikk regelmessig til fysioterapi, 

hvorav 68 prosent var i arbeid. De som gikk regelmessig til fysioterapi hadde oftere 

gjennomgått røntgenundersøkelser (p<0.001), og en større andel hadde smertevarig-

het utover ett år (p<0.001). Tretti prosent av pasientene som gikk regelmessig til 

fysioterapi forventet at fysioterapi skulle gjøre dem friske, mot 63 prosent av pasien-

tene som ikke gikk regelmessig til fysioterapi. 

Konklusjon:  Pasientene som gikk til fysioterapi ved dette instituttet hadde langva-

rige smertetilstander, holdt seg i stor grad i arbeid, brukte mange andre helsetjenes-

ter og mange hadde forventninger om at fysioterapi skulle gjøre dem friske. Om lag 

en tredjedel gikk regelmessig til fysioterapi. Disse skåret gjennomgående dårligere 

på alle smertevariabler, brukte mer av enkelte andre helsetjenester og hadde lavere 

forventing til effekt av fysioterapi sammenlignet med de som ikke gikk regelmessig 

til fysioterapi.  

Nøkkelord: fysioterapi, privat fysioterapipraksis, muskel- og skjelettsmerter, arbeids-

deltagelse, forventning, helsetjenesteforbruk, primærhelsetjeneste.

Bruk og brukere av fysioterapi i privat 
praksis i primærhelsetjenesten
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Denne vitenskapelige artikkelen er fagfel-
levurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer. 
Akseptert 16.09.2014. Ingen interessekonflik-
ter oppgitt. Studien er godkjent av Regional 
Etisk Komité (REK).

Innledning
Muskel- og skjelettsmerter er svært vanlig i 

befolkningen (1). Pasienter med denne type 

plager oppsøker ofte primærhelsetjenesten, 

og mange får tilbud om fysioterapi. Til tross 

for dette vet vi lite om hva som kjennetegner 

pasienter som går til fysioterapi. Studier fra 

private institutt i Norge (2-4) og i Danmark 

(5), samt fra primærhelsetjenesten i USA, 

Israel og Nederland (6) tyder på at de som 

går til fysioterapi ofte er i yrkesaktiv alder, 

om lag 50 år og at det er flest kvinner (57-70 

prosent). Pasientene i de norske undersøkel-

sene hadde hovedsakelig muskel- og skje-

lettrelaterte smerter, og de fleste rapporterte 

plager fra nakke og rygg (2-4). 

I en studie fra 1989 ble det undersøkt 

hvilke pasienter som ble behandlet ved fy-

sikalske institutt i Danmark. Her fant man 

at omtrent halvparten av pasientene hadde 

langvarige behandlingsforløp definert til en 

varighet på mer enn 47 dager (8). En rap-

port fra Statistisk Sentralbyrå fra 2008 viste 

at ca. ni prosent av den norske befolkningen 

i aldersspennet 18-79 år hadde vært hos fy-

sioterapeut mer enn ti ganger i løpet av 2005 

(9). Blant fysioterapeuter i privat praksis 

diskuteres det om noen pasienter blir gå-

ende for lenge til fysioterapi, og hvorvidt 

pasientene har tilstrekkelig utbytte av den 

behandlingen de får. Dersom pasienter mot-

tar fysioterapi over lang tid bør det kunne 

forsvares både faglig og økonomisk. For ek-

sempel kan kostnader til fysioterapi kunne 

forsvares dersom fysioterapibehandling gjør 

at pasienter holder seg i arbeid (1). 

Blant fysioterapeuter i privat fysioterapi-

praksis har manuellterapeuter en særegen 

rolle, da de også har primærhelsekontakt-
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funksjon. Blant 72 pasienter som kom til 

manuellterapeuter i Oslo i 2008, hadde om 

lag to tredjedeler høyere utdanning, 58 pro-

sent var i arbeid og halvparten hadde hatt 

smerter ut over tre måneder (3). Funn fra 

denne studien tyder på at mange pasienter 

som går til manuellterapeut har kroniske 

smertetilstander. Dette kan være utfordren-

de å behandle, og i kliniske retningslinjer 

anbefales ofte tverrfaglige innsatser (7).

Vi ønsket i denne studien å undersøke 

hva som karakteriserer pasienter som mot-

tar fysioterapi ved et stort fysikalsk institutt 

i Oslo.  Ved dette instituttet er de fleste fy-

sioterapeutene manuellterapeuter med pri-

mærkontaktfunksjon. For å kunne reflektere 

og utvikle gode behandlingstiltak til pasien-

tene i fremtiden, ønsket vi informasjon om 

pasientenes demografiske variabler, om de 

bruker mange andre helsetjenester, og hvilke 

forventninger de har til fysioterapibehand-

ling. Videre ønsket vi å undersøke om det 

er mange pasienter som går regelmessig til 

fysioterapi her, og om disse pasientene skil-

ler seg fra pasienter som går til fysioterapi 

i kortere perioder på noen særegne måter. 

Kunnskap om dette kan gi en pekepinn på 

om de som går regelmessig til behandling 

kan være en selektert pasientgruppe som 

trenger spesielle former for tiltak. 

Målsettingen med denne studien er å få 

økt kunnskap om pasienter som går til fysio-

terapi. Forskningsspørsmålene var:

– Hva kjennetegner pasienter som går til 

fysioterapi når det gjelder demografiske va-

riabler, smertekarakteristika, bruk av helse-

tjenester og forventning til fysioterapi?

– Er det mange som går til fysioterapi re-

gelmessig, og skiller denne gruppen seg fra 

de som ikke går regelmessig til fysioterapi?

Kort sagt

Implikasjoner for praksis:

Fysioterapeuter og manuellterapeuter 

i denne private praksisen har en utfor-

drende pasientgruppe der pasientene 

har flere smertelokalisasjoner og langva-

rige smerteplager.

At en så stor del av pasientene har 

kroniske smerter synliggjør behovet for 

å være oppdatert med tanke på  smerte-

kunnskap,  kommunikasjon og tverrfag-

lig tenkning.

Fysioterapeuter i privat praksis kan bidra 

til å trygge pasienter og samtidig unngå 

unødvendig bruk av helsetjenester.

Les hele artikkelen med referanseliste/ Read the full article and references:
www.fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap
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Sammendrag 

 Bakgrunn: Kommunehelsetjenesten har fått nye og omfattende oppgaver, med krav 

om å samarbeide tverrfaglig, å vektlegge aktiv omsorg og å styrke selvhjulpenhet.  

Hensikten med denne studien er å undersøke hvordan fysioterapeuter og hjemme-

tjenestepersonell forstår sitt ansvar og sine oppgaver rettet mot fysisk funksjon til 

brukere av hjemmetjenester.       

Metode: Tjueto fagpersoner deltok i til sammen syv fokusgruppeintervju om fagut-

øvelse, samarbeid og organisering av tjenestene.

Resultater: Både faglige tradisjoner og kommunenes organisering av helsetje-

nestene hemmet samarbeid mellom ulike faggrupper. Brukere av hjemmetjenester 

sine behov for opptrening ble ikke kartlagt. Møtepunkter for faglige diskusjoner og 

kunnskapsoverføring var tilfeldig og avhengig av enkeltpersoner. Hjemmetjeneste-

personell manglet kompetanse til å vektlegge aktiviserende hjelp til brukere.

Konklusjon: Det kommunale tjenestetilbudet til brukere av hjemmetjenester var ikke 

i tråd med lover og forskrifter. Tilbudet var oppdelt og koordinering av tjenestene 

manglet. Det er nødvendig å kartlegge brukernes funksjonspotensial og utvikle sys-

tematisk tverrfaglig samarbeid mellom fysioterapeuter og hjemmetjenestepersonell 

for å gi optimale tjenester. 

Nøkkelord: Fysioterapi, fagutøvelse, samarbeid, organisering, hjemmetjeneste.
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Studien er godkjent av Norsk Samfunns-
vitenskapelig Datatjeneste (NSD).  
Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Innledning
Helse- og sosialtjenestene i kommunen 

har fått ansvar for flere og mer omfattende 

oppgaver. Når oppgaver og arbeidsfordeling 

endres, stilles nye krav til tjenesteutøvernes 

arbeidsmåter og kvalifikasjoner (1). Denne 

artikkelen handler om hvordan ansatte i re-

habiliteringstjenesten og hjemmetjenesten 

forstår sitt ansvar og sine oppgaver rettet 

mot personer med sammensatte hjelpebe-

hov. Et mål med tjenestene er at brukerne 

skal bedre eller opprettholde sin funksjons-

evne slik at den enkelte kan leve og bo selv-

stendig lengst mulig og ha en aktiv og me-

ningsfylt tilværelse (2). Mange yrkesgrupper 

skal bidra til disse brukerne, deriblant fysio-

terapeuter. 

Kommuner har knapphet på faglige res-

surser og det er viktig at de eksisterende 

ressursene utnyttes og at alle samarbeider. 

Samarbeid vil si å arbeide mot en felles mål-

setning, og dette forutsetter at det foregår 

en form for dialog mellom de involverte 

fagpersonene og at de kjenner til hveran-

dres fagfelt. Fysioterapitjenesten og hjem-

metjenesten er vanligvis organisert i ulike 

enheter. Vi er ikke kjent med nyere norske 

studier som spesifikt har undersøkt hvordan 

fysioterapeuter samarbeider med andre hel-

setjenesteutøvere i kommunehelsetjenesten.

Artikkelens problemstilling er hvordan 

fysioterapeuter og hjemmetjenestepersonell 

forstår sine oppgaver, ansvarsfordeling og 

samarbeid knyttet til den fysiske funksjonen 

til brukere av hjemmetjenester.  

Teoretisk perspektiv
Studien fokuserer på fysioterapeuter og 

hjemmetjenestepersonell og deres fag-

lige kompetanse i en bestemt organisatorisk 

kontekst. Fagutøvere skal løse problem el-

ler utføre oppgaver som krever profesjonell 

kompetanse, og de må involvere seg i sam-

handling med ulike aktører og i interper-

sonlige relasjoner (3). Deres profesjonelle 

bakgrunn er styrende for persepsjon eller 

strukturering av erfaringer (3). Forutset-

ning for samarbeid er at det etableres en 

Samarbeidsutfordringer  
i kommunehelsetjenesten

VITENSKAPELIG ARTIKKEL
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felles faglig og organisatorisk forståelse. 

Dette innebærer endringer i den profesjo-

nelle ekspertise til også å bestå av samar-

beid (1). Forståelse for hva slags handlinger 

som forutsettes for å oppnå hensiktsmessig 

samarbeid og samordning av tjenester kaller 

Orvik organisatorisk kompetanse (4). I ana-

lysen av fagutøvernes synspunkter på egne 

arbeidsoppgaver og prioriteringer vektleg-

ges derfor også hvordan de samarbeider om 

faglige oppgaver. 

Metode
Det ble gjennomført fokusgruppeintervju 

med profesjonsutøvere for å få tilgang på 

deres praksiser og perspektiver på egne og 

andres valg og prioriteringer. Kunnskap om 

slike forhold er vesentlig for å iverksette til-

tak slik at brukerne får nødvendige tjenester 

og at fysioterapi – så vel som de øvrige hel-

setjenestene i kommunene – utnyttes best 

mulig. 

Fokusgrupper er ledede diskusjoner i 

små grupper og vil kunne bidra til å forstå 

og avdekke erfaringer, holdninger, meninger 

og synspunkter i miljø der mange samhand-

ler (5,6).  

Informantene ble rekruttert fra tre kom-

muner, to mellomstore og en stor, i tre fyl-

ker. I to kommuner deltok informanter fra 

både rehabiliteringsenheten og pleie- og 

omsorgsenheten, mens i den tredje kommu-

nen ble informanter rekruttert fra sistnevnte 

enhet. 

Enhetslederne sendte forespørsel med 

informasjonsskriv og samtykkeskjema til 

aktuelle ansatte i rehabiliteringsenheten og 

hjemmetjenesten. Inklusjonskriterier var 

ansatte med ulik yrkesutdannelse på høy-

skolenivå og minst et halvt års praksis og 

som ga tjenester til brukere av kommunale 

helse- og omsorgstjenester. Utvalget besto 

av 22 informanter; ergoterapeuter og fysio-

terapeuter fra rehabiliteringstjenesten og sy-

kepleiere, vernepleiere og ergoterapeuter fra 

hjemmetjenesten. Yrkespraksis i kommunal 

virksomhet varierte fra seks måneder til 21 

år. Fire av informantene var fysioterapeuter.

Det ble gjennomført syv fokusgruppein-

tervju. Hvert intervju varte omtrent en og 

en halv time. Av praktiske grunner besto 

den enkelte fokusgruppe av informanter fra 

samme enhet, og størrelsen varierte fra to til 

fem informanter. Begge forskerne var til ste-

de i gruppene og fordelte ansvaret for å føre 

ordet, stille spørsmål og følge opp diskusjo-

nene. Det var utarbeidet en intervjuguide 

med tema knyttet til fagutøvelse, samarbeid 

med andre profesjonsutøvere, brukeres be-

hov for tjenester og organisatoriske forhold. 

I intervjusituasjonene ble det lagt vekt på 

eksemplifiseringer. 

Ett av kravene til fokusgruppe er at in-

teraksjonen foregår mellom informantene, 

og ikke kun mellom forsker og informant 

(5). Denne dynamikken gjorde at det kom 

frem mange momenter, også i de minste 

gruppene. Intervjuguiden ble justert med 

nye og mer avgrensede spørsmål underveis 

i datainnsamlingsperioden etter hvert som 

vi fikk ny innsikt tilknyttet tjenesteutøvel-

sen (7).  Iblant stilte vi kontrollspørsmål for 

å avklare om vår forståelse av oppgaver og 

organisering var i tråd med informantenes. 

Med informanter fra både rehabiliterings-

tjenesten og hjemmetjenesten ble faggrup-

penes prioriteringer og uklarheter i mål og 

ansvarsforhold tydeliggjort og ga oss innsikt 

i den kompleksiteten som preget tjenestetil-

budet i kommunene. 

Intervjuene ble transkriberte, og for å 

identifisere aktuelle tema ble lydfilene gjen-

nomgått flere ganger av begge forskerne. De 

utskrevne intervjuene ble anvendt i identi-

fisering av begreper gjennom systematise-

ringen fra tema til kategorier. Analysen er 

således både empirisk og teoretisk generert. 

Det teoretiske rammeverket løftet frem spe-

sifikke trekk og mønstre i syn på praksis. 

Forskerne arbeidet hver for seg med analy-

sen og diskuterte regelmessig for å komme 

frem til en omforent forståelse. To forskere 

med ulik fagbakgrunn, henholdsvis fysiote-

rapi og samfunnsvitenskap, utførte studien.

Resultater
Hvem gjør hva, hvordan og hvorfor
I det følgende redegjøres for organisatoriske 

rammer for informantenes arbeidsoppgaver 

og deres beskrivelser av hvordan de forhol-

der seg til brukernes fysiske funksjon. Av si-

tatene og beskrivelsene fremgår det om de er 

basert på et enkelt eksempel eller er mønstre 

og trekk som går igjen.  

Ifølge Helse- og omsorgstjenestelovens 

§ 3-4 (2) plikter kommunen å legge til rette 

for samhandling mellom ulike deltjenester 

der det er nødvendig. Helsepersonellovens 

§ 4 (8) sier at helsepersonell har ansvar for 

å samarbeide med andre instanser når pa-

sientens behov tilsier dette, uavhengig av 

hvordan tjenestene er organisert. 

Uklar arbeidsdeling og arbeid på oppdrag
I alle kommunene var pågangen til fysiote-

rapi stor i forhold til tilgjengelige ressurser. 

Søknadene om fysioterapi ble behandlet 

av en inntaksgruppe i rehabiliteringsenhe-

ten og prioritert ut fra kommunalt vedtatte 

kriterier1. Søkere som ikke fikk fysioterapi 

umiddelbart ble satt på venteliste. Hjem-

metjenesten2 hadde ikke anledning til å 

prioritere oppgaver, men pliktet å gi tildelte 

tjenester til dem som hadde krav på deres 

hjelp. Søknad om hjemmetjenester ble be-

handlet i kommunens koordinerende enhet 

eller ved tildelingskontor. Søkerens pleie- og 

omsorgsbehov og funksjonsnivå ble regis-

Fysioterapeuter har best kompetanse om beveg-
elsessystemet og hvordan aktiviserende hjelp 
praktisk kan gjennomføres.

Kort sagt

Implikasjoner for praksis:

Det er nødvendig å etablere som rutine 

at alle som tildeles hjemmetjenester 

får kartlagt sitt funksjonspotensial av 

fysioterapeut.

Fysioterapeuter trenger organisato-

risk kompetanse, slik at samarbeid og 

samordning for å reorganisere klinisk 

kompetanse blir ivaretatt.

I dagens helsevesen er det nødvendig 

at også fysioterapeuter utfordrer egen 

fagkultur og bruker tid til å samarbeide 

tverrfaglig.

1 Fysioterapeuter med avtalehjemmel har også lange ven-
telister og må gjøre prioriteringer. Hva slags og hvordan 
prioriteringer foregår varierer mellom kommuner (19). 

2 Hjemmetjenester brukes ofte som en samlebetegnelse 
for oppgavene som defineres som pleie- og omsorgstje-
nester, og brukes slik i denne artikkelen. 
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trert, men bakgrunn for funksjonsproble-

met og mulighet for å gjenvinne funksjon 

ble ikke kartlagt.  Bestiller-utfører-modellen 

lå til grunn for hjemmetjenestens oppga-

ver, og modellen ble praktisert med «myk» 

operasjonalisering. Det vil si at vedtakene 

var «åpne», noe som forutsetter at hjemme-

tjenestepersonalet må gjøre skjønnsmessige 

vurderinger av hva bruker trenger i det en-

kelte konkrete møtet (9).

Alle informantene var enige om at fysio-

terapeuter var riktig adressat når brukerne 

hadde behov for spesifikk trening, men det 

var uklarheter om hvilke oppgaver som til-

hørte de ulike faggruppene. En fysiotera-

peut presiserte hva slags oppgaver som lå 

innenfor deres arbeid:

«I hovedsak ønsker vi jo å bidra til funk-
sjonsforbedring. Og hvis det er en konkret 
problemstilling som vi kan hjelpe med. Men 
hvis det er miljøfaktorer, hvis det er vedlike-
hold og ... ja, igangsetting og ting som skal skje 
hver eneste dag, flere ganger om dagen, så er 
ikke vi de som skal dekke det behovet.»

Fysioterapeutene mottok flere henvisnin-

ger enn de til enhver tid kunne betjene, og 

mente derfor at de ansatte i hjemmetjenes-

ten, de som daglig yter praktiske tjenester til 

brukere med begynnende funksjonsfall og 

kronisk sykdom, måtte gjennomføre gene-

rell mobilisering. Dette var hjemmetjeneste-

personalet i hovedsak enige i, men hva som 

var generell eller mer spesifikk mobilisering 

var ikke tydelig. Intervjuene viser at syke-

pleiere i mange tilfeller ikke var trygge på at 

de hadde tilstrekkelige basiskunnskaper til å 

utføre hensiktsmessig mobilisering på selv-

stendig grunnlag. En sykepleier uttalte:

«... så er det å vite akkurat hvordan du skal 
bevege på et lem for at du ikke skal gjøre noe 
galt, for du kan jo tross alt gjøre skade på folk. 
…() det har noe med kompetanse å gjøre, at 
vi skal ikke gå inn og gjøre sånne oppgaver…»

Kontrakturprofylakse, gangtrening og 

generell mobilisering dreide seg om en 

grunnleggende kompetanse som sykeplei-

ere tilla egen faggruppe. Under forutsetning 

av opplæring mente sykepleierne at de også 

kunne utføre mer kompliserte mobilise-

ringstiltak. Flere informanter fra hjemme-

tjenesten ønsket å legge ytterligere vekt på 

mobilisering, og de mente at med ergo- og 

fysioterapeuter i kollegiet ville det bli mer 

fokus på slike forhold. 

Informanter fra begge enhetene var enige 

om at rehabiliteringstjenesten ble trukket 

for sent inn til brukere. Fysioterapeuter sa: 

«…vi () får dem ikke før det har oppstått et 
funksjonsfall. Ofte kommer vi inn først når 
det er oppstått et problem…» Dette skjer for-

di… hjemmetjenesten (har ikke) på en måte 
sett behovet for å dra oss inn. 

Noen sykepleiere fortalte at de var opp-

tatt av å oppmuntre brukerne til å gjøre mest 

mulig selv, og la vekt på at brukere var delak-

tige i gjennomføring av oppgaver. De hadde 

lagt merke til at brukere hadde funksjons-

fall når de kom fra avlastning eller sykehus-

opphold. Da arbeidet de systematisk for at 

brukerne skulle bli mer selvhjulpne. De som 

kom med slike eksempler var informanter 

fra avdelinger hvor det foregikk jevnlige 

faglige diskusjoner og de som hadde kontor 

nært fysioterapeuter og ergoterapeuter. 

Flere sykepleiere kom inn på at de tidlige-

re hadde mer fokus på aktivisering, men at 

de nå på grunn av stor arbeidsmengde ikke 

prioriterte slike oppgaver. Det var uenighet 

blant informantene fra hjemmetjenesten 

om det var omfang av arbeid som hindret 

vektlegging av mobiliseringstiltak. Én opp-

fatning var at det kunne være hektiske da-

ger, men vanligvis ...handler (det) litt om å 
organisere, lage tiltak, planer målfokusert på 
bruker... En annen sykepleier sa:

«Jeg skulle gjerne ha trent både det ene og 
andre, men jeg synes ikke det er tid. Og det er 
en masse som sagt man kan gjøre mens man 
er i stellesituasjonen, men jeg prøver heller å 
motivere pasienten til å ta rullatoren og gå, og 
sånne ting. Og det blir det enkle, lettvinte, det 
er ikke sånn at jeg går i lag med dem i gan-
gene for å trene 15 runder. Det blir de kortere 
rundene, eller motivere dem opp av godstolen 
og ut av senga og sånne ting.»

Et problem var også at noen brukere som 

hadde fått tildelt hjemmetjenester så på hjel-

pen som en rettighet og ville ikke gjøre noe 

selv. 

Kartleggingen3 som lå til grunn for tilde-

ling av hjemmetjenester registrerte grad av 

funksjonshemming, men omfang av funk-

sjonshemming trengte ikke sammenfalle 

med den tid som medgikk til tjenesten. De 

som skårer høyest er ikke i stand til å gjøre 

noe selv, og en sykepleier påpekte at det er 

hos de som skårer lavere det tar tid …for de 
klarer å gjøre det sjøl hvis du bare venter.   

Mens fysioterapeuter overlot arbeids-

oppgaver til hjemmetjenesten når de hadde 

for mye å gjøre, ble hjemmetjenesten tillagt 

oppgaver andre grupper ikke gjorde lenger, 

som når posten og renovasjonen innførte 

restriksjoner med hensyn til hvor langt fra 

boligen deres tjenester ble utført. Hjemme-

tjenesten måtte forholde seg til mange ulike 

oppgaver og organisere arbeidet slik at de 

viktigste oppgavene ble gjennomført. Dess-

uten var staben sammensatt med mange del-

tidsansatte og ufaglærte.

Koordinering og kunnskapsoverføring   
Individuell plan skal sikre koordinerte og 

målrettede tjenester, men få av hjemmetje-

nestens brukere hadde slik plan og det var 

ikke vanlig med regelmessige formaliserte 

møter om felles brukere. 

En forutsetning for å arbeide mot fel-

les mål er kommunikasjon. I de tre kom-

munene brukte hjemmetjenesten og re-

habiliteringstjenesten samme elektroniske 

dokumentasjonssystem, men programmet 

inneholdt ikke et felles rom der tjenesteyt-

erne enkelt kunne holde seg oppdaterte om 

tiltak fra den andre enheten. Informanter 

fortalte om andre formidlingsmåter, som at 

fysioterapeutene la skriftlig beskjed hjemme 

hos bruker med instruks til hjemmetjenes-

ten om hva som skulle gjøres av fysisk ak-

tivisering. 

En fysioterapeut hadde erfart at det var 

nødvendig å gå mer systematisk til verks for 

å informere hjemmetjenesten om hvordan de 

oppgavene hun «påla» dem skulle gjennom-

føres. Hun hadde utviklet en måte å formidle 

på som fungerte til å delegere oppgaver: 

«... jeg anbefaler nettopp et sånt kontrak-
turprofylakseopplegg. Lager et opplegg, tar 
bilder, beskriver hvordan det kan gjøres. Le-
der av sektoren i hjemmetjenesten kaller inn 
sine ansatte til et møte der vi går gjennom 
det, hvordan det skal gjøres. Og de møter opp, 
for de har fått pålagt det fra sin overordnede. 
Alle kommer, jeg demonstrerer, og det funge-
rer veldig bra. De skriver ned på en sjekkliste, 
omtrent som en vaskeliste, at det er gjort klok-
ka da og da, og dato da og da. Og det har vi jo 
fått til å fungere. Men ikke sant, det er ganske 
personavhengig, både i fra ansatt til ansatt, 
og i fra avdelingsleder til avdelingsleder.» 

En annen fysioterapeut redegjorde for 

hvordan hun passet på å kommunisere med 

hjemmetjenesten ved å bruke aktuelle an-

ledninger til å rette fokus på aktivitet: 

«...jeg blir jo godt kjent med personalet, 
fordi jeg er der to ganger i uken, og følger kan-

3 Kartleggingen er basert på IPLOS-forskriften og er et 
register for bistandsbehov.  IPLOS er et nasjonalt pseudo-
nymt register for individbasert pleie og omsorgsstatistikk 
(20).
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skje opp personen i seks uker, seks uker av og 
seks uker på, i forhold til hvordan de gjør det 
med enkelte som trenger en type kontinuerlig 
tilbud. Og da er jeg inne hele tiden, og på en 
måte treffer de andre som jobber der, det blir 
kontinuitet over det. Og da opplever jo jeg at 
det fungerer. Men da blir det hele tiden min 
rolle å være en pådriver, i forhold til det fag-
lige jeg kan bidra med. At jeg føler at jeg hele 
tiden må mase, og tenke at det er en av mine 
oppgaver å huke tak i folk, og spørre hvordan 
går det med det, og gjør dere sånn, og funge-
rer det. Og da opplever jeg at man får det til.»

Vi fikk beskrivelser av at tjenesteutøvere 

som var samlokaliserte gikk innom hver-

andre og snakket om felles brukere når de 

hadde noe viktig å formidle. Intervjuene 

inneholdt også eksempler på at tjenestene 

ikke hadde omforente mål: hjemmetjenes-

ten bestilte komfortstol til brukeren mens 

fysioterapeuten arbeidet for at brukeren 

skulle være mest mulig i aktivitet. Hjem-

metjenesten laget og serverte frokost til 

brukeren etter at rehabiliteringstjenesten i 

en lengre periode hadde arbeidet målrettet 

for at brukeren skulle bli selvhjulpen i mat-

situasjonen. 

Fysioterapeuter i materialet uttrykte 

oppgitthet over at hjemmetjenestepersonell 

trengte konkret instruksjon i gjennomføring 

av mobiliseringstiltak for hver enkelt bruker. 

De mente at pleierne burde kunne overføre 

kunnskaper om mobilisering fra én bruker 

til en annen. 

Diskusjon
Våre funn viser at både faglige tradisjoner og 

organisatoriske forhold hemmet samarbeid. 

Faggruppene prioriterte i hovedsak ut fra 

egen fagtradisjon, pleierne pleie hvor fokus i 

liten grad var på aktivisering.  Fysioterapeu-

tene utførte funksjonstrening som i begren-

set grad ble fulgt opp av hjemmetjenesten. 

Organiseringen av tjenestene, tilretteleg-

gingen og innholdet i fagutøvelsen var ikke 

optimale med hensyn til brukernes fysiske 

funksjon, og kommunikasjonen mellom en-

hetene fungerte ikke hensiktsmessig. 

Det tyder på at hjemmetjenestepersona-

let generelt sett ikke hadde den nødvendige 

kompetansen til å utøve skjønn relatert til 

brukernes funksjonsnivå, og ikke minst – å 

initiere tiltak i rett tid. Hjemmetjenesteper-

sonalet uttrykte at de tillegges oppgaver som 

ikke faller inn under deres kompetanse; de 

hadde ikke tilstrekkelige kunnskaper om 

bevegelsessystemet til å utføre de praktiske 

resonnementer som forutsettes for å utføre 

individualiserte tiltak. Altså var deres ge-

nerelle kunnskaper for begrenset til å se det 

generelle i det spesifikke. Dette samsvarer 

med sentrale funn i en tilsynsrapport om 

kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstje-

nestene til eldre (10). Den slår fast at det 

var lavt kunnskapsgrunnlag og lite fokus på 

aktivisering, at pleieplaner ikke inneholdt 

mål og tiltak for fysisk aktivisering og at 

det er nødvendig kontinuerlig å rette opp-

merksomheten mot aktivisering i den dag-

lige pleien. Det er nødvendig å etablere som 

rutine at alle som tildeles hjemmetjenester 

får kartlagt sitt funksjonspotensial av fysio-

terapeut og om brukeren trenger spesifikk 

trening med fysioterapeut eller et opplegg 

som hjemmetjenesten kan veiledes i å gjen-

nomføre. 

Etablering av møtepunkter for å overføre 

kunnskap slik at hjemmetjenestepersonell 

fulgte opp funksjonstrening var avhengig av 

enkeltpersoner; det skjedde tilfeldig og var 

ikke en del av et planmessig samarbeid mel-

lom enhetenes ansatte. Dette er i tråd med 

funn i en tilsynsrapport fra 2011 som kartla 

pasientforløp for slagpasienter, hvor det ble 

avdekket at individuell plan og koordinator 

var lite i bruk (11). Våre eksempler viser at 

fysioterapeuter tok ulike organisatoriske 

grep for å styrke hjemmetjenestepersonalets 

fokus på fysisk funksjon. En fysioterapeut 

arbeidet systematisk og samlet aktuelle plei-

ere og gjennomgikk praktiske tiltak, mens 

en annen møtte enkelte pleiere mer tilfeldig 

i behandlingssituasjoner.  Begge eksemplene 

tydeliggjør at fysioterapeutene hadde over-

blikk over egen plassering og så at hjemme-

tjenesten trengte faglig oppfølging. En stu-

die gjennomført i et sykehjem viste at dialog 

og direkte samarbeid mellom faggrupper er 

nødvendig for å fremme mer aktivitetsret-

tede tjenester, og systematisk veiledning av 

pleierne var her vesentlig (12). Kun skrift-

lig eller verbal informasjon til pleiepersonell 

om spesifikke mobiliseringstiltak er ofte 

ikke tilstrekkelig. I praktiske handlinger lar 

ikke alt seg beskrive og det er krevende å ar-

beide på oppdrag fra andre. Det forutsetter 

tett dialog, veiledning og oppfølging.

Fysioterapeuter har best kompetanse om 

bevegelsessystemet og hvordan aktiviseren-

de hjelp praktisk kan gjennomføres. For at 

denne kunnskapen skal gjennomsyre tjenes-

tene, trenger fysioterapeuter organisatorisk 

kompetanse, slik at samarbeid og samord-

ning for å reorganisere klinisk kompetanse 

blir ivaretatt (4). 

Sentrale forhold for å oppnå effektive, 

tverrfaglige tjenester i primærhelsetjenesten 

er faggruppenes organisatoriske tilknytning, 

arbeidsstedenes lokalisering, utarbeidelse av 

målsettinger og kunnskap om hverandres 

roller, arbeids- og ansvarsområder (13,14). 

For å utvide pleiepersonells fagforståelse til 

å inkludere oppmerksomhet mot funksjon 

og mobiliseringsaspektet i brukernes pleie-

planer, er aktivt samarbeid mellom hjem-

metjenesten og rehabiliteringstjenesten en 

forutsetning. Å legge merke til gradvis funk-

sjonsfall og å vurdere brukers funksjonspo-

tensial krever spesifikke kunnskaper, og 

særlig når det gjelder eldre brukere. I mange 

tilfeller er det vanskelig å skille funksjonsre-
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duksjon som skyldes økende alder fra syk-

dom (15), og det er en generell tendens til 

at alderen i seg selv brukes som forklaring 

på problem eller behov hos eldre (16, s.13-

14,17). Informantene i vår studie har alle en 

profesjonsutdannelse, men i hjemmetjenes-

tene er ufaglærte og fagarbeidere i flertall, 

noe som forsterker kunnskapsmangelen 

som her er påvist.

Tradisjonelt har fysioterapeuter i pri-

mærhelsetjenesten arbeidet faglig selvsten-

dig og mye alene. Praksisstrukturen med 

faglige tradisjoner med klar oppgavedeling 

er i brytning og flere oppgaver i helsevesenet 

forutsettes nå løst av flere personer i en form 

for samarbeid, delegering og arbeidsdeling 

(1, s.115). I dagens helsevesen er det derfor 

nødvendig at også fysioterapeuter utfordrer 

egen fagkultur og bruker tid til å samarbeide 

tverrfaglig slik at faggruppene får innsikt i 

hverandres ståsted, lærer av hverandre og 

utvikler nye forståelser og perspektiver på 

problemstillinger. 

Våre informantgrupper er strategisk ut-

valgt. Selv om det er få informanter, vil vi 

argumentere for at mønstrene i utvalget re-

presenterer kategorier som er i samsvar med 

den konteksten utvalget utgjør eksempel på. 

Derfor kan det foretas analytisk generalise-

ring (18, s. 266-269), noe som betyr at de 

faglige trekk og prosesser som fremkommer 

i vår studie har relevans ut over det aktuelle 

datamaterialet.

Det at vi var to forskere med ulik fagbak-

grunn, mener vi styrket studiens validitet.

Avslutning
Det kommunale helsetjenestetilbudet til 

brukere av hjemmetjenester er oppdelt. Våre 

funn viser manglende kompetanse og res-

surser rettet mot opprettholdelse og bedring 

av funksjon, samt manglende koordinering 

og samkjøring av tjenestene. Denne praksi-

sen står i motsetning til offentlige dokumen-

ter hvor det legges opp til tverrfaglig sam-

arbeid for å utnytte ressursene best mulig. 

Det kan også stilles spørsmål om kommu-

nene har tilstrekkelig med faglige ressurser 

til å dekke behovet for rehabilitering. Med 

utgangspunkt i eksisterende kunnskap om 

hva som fører til tverrfaglig samarbeid har 

kommunene og fagutøverne viktige organi-

satoriske oppgaver å løse. Det er nødvendig 

med organisatoriske rammer som gir rom 

for faglige møteplasser for kommunikasjon 

og drøfting av aktuelle problemstillinger, 

kompetanseoverføring og utvikling for å 

sikre at alle brukere av hjemmetjenester får 

vurdert sine muligheter for å opprettholde 

eller bedre sin funksjon. Faglig kompetanse 

må ikke forstås snevert, men også inneholde 

kunnskaper om andre aktører og ferdighe-

ter i samarbeid. Dette er forutsetninger for 

å oppnå helse- og omsorgstjenestelovens 

intensjon om å bruke ressursene slik at bru-

kerne blir mest mulig selvhjulpne og kan 

leve og bo selvstendig lengst mulig. 
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Title: Challenges in interdisciplinary collaboration in community health 
care – a focus group study and usefulness 
Abstract 

 Background: Due to health policy reform the community health care system faces 

new demands regarding interdisciplinary cooperation, active care and self-reliance.  

The aim of this study was to explore how physiotherapists and home care professio-

nals look upon their responsibilities and their tasks related to the physical functio-

ning of the users of home care services.

Methods: Twenty-two professional health care workers attended seven focus group 

interviews regarding professional practice, cooperation and organization of services.

Results: Interdisciplinary work was restrained both by professional traditions and 

the organizing of community health care services. Identification of rehabilitation 

requirements of users of home care services were found wanting. Meeting points for 

professional discussions and transference of knowledge were random and depended 

upon individuals. The home care professionals lacked competence in activating care.

Conclusions: The community health care services towards home care users were 

not in line with public policy recommendations and appeared to a large extent as 

arbitrary and uncoordinated. The findings emphasize the need to identify the home 

care users’ potential of physical functioning and to develop a systematic interdiscipli-

nary cooperation between physiotherapists and other health care professionals to 

increase the focus upon physical functioning and to improve the quality of services.

Keywords: Physiotherapy, mobilization, professional practice, interdisciplinary work, 

organizing, home care services.



FYSIOTERAPEUTEN  9/14     53

Skrevet av Torgrim Tønne, manuellterapeut, 
Lars Furan manuellterapeut, Inger Storaker 
og Solfrid Hovdal, prosjektkoordinatorer ved 
Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU og Siv 
Mørkved, prosjektleder, Institutt for Sam-
funnsmedisn, NTNU.

Studien er ikke publisert.

BAKGRUNN: Sykefraværet i Norge ligger 

på 6,5 prosent (1. kvartal 2014). Det har 

vært små variasjoner de siste ti årene.  Tret-

tito prosent av det totale sykefraværet i 1. 

kvartal av 2014 var forårsaket av muskel- og 

skjelettlidelser, og disse koster samfunnet 

mellom 40-50 milliarder årlig (Arbeidstilsy-

net). Sannsynligheten for aldri å komme til-

bake i arbeid øker med lengre sykemelding, 

og ved sykmelding over et halvt år vil kun 

20 prosent komme tilbake i jobb. Muskel- 

og skjelettlidelser synes å være en uavhengig 

prediktor for framtidig høyt sykefravær. 

Det er godt dokumentert i flere studier at 

behandling og oppfølging av et tverrfaglig 

team kan bedre funksjonsnivå, øke livskvali-

tet og gi mindre opplevde smerteplager. Tid-

lig tilbakegang til normal aktivitet er av stor 

betydning for suksessfull rehabilitering og 

tilbakeføring til jobb for pasienter med hel-

seproblemer, som for eksempel ryggsmerter 

og lettere psykiske lidelser. Mange pasienter 

opplever å måtte vente lenge før tiltak og be-

handling iverksettes.

DESIGN: Vi vil gjennomføre en kombi-

nasjon av en intervensjons- og en observa-

sjonsstudie. Vi følger pasientpopulasjonene 

til fire fastleger i tre år og registrerer syke-

meldinger og søknader til spesialisthelse-

tjenesten på grunn av muskel- og skjelettli-

delser. I to av pasientpopulasjonene vil alle 

pasienter med muskel- og skjelettlidelser få 

tilgang til et samhandlende team med en 

lege og to fysioterapeuter (intervensjons-

gruppe), mens samme diagnosegrupper i 

de to andre populasjonene får eksisterende 

tilbud (kontrollgruppe).

Alle pasientene i de fire fastlegepopula-

sjonene forespørres om å delta i observa-

sjonsstudien, og å besvare spørreskjema. 

MATERIALE: Pasientpopulasjonen in-

kluderes fra fire tilfeldig valgte fastlegers 

lister. Alle pasienter mellom 21-58 år som 

står på de fire fastlegenes lister, inviteres til 

å delta. Fra denne populasjonen kartlegges 

det via selvrapportere spørreskjema hvilke 

pasienter som i løpet av de siste seks måne-

dene har/har hatt muskel- og skjelettlidelser. 

Disse pasientene utgjør studiepopulasjonen.

INTERVENSJON: Intervensjonen består 

av tilgang til et samhandlende team for pa-

sienter med muskel- og skjelettlidelser. Pa-

sienter med muskel- og skjelettlidelser som 

oppsøker sin fastlege for disse plagene, får 

tilbud om oppfølging fra et samhandlende 

team bestående av fastlege og to fysiotera-

peuter. Samhandlende team vil før prosjekt-

start gjennomgå et samhandlingsprogram 

hvor man blir enige om retningslinjer for 

samarbeid basert på nyeste kunnskap om 

håndtering av muskel- og skjelettlidelser. 

Programmet vil repeteres ved hjelp av sam-

handlingsmøter. Kommunikasjon mellom 

lege og fysioterapeuter vil i prosjektperioden 

foregå etter nærmere avtale mellom partene. 

Elektronisk samhandling blir pilotert.

Pasientene i kontrollgruppene vil få 

samme tilbud som tidligere. Pasienter på 

fastlegelistene som takker ja til deltakelse i 

studien, vil bli bedt om å svare på de samme 

spørreskjemaene.

Fastlegene vil undertegne samtykke på at 

prosjektleder kan hente ut informasjon om 

deres bruk av takst 1f og 14 (samhandlings-

takster) via HELFO. Disse takstene merkes 

med prosjektkode når bruken er relatert til 

fysioterapeuter, slik at takstbruken kan sam-

menlignes mellom gruppene.

ANALYSER: Hovedutfallsmål: Sykefra-

vær og antall søknader til spesialisthelse-

tjenesten og private rehabiliteringsforetak i 

intervensjonsperioden). Innhentes fra fast-

legenes journaler, og fra NAV.

Sekundære utfallsmål: Smerter, utmat-

telse, angst, depresjon, brukertilfredshet, 

trygdespørsmål, funksjon og livskvalitet.

Øvrige variabler som inkluderes: Demo-

grafi, informasjon om bruk av andre helse-

tjenester.

Formidling: Resultatene publiseres som 

artikler i vitenskaplige tidsskrift, nasjonalt 

og internasjonalt. 

Arbeidstitler:
Hva kjennetegner pasienter med muskel- og 

skjelettlidelser når det gjelder selvrapportert 

livskvalitet, funksjon og symptomer?

Kan organisert samarbeid mellom fastlege 

og fysioterapeut redusere sykefravær blant 

pasienter med muskel- og skjelettlidelser?

Kan organisert samarbeid om pasienter 

med muskel- og skjelettlidelser mellom 

fastlege og fysioterapeut redusere antallet 

søknader fra primærhelsetjenesten til spe-

sialisthelsetjenesten?

Data fra prosjektet kan også inngå som eva-

lueringsrapport av samhandlingsprosjekter 

(følgeforskning). Videre vil erfaringer og 

resultater formidles populærvitenskapelig 

til pasienter og innlemmes i grunn- og et-

terutdanning av fagpersoner.

Samhandlende team i primærhelsetjenesten

SAMMENDRAG FAG
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FORHANDLINGSSEKSJONEN får mange spørs-

mål knyttet til regelverket rundt ansettelse i 

offentlig sektor. Medlemmene er særlig opptatt 

av regelverket rundt utlysing, hvem som skal 

ansettes, innsyn i søkerliste og klage på utvel-

gelsesprosessen. Her redegjør vi kort for disse 

problemstillingene med hovedvekt på stat og 

kommune, hvor det er krav til at ledige stillinger 

skal lyses ut offentlig.  

Det ulovfestede kvalifikasjonsprinsipp

I offentlig sektor er det en klar hovedregel at 

alle stillinger skal lyses ut eksternt. Bakgrunnen 

for dette er det ulovfestede kvalifikasjonsprin-

sipp. Målet i en tilsettingssak er å finne frem 

til den søkeren som etter en samlet vurdering 

er best kvalifisert for stillingen. Utgangspunk-

tet for vurderingen er kvalifikasjonskravene i 

utlysingsteksten og eventuelle lov- og avtale-

festede krav. Videre vil utdanning, praksis og 

personlige egenskaper stå sentralt.

Med krav til utlysing i offentlig sektor mener 

vi her kommune og stat. Noe tilsvarende krav 

har man ikke i tariffområde Spekter eller Virke. 

I disse sektorene står arbeidsgiver i utgangs-

punktet fritt til å ansett hvem han vil, innenfor 

de grenser som lov- og avtaleverket setter og 

ved blant annet diskrimineringsreglene. 

I staten er kravet til utlysing hjemlet i lov, 

nærmere bestemt tjenestemannsloven § 2:

«Ledig embete eller stilling skal kunngjøres 

offentlig, om ikke annet er fastsatt i forskrift, 

reglement eller tariffavtale.»

Tilsetting for kortere tid enn seks måneder 

trenger ikke lyses ut, jf. tjenestemannsloven § 

6 nr. 1. 

Bakgrunn for reglene om offentlig utlysing 

Hovedregelen om ekstern utlysing av offent-

lige stillinger bygger altså på det ulovfes-

tede kvalifikasjonsprinsipp. Det innebærer at 

forvaltningen skal tilsette den best kvalifiserte 

søkeren. Det følger av dette prinsippet at 

det må kunngjøres på en slik måte at det blir 

allment kjent at stillingen er ledig, slik at mulige 

og aktuelle kandidater får en oppfordring til å 

søke eller melde sin interesse. Utlysingen skal 

bidra til at tilsettingssaken blir så godt opplyst 

som mulig, slik at grunnlaget sikres for at den 

som er best skikket blir tilsatt. Utlysingen skal 

også gi trygghet for at det ikke blir lagt vekt på 

utenforliggende hensyn ved tilsettingen. Også 

likhetshensyn tilsier at forvaltningen gir alle 

interesserte kandidater de samme muligheter 

til å konkurrere om stillingen. 

Utlysingen skal også klargjøre de vilkår som 

skal være bestemmende ved tilsettingen, slik 

at tilsettingen skjer på en ryddig måte og at 

søkerne blir behandlet likt, og etter objektive og 

etterprøvbare kriterier. En manglende utlysing 

vil lett kunne skape mistanke hos borgerne om 

at det kan ligge usaklige hensyn til grunn for 

å tilby stillingen til en bestemt person. Dette 

gjør seg særlig gjeldende når det dreier seg om 

ledende eller særlig ettertraktede stillinger. 

Uavhengig av hvilke hensyn som rent faktisk 

ligger til grunn for tilsettingsvedtaket, vil slike 

mistanker kunne bidra til å svekke borgernes 

tillit til og respekt for forvaltningen. 

Gjelder utlysningskravet alle stillinger?

Utlysing av alle stillinger i det offentlige er 

hovedregelen. Det finnes imidlertid visse 

unntak. Det mest praktiske er tilfeller hvor lov- 

eller tariffavtale gir fortrinnsrett til stillingen. 

Også utenfor disse kan det være tilfeller hvor 

det etter en konkret vurdering kan anses saklig 

for eksempelvis en kommune å unnlate ekstern 

utlysing. Relevante momenter vil bl.a. være stil-

lingens varighet og karakter, behovet for snarlig 

tilsetting, og om den som vurderes tilsatt 

direkte tidligere har vært med å konkurrere om 

stillingen på bakgrunn av en ekstern utlysing. 

Hvilket nivå stillingen ligger på, vil også være 

av sentral betydning. Generelt skal det mer til 

for å unnlate ekstern utlysing jo høyere stilling 

som skal besettes. I vurderingen må det også 

ses hen til hvor sterkt de hensyn som ligger 

bak hovedregelen om ekstern utlysing gjør seg 

gjeldende.

Krav til saksbehandlingen

Beslutningen om ansettelse må gjøres på en 

måte som sikrer lik behandling og hindrer at 

tilsettingsorganet tar utenforliggende hensyn. 

En forsvarlig saksbehandling er en forutsetning 

for at tilsettingsvedtaket blir riktig. En ryddig 

saksbehandlingsprosess er også viktig for at 

borgerne skal ha tillit til at det ikke blir tatt 

utenforliggende hensyn ved tilsettingen.

Tilsetting i en offentlig stilling er et 

enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 annet 

ledd første punktum, og tilsettingsorganet har 

plikt til å «påse at saken er så godt opplyst 

som mulig før vedtak treffes»,. Dette betyr at 

forvaltningsorganet har et selvstendig ansvar 

for å påse at saken er tilstrekkelig opplyst før 

tilsettingsvedtaket treffes. Utredningsplikten 

innebærer etter omstendighetene også en 

plikt for forvaltningsorganet til å innhente 

opplysninger gjennom egne undersøkelser, 

for eksempel ved avholdelse av intervju eller 

innhenting av referanser. Det kan ikke oppstilles 

en generell plikt til å innkalle alle formelt kvali-

fiserte søkere til intervju. Derimot vil intervju av 

aktuelle søkere normalt være et egnet middel 

til å bidra til sakens opplysning.

De fleste tariffavtaler har regler om til-

litsvalgtes involvering i en ansettelsesprosess. 

Dette gjelder innspill på hvilke kompetanse som 

trengs, innspill til utlysingsteksten, deltakelse 

på intervju m.m. 

Innsyn i prosessen og vurderingene

Søkerliste 
I henhold til offentlighetsloven skal det etter 

søknadsfristens utløp snarest settes opp en 

søkerliste over alle søkerne til stillingen. Søker-

listen er offentlig og skal være tilgjengelig hos 

rette forvaltningsmyndighet. Søkerlisten skal 

inneholde søkernes navn, alder, stilling/yrkestit-

tel og bosteds- eller arbeidskommune. En søker 

NFFs forhandlingsseksjon informerer 

om arbeidslivsspørsmål som berører 

medlemmene.Juss og arbeidsliv

Ansettelsesprosessen i offentlig sektor
Thea Wessel Jørgensen, advokat, NFFs forhandlingsseksjon



FYSIOTERAPEUTEN  9/14     55

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Stensberggata 27

Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo 

Tlf. 22 93 30 50

Hjemmeside: www.fysio.no  

E-post: nff@fysio.no

FORBUNDSLEDER

Fred Hatlebrekke

Steingrims vei 22 A, 1185 Oslo 

Tlf.  934 04 037, fh@fysio.no

GENERALSEKRETÆR

Tor Tvethaug, 992 44 815

SEKSJON ORGANISASJON OG KOMMUNIKASJON

Seksjonsleder: Elin Robøle Bjor, 901 47 513 

Kommunikasjonsleder: Vidar Rekve, 957 08 990

Seniorrådgiver: Kari Bente Sørlie, 482 25 205

ADMINISTRASJONS- 

OG ØKONOMISEKSJONEN

Seksjonsleder: Sunniva Borgen, 901 46 523

Regnskapsansvarlig: Rune Tørrlenn, 932 56 955

Rådgiver: Maren Helene Berntsen, 915 83 781

Økonomikonsulent: Kjellaug Kristoffersen, 969 03 358

Konsulent: Kristin Stormo, 969 03 109

FAGSEKSJONEN 

Seksjonsleder: Marianne Aars, 934 12 066

Seniorrådgiver: Jorunn Lunde, 952 21 005

Seniorrådgiver: Bente Øfjord, 482 61 726

Rådgiver: Siri Nergård, 977 43 418

Rådgiver: Mona Raddum Loe, 969 04 042

Kurssekretær: Monica Haugen, 943 24 777

Seniorkonsulent, kurs: Micheline Viktil, 924 28 247

Rådgiver, kurs: Áslaug Skúladóttir, 402 38 662

FORHANDLINGSSEKSJONEN

Forhandlingssjef:  

Ruth-Line Meyer Walle-Hansen, 408 52 840

Advokat: Irja Anthi, 950 26 665

Advokat: Thea W. Jørgensen, 913 45 224

Advokat: Else-Margrethe Husby, 900 99 021

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

FYSIOFONDET

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

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

kan anmode om at navnet ikke offentliggjøres, 

men kan ikke motsette seg det. I tillegg til 

den offentlige søkerlisten skal det utarbeides 

en utvidet søkerliste som bare andre søkere 

til stillingen har rett til å se. Denne søker-

listen skal, i tillegg til opplysninger gitt i den 

offentlige søkerlisten, inneholde fullstendige 

opplysninger om utdanning, tjenestetid og 

praksis i offentlig og privat virksomhet.

Forvaltningsloven og forskrifter
Partsoffentlighet reguleres av forvaltnings-

loven og forskrifter. Søkere har rett til å gjøre 

seg kjent med hvem de andre søkerne er, 

som regel i utvidet søkerliste. På søkerstadiet 

har man ikke rett til å se selve søknaden og 

vedlegg. En søker har imidlertid rett til å se 

søknad og vedlegg til personer som er innstilt 

til eller tilsatt i en stilling.

Klageadgang
Tilsetting er et enkeltvedtak som er unntatt 

fra ordinær klageadgang. Dette innebærer at 

man ikke har klageadgang til arbeidsgiver på 

et vedtak om ansettelse.

Dersom man som søker eller tillitsvalgt 

blir oppmerksom på saksbehandlingsfeil eller 

klare forbigåelser med grunnlag i søkernes 

kvalifikasjoner, kan man gjøre arbeidsgiver, 

innstillende myndighet, tilsettingsorganet 

oppmerksom på dette før arbeidsgiver fatter 

vedtak om tilsetting. Dette kan det føre til at 

arbeidsgiver revurderer sitt syn eller starter 

prosessen på ny.

Hvis man i ettertid mener det er det 

foreligger saksbehandlingsfeil, kan man klage 

til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannens 

oppgave er å føre tilsyn med forvaltningen. 

Ved brudd på diskrimineringslovgivningen 

kan man klage til Likestillings- og diskrimine-

ringsombudet. Dersom vedtak er fattet, kan 

ansettelsen i utgangspunktet bare omgjøres 

dersom vedkommende som er ansatt, ikke 

har fått melding om at hun er tilsatt. Dette 

innebærer i utgangspunktet at man ved forbi-

gåelser ikke får stillingen, selv om det skulle 

foreligge saksbehandlingsfeil eller brudd på 

diskrimineringslovgivningen. 

Hvis Sivilombudsmannen velger å komme 

med en uttalelse, vil denne være rådgivende 

for den offentlige virksomheten. Når det er 

sagt, velger den offentlige arbeidsgiver som 

regel å rette seg etter Sivilombudsmannens 

kritikk. Dette vil i praksis si å komme med en 

beklagelse og endre rutiner for fremtiden. 

Det kan også være grunnlag for erstatning i 

form av økonomisk tap, men et slikt krav må 

eventuelt fremmes ved alminnelig søksmål, 

med mindre man kommer til enighet med 

virksomheten. 

Problemstillingen
For å vurdere om det foreligger en saksbe-

handlingsfeil, må man lese utlysningsteksten 

godt. Vær oppmerksom på at det er forskjell 

på hvilke krav arbeidsgiver stiller i en utlys-

ningstekst og hvilke ønsker han har. Det er 

kun krav til søker som binder opp arbeidsgiver 

i forhold til hvem han kan ansette. Ofte heter 

det i utlysningsteksten at personlige egen-

het vektlegges. Hvis flere søkere oppfyller 

kravene i utlysningsteksten, kan arbeidsgiver 

legge avgjørende vekt på personlig egnethet, 

selv om flere av søkerne har mer erfaring enn 

den som blir ansatt, så lenge kriteriene er 

saklige. 

Frem til 31. desember 2015 har NFF to regelverk for spesialistordningen som løper 

parallelt, «overgangsordningen» og «ny ordning». Overgangsordningen opphører 31. 

desember 2015. Det gis ikke adgang til å søke om utvidede frister eller lempeligere 

fortolkning av regelverket. Fra 1. januar 2016 kreves det en toårig mastergrad og veiledet 

praksis for å bli spesialist. 

KURS: Du blir prioritert ved opptak til kurs dersom du mangler timer for å oppfylle 

kravene til å bli spesialist etter overgangsordningen. Det forutsettes at du søker kurs innen 

angitt påmeldingsfrist, og at du skriver i merknadsfeltet i påmeldingsskjemaet at du søker 

om å bli spesialist.

Spesialistordningen 
– overgang og kurs
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NFFs etterutdanningskurs

Kurstittel Kursdato Sted Påmeldingsfrist

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

Temadag om fysioterapi til kreftpasienter 14. november Oslo Fortsatt ledige plasser!

Fordypningskurs i undersøkelse og behandling 
ved kjeveleddsproblematikk

21.-22. november Oslo Fortsatt ledige plasser!

Treningsfysiologi - trening for helse og prestasjon 5.-8. januar Trondheim Ny frist: 1. november

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

Bevegelsesutvikling del 1 og del 2 12.-16. januar og 13.-17. april Oslo Fortsatt ledige plasser!

Fysioterapi og traumer 28.-30. januar og 20.-22. mai Tromsø Ny frist: 1. november

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

Kurs i Basal Kroppskjennskap 1 19.-23. januar Svarstad Ny frist: 1. november

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

Temakurs Parkinson sykdom 26. januar Oslo 16. november

Dysfunksjon i bekkenbunnen og inkontinens 2.-6. februar Oslo 6. november

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

4.-6. februar og 20.-21. april Oslo 4. november

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

9.-11. februar og 23.-24. april Oslo 9. november

Grunnkurs i treningslære, del 1 og del 2 12.-13. februar og 7.-8. mai Trondheim 15. november

Fysioterapikongressen 4.-6. mars Lillestrøm Early bird: 15. januar

Fysioterapi for voksne med nevrologiske lidelser, 
del 1 og del 2

23.-25. mars og 4.-5. juni Oslo 20. desember

Helse- og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmiljø 13.-17. april Oslo 4. januar

Onkologi - fysioterapi og kreft 1 20.-23. april Oslo 20. januar

Grunnkurs i motiverende samtale, del 1 og del 2 27.-28. april og 15. juni Oslo 27. januar

Helsefremmende og forebyggende arbeid 24.-28. august Oslo 17. mai

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

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

Kurs i Basal Kroppskjennskap 2 14.-18. september Oslo 14. juni

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

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

Grunnkurs i kreftrelatert lymfødem 19.-23. okotober Oslo 19. juli

Helse- og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmiljø 19.-23. okotober Oslo 24. juli

Det tas forbehold om endringer

Kursoversikt 2014/2015

www.fysio.no/kurs
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Ta vare på kroppen din. Det er nemlig 
det eneste stedet du MÅ bo. Jim Rohn  

NFF, Norsk Parkinsonforbund og Fram helserehab inviterer til 
temadag om Parkinson sykdom 26.januar 2015 i Oslo.  
Sentralt i temadagen står de nylig publiserte europeiske fysiote-
rapiretningslinjene for Parkinson sykdom, treningens betydning 
fra et brukerperspektiv og oppdatert kunnskap fra dyktige fagper-
soner innen feltet. 

Informasjon og påmelding: www.fysio.no/kurs

 Kollegaveiledning

Grupper som vil gå på ettermiddag/kveld:
Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø,
Kristiansand, Oslo, Ålesund og Tromsø  
Ta kontakt for grupper andre steder, mh@fysio.no

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

www.fysio.no/veiledning

Temadag om Parkinsons sykdom

Kurstilbud for fysioterapeuter i 
frisklivsarbeid 2015

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

NFF har kurs for fysioterapeuter i helsefremmende og forebyg-
gende arbeid, samt flere aktuelle kurs om fysisk aktivitet og tre-
ning for diverse pasientgrupper, effektive treningsprinsipper og 
individuell tilpasning av oppfølging. I 2015 kan følgende på kurs-
kalenderen være av interesse for fysioterapeuter i frisklivsarbeid:

Refleksjon over metodebruk innen 
barne- og ungdomsfysioterapi 

NFF og HIOA inviterer til temadag om hvordan vi velger og 
begrunner behandling innen barne- og ungdomsfysioterapi med 
utgangspunkt i Vojta-tilnærmingen den 14.januar 2015 i Oslo. 

Informasjon og påmelding: www.fysio.no/kurs

www.fysioterapikongressen.no

05. – 08. januar Treningsfysiologi – trening  
for prestasjon og helse

Trondheim

21. – 23. januar Kreft og fysisk aktivitet Oslo

12. – 13. februar 
og 7. - 8. mai

Grunnkurs treningslære for 
fysioterapeuter

Trondheim

27. – 28. april  
og 15. juni

Grunnkurs i motiverende 
samtale

Oslo

24. – 28. august Helsefremmende og forebyg-
gende arbeid - et folkehelse-
perspektiv

Oslo

Dato kommer Grunnkurs i fysioterapi og 
psykisk helse

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

Velkomen til Vinje kommune; ein fjellkommune i Vest-Telemark 
som er innfallsporten til Hardangervidda. Kommunen har gode 
kulturtilbod, og kan naturmessig by på eit mangfald av opplevin-
gar både sumar og vinter. 

SJEFSFYSIOTERAPEUT 100 % STILLING 
- ID 1156

Vinje kommune har ledig fast stilling som sjefsfysioterapeut frå 
01.01.2015. Sjefsfysioterapeuten har ansvar for den adminis-
trative og faglege leiinga av fysioterapi-tenesta, inneber mellom 
anna ein kombinasjon av førebygging og rehabilitering/habilite-
ring.  

Kommunen har oppretta Frisklivssentral med trening på resept, og 
har i mange år satsa mykje på førebygging med grupper på dag- og 
kveldstid. 

Kommunen har driftsavtale med tre fysioterapeutar som arbeider 
privat. Kommunen har tre kommunale fysioterapeutar og ein ergotera-
peut i 80 % stilling, som er plassert i fysioterapiavdelinga.

Fysioterapiavdelinga har eit godt samarbeid med helsesystrar/sjuke-
pleiarar, ergoterapeut, legar og anna helsepersonell. 

Arbeidsoppgåver:
Administrativ og fagleg leiing av fysioterapiavdelinga.
Samordne og vidareutvikle det førebyggande arbeidet i kom-
munen i samarbeid med kollegaer; Vinje Frisklivssentral, 
friskliv/folkehelse i kommunen.
Organisere og drive grupper i samarbeid med kollegaer.
Ansvar for rehabiliteringstilbodet i kommunen i og utanfor  
institusjon. Vinje kommune innfører i 2015 kvardagsrehabilite-
ring som arbeidsmetode, i dette arbeidet er sjefsfysioterapeu-
ten sentral.
Delta i planleggingsarbeid som gjeld fysioterapiavdelinga.
Vera sakshandsamar i fysioterapispørsmål i eiga avdelinga og 
ut mot andre avdelingar.

Vi søkjer etter deg som har desse kvalifikasjonane:
Autorisert fysioterapeut.
Fagleg engasjement, evne og lyst til å arbeide tverrfagleg og i 
team, dermed vera med på å utvikle våre tenester.
Interesse og kunnskap innan rehabilitering og friskliv i samsvar 
med føringane i samhandlingsreforma.
Kompetanse innanfor arbeid med tilrettelegging for fysisk 
aktivitet. 
Erfaring med gruppetrening og interesse for dette.
Gode samarbeidsevner og vise fleksibilitet i arbeidssituasjonar.
Evne til koordinering og systematisering.

Personlege eigenskapar vil bli vektlagt. Søkjar må disponere eigen 
bil. Blir det ledig anna fysioterapistilling, tilset ein i denne.

For nærare opplysningar om stillinga kan du ta kontakt med sjefsfy-
sioterapeut Sigrun Midtbø tlf. 35 06 25 80/91 71 90 28 eller helse og 
omsorgssjef Kari Dalen tlf. 35 06 25 20/47 89 47 10.

Søknad skal sendast på elektronisk skjema, sjå 
www.vinje.kommune.no. Søknadsfrist : 09.11.14. 

Stilling ledig

LURØY KOMMUNE

Ledig 70% driftshjemmel for fysioterapeut
Se www.luroy.kommune.no 

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 min-

stelønn, noe som gjør dette enda viktigere. NFFs tillitsvalgte på arbeidsplassen eller  i 

regionen kan være behjelpelig med relevant informasjon til NFFs medlemmer. Priser 

og tidsfrister står på nest siste side. Annonser bestilles på fysioterapeuten@fysio.no

Flere ledige stillinger på 
www.fysioterapeuten.no

Panthera Norge AS er en av Norges ledende leverandører av 
manuelle rullestoler. Vi har som mål å ha høy kompetanse på et 
begrenset produktområde, slik at vi kan gi den beste assistansen 
til NAV Hjelpemiddelsentraler, helsepersonell, brukere og deres 
pårørende. I tillegg til manuelle rullestoler, jobber vi med stå-
hjelpemidler, ryggsystemer og sitteputer. Panthera Norge AS har 
hovedkontor i Asker og har 13 entusiastiske medarbeidere.

Vi søker etter en energisk og positiv 

Produktspesialist i 100% stilling
som skal ha base på vårt kontor i Asker med arbeidsområde 

på Østlandet. 

Nøkkelkvalifikasjoner:
Fysioterapeut med evne til å arbeide strukturert og selvstendig
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Fleksibel i forhold til varierte arbeidsoppgaver.
Førerkort for bil

Søknadsfrist: 2. november 2014. 
Søknaden sendes på mail til: post@panthera.no 

Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med:
Erik Bergh, Daglig leder, tlf 90 24 55 55
Grete Almås, Administrasjonssjef, tlf 92 44 46 17
Hjemmeside: www.panthera.no
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LEDIG BEHANDLINGSROM
for fysioterapeut/psykomotoriker med driftsavtale i bydel Frogner 
(Majorstuen/Homansbyen) fra 1/5-15.
Gunstig leieavtale. 
Kontakt: tlf. 22 46 87 33 eller epost: reiduntufte@yahoo.no

På Hamar: TO behandlingsrom 
i nye Ankerskogen svømmehall og idrettspark, hos Fysioteam as, 
leies ut. Det er et godt utrustet fysikalsk institutt, med tilgang til 
treningssenter, grupperom, svømmebasseng og uteområder. Insti-
tuttet ligger i tilknytning til legesenter og frisklivssentral. Egen 
kontorhjelp. Ulike faggrupper er velkomne til å leie hos oss.  
Ta kontakt på tlf. til Knut Indahl tlf. 936 52 043, 
eller knut@fysioteam.no

Ullensaker kommune

Ledig avtalehjemmel fysioterapi
Ref: 2014/5624. 

Utlysningen gjelder et 50% driftstilskudd. Utdanning og erfaring 
innen onkologi og lymfedrenasje er ønskelig.
 
For fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknad, se vår hjem-
meside: www.ullensaker.kommune.no - ledige stillinger
Det oppfordres til å søke elektronisk.
 
Avtalehjemler reguleres av den til enhver tid gjeldende ASA-4313.
Søknadsfrist 7. november 2014.
For nærmere informasjon kontakt avdelingsleder for fysio- og 
ergoterapitjenesten Linda Müller, telefon 66 10 84 03.

Til leie

RYGGE KOMMUNE

50 % driftstilskudd for fysioterapeut 
ved Rygge Fysioterapi

Rygge kommune har et ledig 50 % driftstilskudd fra 1. januar 
2015. Hjemmelen er lokalisert til Rygge Fysioterapi, Bankveien 2, 
1580 Rygge.

Rygge Fysioterapi er et fysikalsk institutt beliggende sør i kom-
munen. Her arbeider fire fysioterapeuter med driftstilskudd. To 
terapeuter jobber med psykomotorisk fysioterapi. 
Det ledige driftstilskuddet rettes mot psykomotorisk fysioterapi.

Kommunen etterspør følgende psykomotorisk kompetanse, gjerne 
erfaring med gruppebehandling.
Du må ha interesse for drift av instituttet.
Vi forventer at du bidrar til utvikling av fysioterapitjenesten i kom-
munen.

Driftsavtalen reguleres av den til enhver tid gjeldende ASA 4313.

For opplysninger om stillingen kontakt: Enhetsleder Lene Marling 
Koordinerende enhet, Rygge kommune, tlf. 69 23 62 08.

Søknadsfrist 07.11.14.
Søknad sendes til Rygge kommune, Larkollveien 9, 1570 Dilling,
eller E-post: postmottak@rygge.kommune.no

by

UNIK  
RAMP UP 

FUNKTION *
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bransjeregisteret

Norges største produsent av fysikalske 
behandlingsbenker, MTT og 

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

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

Ergonomiske produkter 
på arbeidsplassen

www.ergo-line.com

FOR PRISER I BRANSJEREGISTERET, KONTAKT A2MEDIA AS

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

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
Kontakt Henriette 971 98 747, 

henriette@a2media.no

Vi er eneforhandler i Norden 
av utstyr til trykkbølgebehandling 

med dokumentert effekt.

Tlf.:+47 67 07 91 80

“Behandlingsutstyr 
og forbruksmatriell”

DORCASCARE.no Liten modul
Kontakt Henriette 971 98 747
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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.

DATAPRODUKTER 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!

Trening

VO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testing

Kroppsanalyse

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

Stor modul
Ta kontakt med Henriette eller 

Ronny i A2 Media AS

Kontoradresse: 
Kaffegata 16, 2270 Flisa   
Postadresse: 

Postboks 2, 2271 Flisa
Henriette Brattli
Tlf.: +47 971 98 747
henriette@a2media.no

Ronny Grenberg
Tlf.: +47 907 63 984
ronny@a2media.no

Annonse i Bransjeregisteret? Ta kontakt med:

Liten modul
Kontakt Henriette 971 98 747, 

henriette@a2media.no
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Vi leverer utstyr til behandling av kroniske senelidelser, tilheling av benvev, generell 
restitusjon og cellulittbehandling. Vårt utstyr fra tyske Richard Wolf og fra sveitsiske 
EMS er det eneste på det norske markedet som kan dokumentere resultater fra en 

rekke vitenskapelige, randomiserte, uavhengige og kontrollerte kliniske undersøkelser. 

Vi er eneforhandler i Norden 
av utstyr til trykkbølgebehandling 

med dokumentert effekt.

Importør/distributør:

Les mer om trykkbølgebehandling med 
dokumentert effekt fra kliniske undersøkelser på 
enimed.no eller ta kontakt på +47 67 07 91 80

20 Hz 
Større hastighet

Bedre effekt
 Kraftigere

FOKUSERT TRYKKBØLGE RADIAL TRYKKBØLGE



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

Fysiopartner AS  |  Grenseveien 80  |  0663 Oslo  |  T: 23 05 11 60  |  salg@fysiopartner.com  |  www.fysiopartner.no

NYTT APPARAT – NY STANDARD

TRYKKBØLGE

Se fl ere produkter på:

www.fysiopartner.no

HELSEPRODUKTER KVALITETSBENKER

ELEKTROTERAPI

UTSTYR TIL TRENING  OG HELSE  – når kvalitet og kompetanse teller!


