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ER DET GREIT at fysioterapeuter tilbyr alternativ behandling, bare de holder det helt 

adskilt fra sin fysioterapipraksis?

Det er mye å velge mellom hvis du skulle føle behov for å prøve alternative behandlings-

former hos en fysioterapeut, eller vil kjøpe produkter som fysioterapeuter selger eller 

formidler salg av.  Akupunktur er nesten helt inne i «varmen». Fotsoneterapi, også ganske 

normalt. Men hva med gestaltterapi eller LifeWave? 

Alternativ behandling tilbys på klinikkens eller fysioterapeutens egne nettsider. Som re-

gel godt adskilt fra fysioterapi, av og til slett ikke.  En del driver også med markedsføring 

og salg av alternative produkter. Gjerne med direkte link til et nettsted der produktene 

kan kjøpes. 

Dette gjelder helsepersonell generelt, ikke bare fysioterapeuter. I de fleste tilfeller er det 

ikke snakk om noe ulovlig, dersom fysioterapi og alternativ behandling holdes adskilt og 

pasientene får god informasjon om hva som er hva.  

Men er det etisk og faglig forsvarlig praksis? Her er det uoversiktlige gråsoner og ulike 

meninger blant fysioterapeuter. Hva er innenfor det akseptable, og hva er helt utenfor? 

En kilde Fysioterapeuten har vært i kontakt med har i flere år fulgt utviklingen i hvordan 

autorisert helsepersonell forholder seg til alternative behandlingsmetoder. Hans inntrykk 

er at dette er mer utbredt hos fysioterapeuter enn hos leger. Og at kiropraktorer igjen er 

langt mer tilbøyelige til å drive med alternativ behandling enn fysioterapeuter.

Helsetilsynets direktør Jan Fredrik Andresen er streng. Han mener at helsepersonell som 

driver med alternativ behandling, eller er samlokalisert med alternative behandlere, mis-

bruker tilliten til offentlig helsepersonell. At de på denne måten gir økt troverdighet for 

alternative behandlere.  

– Det hadde vært mye ryddigere om de sa fra seg autorisasjonen for å starte som alterna-

tive behandlere på heltid, sier tilsynsdirektøren.

Enkelte vil mene at dette er en svært konservativ holdning. Andresen er nesten program-

forpliktet til å være streng. Bør Norsk Fysioterapeutforbund være like streng? Vi spurte 

forbundsleder Fred Hatlebrekke om han mener fysioterapeuter rett og slett bør slutte 

med alternativ behandling, eller om det er helt ok bare skillet er tydelig nok.

Han svarte verken ja eller nei. Bare at NFF forholder 

seg til gjeldende regelverk, at Helsepersonelloven stiller 

strenge krav og at Helsetilsynet må på banen når denne 

overtredes.

Civita kom i november med en rapport, der de etterlyste 

et tydeligere skille mellom skolemedisin og alternativ 

behandling. Rapportforfatter Paul Joakim Sandøy sa i 

den forbindelse at du gjerne kan være lege, og du kan 

gjerne være healer, men ikke begge deler samtidig.

Hva mener du?
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Hva er innenfor 
det akseptable 
og hva er helt 
utenfor?

LEDER

Alternativet
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aktuelt

Ikke så rent få fysioterapeuter 
tilbyr alternativ behandling, el-
ler er samlokalisert med tera-
peuter for alt fra fotsoneterapi 
til energibalansering etter 
Yuen-metoden. Er det greit?

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

– ABSOLUTT ikke, mener fysioterapeut Ma-

rianne Frydenlund i Larvik.

– Dette er misbruk av den tilliten auto-

risert helsepersonell har i befolkningen, sier 

direktøren i Helsetilsynet (se egen sak).

I en e-post tidligere i høst oppfordret 

hun Fysioterapeuten til å skrive om sam-

menblandingen av fysioterapi og alternativ 

behandling. Rett før jul i fjor gikk hun ut i 

Østlandsposten i Larvik for å advare mot 

«vindunderplastret» LifeWave. 

– Vi ødelegger faget vårt hvis vi flørter 

med ting som beviselig ikke har effekt. Vi 

mister troverdighet, sier Frydenlund, som 

har drevet Langestrand Fysioterapi sammen 

med sin mann siden 1980.

Du skal ikke lete lenge på nettet med 

søkeord som fysioterapeut/fysioterapi og 

ulike alternative terapiformer før du får flere 

treff. Det er vanlig at fysioterapeuter og an-

net helsepersonell jobber i samme lokaler 

som alternative terapeuter. Det er heller ikke 

uvanlig at fysioterapeuter selv tilbyr ulike 

alternative terapiformer på klinikkens nett-

sider.

Om du ikke blander dette sammen med 

din fysioterapipraksis, en eventuell drifts-

avtale og informerer pasientene godt, er det 

ikke ulovlig, men er det etisk og faglig for-

svarlig?

– Utbredt blant fysioterapeuter
En kilde Fysioterapeuten har vært i kontakt 

med har i flere år fulgt med på utviklingen 

i alternativbransjen – og hvordan autorisert 

helsepersonell forholder seg til alternative 

behandlingsmetoder. Han har blant annet 

sendt oss en liste med over 400 fysiotera-

peuter og hvilke typer alternative behand-

lingsformer og produkter de benytter eller 

formidler salg av.

– Mitt inntrykk er at alternative behand-

lingsmetoder er langt mer utbredt hos fy-

sioterapeuter enn hos leger. Kiropraktorer 

er igjen langt mer tilbøyelige til dette enn 

Når fysioterapeuten blir alternativ
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fysioterapeuter.

Norsk Fysioterapiforbund bør ta et klart 

standpunkt for vitenskapen for å forsvare fa-

gets vitenskapelige plattform, skriver kilden 

i en e-post til Fysioterapeuten.

Dette stemmer godt overens med vårt 

eget inntrykk, etter flere søk på nettet. Infor-

masjon om behandlingstilbud, både fysiote-

rapi og alternative behandlingsformer, lig-

ger ofte åpent ute på klinikkenes nettsider.

Multi-level Marketing (MLM), en form 

for nettverkssalg av ulike produkter, er det 

også en del fysioterapeuter som driver med. 

For eksempel LifeWave, som ifølge produ-

sentens nettsider er «en avansert form for 

lysbehandling». 

Det loves umiddelbar smertefrihet, økt 

energinivå, god søvn, redusert eksponering 

for mobilstråling, redusert betennelse, støt-

ting av immunsystemet, regulert hormon-

aktivitet, matlystkontroll og avgiftning av 

kroppen. For å nevne noe.

– En sammenheng
Av de ca. 400 fysioterapeutene på listen, 

som  tilbød ulike typer alternativ behand-

ling, var det 100 treff på MLM-selskaper i 

kategorien helse/velvære. Vår kilde mener at 

det reelle tallet kanskje er det dobbelte. 

Som kontrollgruppe brukte han en tilfel-

dig liste av fysioterapeuter fra NFFs nettsi-

der, fysio.no, og  her var det bare rundt én 

av 20 som var tilknyttet slike MLM-selska-

per.  Blant selskapene som er utbredt blant 

fysioterapeuter finner vi Nu Skin, Herbalife, 

Synergy Worldwide, Forever Living, Life-

Wave og Innerlight. Enkelte av disse pro-

duktene er helt harmløse, mens andre kan 

være direkte helseskadelige.

Det er  imidlertid vanskelig å si om fy-

sioterapeuter bruker eller promoterer sine 

MLM-produkter gjennom sitt virke som 

fysioterapeut eller om det er et «privat» an-

liggende.

Provosert
Marianne Frydenlund i Larvik fikk til slutt 

nok. Hun ble veldig provosert av at pasien-

tene hennes ble lurt til å bruke tusenvis av 

kroner på produkter helt uten vitenskapelig 

dokumentasjon. 

I november-desember 2013 gikk hun til 

lokalavisen Østlandsposten, som deretter 

hadde flere oppslag om LifeWave. Hun var 

opptatt av at pasientene hennes, og andre i 

Larvik, ikke skulle bli lurt. Det førte til en 

lang periode med opphetet debatt i kom-

mentarfelt og sosiale medier.

Så i høst ble det kjent gjennom flere avis-

oppslag i høst at Vålerenga fotballklubb 

(VIF) hadde inngått et samarbeid med Li-

feWave for å teste ut plastrene på spillerne. 

Men det tok fort slutt etter at Legemiddel-

verket og forbrukerombudet uttalte seg om 

mulig ulovlig markedsføring av et produkt 

som ingen har klart å finne ut hva egentlig 

inneholder. 

I arbeidet med LifeWave erfarte Fryden-

lund at flere fysioterapeuter, både i Vestfold 

og andre steder, formidlet salg av plastret 

gjennom MLM-systemet. Det gjaldt også 

institutter med driftsavtale. Hun fikk også 

kjennskap til at det er mye sammenblanding 

av fysioterapi og alternative behandlingsfor-

mer ellers.

Ødelegger faget
– Kanskje det er blitt utdannet for mange 

fysioterapeuter de siste årene. Mange unge 

tjener ikke nok til å leve av yrket uten å ha 

driftstilskudd. Da begynner enkelte kanskje 

å blande kortene for å få betalt utgiftene. 

Selv tilhører jeg den heldige generasjonen 

som var etablert i privat praksis da drifts-

tilskuddsordningen kom og som fikk avtale 

med kommunen. Jeg har jobbet privat i full 

jobb siden 1977, og jeg ser godt problemet 

de unge har i dag.

– Hva tror du konsekvensene blir av å 

blande kortene på denne måten?

– Vi ødelegger faget vårt hvis vi flørter 

med ting som beviselig ikke har effekt. Vi 

mister troverdighet! Det har vært vanskelig 

nok å finne ut av hva som har effekt innen 

fysioterapifaget. Mye er forkastet og ny 

kunnskap har kommet til. De siste årene har 

det heldigvis kommet en del forskningsre-

sultater. Fysioterapifaget er i fremgang!

Varsle kommunene
Frydenlund mener at fysioterapeuter som 

flørter med useriøse metoder og som tar seg 

betalt for det, bør blitt meldt inn til Etisk ut-

valg i NFF, dersom de er medlemmer, og at 

forbundet burde varsle slike saker videre til 

sjeffysioterapeut i kommunen. Hun har også 

inntrykk av at Helsetilsynet og kommunene 

ikke tar sin opplysningsplikt på alvor.

– Det er en generell feighet i samfunnet 

til å opplyse folk om at «alternativ» betyr 

uten dokumentert effekt. Ingen orker å ta i 

det, fordi det betyr trøbbel og ubehag. Det 

opprettes helsehus i kommuner hvor ulike 

aktører kan leie seg inn, og det gjøres ingen 

evaluering av om for eksempel leger skal ha 

kontor ved siden av alternative behandlere. 

Når de holder til i samme bygg, gir det all-

mennheten et inntrykk av at dette er seriøst, 

sier Marianne Frydenlund. 

PROVOSERT Marianne Frydenlund reagerte sterkt på at pasientene hennes ble lurt til å bruke tusenvis 
av kroner på LifeWave plastre, formidlet av helsepersonell. Foto: Silje L. Thjømøe, Østlandsposten.

LIFEWAVE Fra produsentens hjemmeside.
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Helsetilsynet har svært få 
klager på fysioterapeuter som 
driver med alternativ behand-
ling. Det gir neppe et riktig 
bilde av virkeligheten.

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

HELSETILSYNETS direktør Jan Fredrik An-

dresen sier i et intervju med Fysioterapeu-

ten at årsaken til det lave antallet klagesaker, 

trolig er at pasientene ikke opplever det som 

et problem.

– Folk sier bare nei hvis de ikke er inter-

essert, og lar det være med det. Vi vet jo at 

det er mange som tilbyr alternativ behand-

ling og at det er stor etterspørsel. Det er også 

lite kunnskap blant folk om muligheten til å 

klage på offentlige helsetjenester.

Grunn til klage
– Helsepersonell som anbefaler og formidler 

LifeWave-plastre. Er slik virksomhet tilstrek-

kelig for en klage til Fylkesmannen eller Hel-

setilsynet?

– Ja, dersom autorisert helsepersonell 

formidler slike produkter i tilknytning til 

sin praksis, er det grunn til klage. Dette er 

misbruk av den tilliten autorisert helseper-

sonell har i befolkningen. Tilliten blir brukt 

til å markedsføre metoder eller produkter 

som ikke har noe med deres fag å gjøre, 

og som ikke er vitenskapelig dokumentert. 

Dette er ikke bra, enten det dreier seg om 

fysioterapeuter, leger eller sykepleiere. For å 

opprettholde viljen til offentlig finansiering 

av helsetjenester må det være en allmenn til-

lit, både til det enkelte helsepersonell og til 

systemet. Det er dette Helsetilsynet er satt til 

å vokte, påpeker Andresen.

Samlokalisering
– Hvordan vurderer du den økende tenden-

sen til samlokalisering av helsepersonell og 

alternative behandlere?

– Helsefaglig samlokalisering er veldig 

bra, men at helsepersonell slår seg sammen 

med aktører innen alternativ- og velvære-

bransjen er ikke like bra. Dette kan gi mar-

kedsfordeler for salg av produkter og økt 

troverdighet for alternative behandlere gjen-

nom troverdigheten som en autorisasjon gir.  

– Hva gjør Helsetilsynet med dette proble-

met? 

– Vi understreker at helsepersonell ikke 

skal tilby udokumentert behandling. Offent-

lige midler skal ikke brukes på udokumen-

terte metoder. Helsetilsynet har også hatt 

flere kampanjer, blant annet om markedsfø-

ring av alternativ behandling sammen med 

Forbrukerrådet. Antallet klager er imidler-

tid så lavt at det er lite aktuelt å øke inn-

satsen. Vi er imidlertid svært lite begeistret 

over at pasienter møtes av helsepersonell 

som tilbyr udokumentert alternativ behand-

– Misbruker tilliten til offentlig 
helsepersonell

DELE LOKALER?  – Helsefaglig samlokalisering er veldig bra, men at helsepersonell slår seg sammen 
med alternative behandlere, er ikke like bra, sier direktør Jan Fredrik Andresen.

Helsetilsynet

Antall tilsynssaker mot fysioterapeuter 1.1.2009 –14.11.2014:

Totalt 27 tilsynssaker er behandlet. Det kan være flere som avsluttes hos Fylkes- 

mennene, før de kommer til Helsetilsynet.

Av de 27 ble 8 avsluttet uten reaksjon. 

1 sak avvek fra god praksis – solgte kosttilskudd uten at dette var adskilt fra praksis.

9 av de 27 førte til tilbakekalling av autorisasjon. Men ikke på grunn av alternativ 

behandling.

8 advarsler – ingen på grunn av alternativ behandling.

Per i dag er det 1 sak til behandling, der temaet er alternativ behandling. Gjelder  

nevrovaskulær teknikk, og samarbeid mellom fysioterapeut og osteopat.
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Civita tar i en ny rapport til orde for 

et tydeligere skille mellom skoleme-

disin og alternativ behandling.

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

RAPPORTEN, som er skrevet av rådgiver 

Paul Joakim Sandøy i Den liberale tanke-

smien Civita, kommer ti år etter at kvaksal-

verloven ble avskaffet. Han argumenter for 

en helt ny politikk når det gjelder alternativ 

behandling.

Blant forslagene er at refusjonsordningen 

for kiropraktorer bør endres til bare å gjelde 

ryggplager, at homøopatiske «remedier» bør 

flyttes fra apotekene og at forskningssenteret 

for alternativ medisin i Tromsø, NAFKAM/

Nifab, bør endres eller legges ned. 

Når det gjelder den offentlige helsetje-

nesten er det hovedsaklig leger som er tema. 

Og hva med fysioterapeutene? De er bare 

nevnt i en setning helt til slutt i rapporten: 

«Og da har vi ennå ikke kommet til fysiote-

rapi. Men det får bli en annen gang.»

Valgfrihet 
Et tydelig skille mellom skolemedisin og al-

ternativ behandling kan ifølge Sandøy bety, 

at du gjerne kan være lege, og du kan gjerne 

være healer, men ikke begge deler samtidig. 

Dette skriver han i en kronikk på nrk.no/yt-

ring. Rapporten og forslagene har også vært 

tema i Debatten på NRK1.

Sandøy mener at man skal ha rett til å 

velge den behandlingen man vil ha, men at 

valg av alternativ behandling bør være en 

privatsak.

– Vi bør beholde den liberale lovgivnin-

gen. Men helsepolitikken må være kunn-

skapsbasert. Derfor bør vi bygge et tydeli-

gere skille mellom helsevesenet og alternativ 

behandling.

Krav til legene
Forfatteren foreslår blant annet å stille krav 

om vitenskapelig tilnærming for leger, slik 

det er i Sverige.

– Et slikt krav bør inn i lovverket og legge 

føringer for legelisensen. Leger som også 

driver kommersiell alternativ behandling, 

bryter med de grunnleggende prinsippene 

vi som samfunn legger til grunn for legetit-

telen. Leger som samtidig utfører alternativ 

behandling legitimerer alternativ behand-

ling som effektiv i medisinsk forstand, me-

ner Sandøy. 

– Ikke både lege og healer

ling. Det hadde vært mye ryddigere om de 

sa fra seg autorisasjonen for å starte som al-

ternative behandlere på heltid. 

Allmenn aksept
Jan Fredrik Andresen peker på at det i dag er 

en nesten allmenn aksept for alternativ be-

handling i samfunnet. Det har fått en legitim 

plass blant tilbudene som finns innen helse, 

og folk er vant til å kunne velge. 

– Det er heller ingen tegn til at norske 

myndigheter vil myke opp skillet mellom 

det helsefaglige og det alternative. Priorite-

ringsutvalgets rapport, som ble lagt fram i 

november, vil trolig til og med styrke kra-

vene om at offentlige ressurser skal brukes 

på behandling som har vitenskapelig doku-

mentert effekt. 

Veien videre?
I en offentlig utredning (NOU) som kom på 

1990-tallet ble det skissert to ulike retninger 

innen alternativbransjen: 

1: Grupper som ønsket å nærme seg det 

offentlige helsevesenet og dokumentere sin 

virksomhet. 

2: Uliker grupper alternative behandlere 

som ville holde seg lengst mulig unna det of-

fentlige for å kunne jobbe så fritt som mulig.

– Hva har skjedd?

– Når det gjelder den første retningen er 

det kiropraktorene som har kommet lengst. 

De har fått autorisasjon, men har enn så 

lenge ikke en egen utdanning i Norge. Mye 

tyder på at de som i dag er i randsonen vil 

bli tatt opp i det gode selskap i løpet av noen 

år, hvis de gjør en god jobb politisk og fag-

lig. Det handler om å kunne dokumentere 

effekten av det du gjør. Vi kan ikke avvise alt 

som i dag går under betegnelsen alternativt 

til evig tid, dersom dokumentasjonen blir 

bedre. Noen alternative behandlingsformer 

vil etter hvert nærme seg «helsekjernefami-

lien», blant annet som følge av økt forbru-

kermakt, tror Jan Fredrik Andresen. 

Viktige budskap
 Helsepersonelloven gjelder også når 

autorisert helsepersonell gir alternativ 

behandling.

Sentrale bestemmelser i den for-

bindelse er blant annet kravet til faglig 

forsvarlighet, plikten til å gi informasjon 

om helsehjelpen, plikten til ikke å påføre 

pasienter unødvendige utgifter og 

plikten til journalføring. 

Markedsføring av alternativ behand-

ling må oppfylle kravene i Forskrift om 

markedsføring av alternativ behandling 

av sykdom.

Lov om alternativ behandling legger 

ikke opp til offentlig tilsyn, og Helsetil-

synet fører bare tilsyn med helsetjenes-

ten og autorisert helsepersonell.

Lover og forskrifter
Lov om helsepersonell (helseperso-

nelloven)

Lov om alternativ behandling av 

sykdom

Forskrift om markedsføring av alter-

nativ behandling av sykdom.

Les mer: www.helsetilsynet.no
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– Det er viktig for vårt omdøm-
me at fysioterapeuter er tyde-
lige på hva fysioterapi er, sier 
leder i NFF, Fred Hatlebrekke.
 
TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

– SÅ LENGE man er helsepersonell er man 

pålagt å følge helsepersonelloven og kravet 

om forsvarlig praksis. Det er viktig å skille 

mellom behandlingsformene og informere 

pasientene. Fysioterapeutene må også følge 

regelverket for markedsføring når de formid-

ler salg av produkter. I NFF gjennomgår vi 

nå yrkesetiske retningslinjer med det for øye 

å tydeliggjøre regelverket på dette området.

Omdømme
– Stadig flere fysioterapeuter tilbyr alternativ 

behandling. Hva kan denne utviklingen bety 

for fysioterapeutenes faglige omdømme? 

– Undersøkelser viser at fysioterapeuter 

har et svært godt omdømme i befolkningen, 

og dette må vi ta vare på. Men uansett er det 

viktig for fysioterapeuters omdømme at fy-

sioterapeuter driver med fysioterapi når det 

markedsføres med fysioterapi. Personlig har 

jeg vansker med å forstå at fysioterapeuter 

har behov for å benytte andre behandlings-

former når fysioterapi er så velprøvd og godt 

fungerende. 

– Bør fysioterapeutene dette gjelder slutte 

med alternative behandling, eller er det helt 

OK, dersom skillet mellom fysioterapien og 

det alternative er klart nok?

– Vi forholder oss til gjeldende regelverk. 

Helsepersonelloven stiller strenge krav, og 

Helsetilsynet må på banen når denne over-

tredes. En grensedragning mellom alternativ 

behandling og fysioterapi kan trekkes opp i 

forhold til det kunnskapsgrunnlaget terapi-

en hviler på. Når det gjelder fysioterapeuters 

bruk av nålebehandling gjorde sentralstyret 

et vedtak i 2013, der det legges til grunn at 

nålebehandling kan ses som faglig forsvarlig 

fysioterapi. Dette gjelder når behandlingen 

baserer seg på en fysioterapeutisk funksjons-

vurdering, behandlingen søker å påvirke 

smerter og dysfunksjon knyttet til muskel/

skjelettsystemet og nålenes virkningsme-

kanismer er beskrevet og begrunnet ut fra 

et naturvitenskapelig kunnskapsgrunnlag. 

Dette er en begynnelse, og NFF vil fortsette 

denne diskusjonen internt.     

– For enkelt
Når det gjelder Civita-rapporten, sier Hatle-

brekke at den selvsagt vil være en del av dis-

kusjonsgrunnlaget når NFF skal diskutere 

alternative behandlingsformer. Han peker 

også på at Civita legger stor vekt på at skillet 

mellom alternativ behandling og skoleme-

disin går på om noe har dokumentert effekt 

eller ikke. 

– Det blir for enkelt. Rapporten utelater 

for eksempel å omtale velprøvd erfaring og 

brukernes erfaringer som en viktig kilde til 

kunnskap. Det er også et ensidig fokus på vi-

tenskapelig dokumentasjon ut fra randomi-

serte kontrollerte forsøk. Vitenskap er mer 

enn dette, sier NFFs leder. 

Forberedt
– Helt på slutten av rapporten skriver forfat-

ter Paul Joakim Sandøy: «Og da har vi ennå 

ikke kommet til fysioterapi. Men det får bli 

en annen gang». Er NFF forberedt på nye 

diskusjoner om helsepersonell og alternativ 

behandling?

– Ja, jeg vil si at vi er rimelig godt for-

beredt. I fysioterapi har vi etter hvert mye 

forskning som dokumenterer god effekt 

av tiltak. Det er bra og svært viktig. Det er 

samtidig viktig å formulere betydningen av 

et fagområde i et språk som ikke lener seg 

ensidig på det som i forskermiljøet opp-

fattes som å være på toppen av hierarkiet; 

systematiske oversikter og metaanalyser av 

randomiserte kontrollerte forsøk. Forskning 

er mer enn RCT-er. Forskningstradisjoner 

i fysioterapi er fortsatt under utvikling, og 

kunnskapsbasert praksis er mer enn forsk-

ning, sier Fred Hatlebrekke. 

– Fysioterapeuter skal utøve fysioterapi

OMDØMME – Undersøkelser viser at fysioterapeuter har et godt omdømme i befolkningen. Det må vi ta 
vare på, sier Fred Hatlebrekke. Foto: 
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AKTUELT ALTERNATIV BEHANDLING

– Fysioterapeuter som tilbyr alter-

native behandlingsformer må skille 

dette tydelig fra virksomheten som 

fysioterapeut, sier leder i NFFs 

etiske utvalg, Marit Brustugun Sartz.

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

HUN opplyser at Etisk utvalg ikke har hatt 

mange slike saker. De klagene utvalget har 

behandlet har dreid seg mest om markeds-

føring av alternative behandlingsformer. 

– Ofte har ikke fysioterapeutene det gjel-

der satt et klart nok skille i sin markedsfø-

ring mellom hva som er fysioterapi og hva 

som er alternativ 

behandling, sier 

Brustugun Sartz. 

Hun mener 

også at det er en 

gråsone på enkelte 

områder når det 

gjelder hva som er 

fysioterapi og hva 

som er alternativ 

behandling. 

– Utøvelsen av 

fysioterapi skal 

bygge på doku-

mentasjon og 

kunnskapsbasert praksis. Samtidig er faget i 

stadig utvikling. Det kommer nye metoder 

inn, og ikke alt fysioterapeuter gjør i dag er 

vitenskapelig dokumentert. Hvor grensene 

går mellom fysioterapi og andre behand-

lingsformer kan det nok være behov for å 

drøfte i større grad fremover, sier hun.

Leder av NFFs etiske utvalg understreker 

at det viktigste i denne sammenhengen er 

at fysioterapeuter har et tydelig skille i sin 

praksis hvis de gjør noe annet enn det rent 

fysioterapifaglige. I tillegg må pasientene få 

tydelig informasjon. Når det gjelder annon-

sering står det i NFFs yrkesetiske retnings-

linjer (pkt.7) at «fysioterapiinstitutter/fysio-

terapeut i sin annonsering må skille mellom 

fysioterapitilbud og andre tilbud», opplyser 

Brustugun Sartz. 

– Tydelig skille

KLAGER – Etisk utvalg 
har ikke hatt mange slike 
saker til behandling, sier 
Marit Brustugun Sartz.

– MANGE forskere nøyer seg med en for overfladisk og lettvint 

gjennomgang av eksisterende kunnskap, skrev Magne Nylenna 

og Gro Jamtvedt i en kronikk i Dagens Næringsliv 29. novem-

ber.

De peker på at det med moderne søketeknikker og stan-

dardiserte analysemetoder er fullt mulig å skaffe oversikt over 

eksisterende kunnskap på et forskningsområde. Denne jobben 

er tidkrevende, men helt nødvendig for at vi skal unngå unød-

vendig forskning, og i verste fall tap av liv og helse.

Men mange forskere nøyer seg med en lettvint gjennomgå-

else av eksisterende kunnskap, noe som øker faren for å overse 

viktige funn og for en selektiv utvelgelse av tidligere utført forsk- 

ning. Såkalt «cherry picking», skriver Nylenna og Jamtvedt.

Flere organisasjoner som finansierer forskning krever i dag 

en systematisk oversikt over all tilgjengelig kunnskap før et 

nytt forskningsprosjekt får støtte. 

Les mer: www.dn.no (krever innlogging)

www.tidsskriftet.no

70.000 utenfor arbeidslivet 

Det er like mange unge i Norge som ikke jobber eller tar 

utdanning som all ungdom i Bergen og Kristiansand til sammen. 

Og antallet stiger, ifølge Finansavisen. 

I 2006 var seks prosent fra 15-29 år utenfor kjent aktivitet. 

I 2013 var andelen «Not in Employment, Education or Training» 

(«NEET») steget 

til syv prosent, ca. 

70.000 personer. Det 

er 19.000 flere enn i 

2006.

De fleste av disse 

70.000 (41.000) reg-

net seg som arbeidsle-

dige. I tillegg betraktet 

13 prosent seg som 

arbeidsuføre, mens 

hver fjerde kvinne regnet seg som hjemmeværende.

NEET-andelen i Norge er syv prosent, og i EU ligger snittet 

på 16 prosent. Samtidig er total arbeidsledighet i Norge på 3,7 

prosent, mot EU-snittet på 10,1 prosent, skriver Finansavisen.

Forskning viser at … 
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Trening og spondyloartrose 
Trening reduserer risikoen for tilhørende 

sykdommer hos spondyloartritt-pasienter, 

ifølge en ny doktorgrad ved Universitetet i 

Oslo (UiO).

Pasienter med revmatisk inflamma-

torisk ryggsykdom (spondyloartritt) bør 

anbefales å trene kondisjons- og styrketre-

ning for å forebygge komorbiditet. Også 

pasienter som er i en aktiv fase av sykdom-

men kan trene høyintensivt uten at det 

øker sykdomsaktiviteten. Dette er noen av 

hovedfunnene i avhandlingen til fysiote-

rapeut og forsker Silje Halvorsen Sveaas, 

opplyser UiO. 

Årets ildsjel

Vidar Antonio Alberti er nominert til 

prisen «Årets ildsjel» for sitt arbeid for 

multifunksjonshemmede. Prisen deles ut 

under Idrettsgallaen 10. januar.

– Det var veldig overraskende, jeg er 

helt sjokkert. Det er veldig stas at det 

arbeidet jeg gjør blir satt slik pris på, sier 

Alberti til nrk.no/ho

Alberti, som bor Hamar, står bak lokal-

laget til Studieforbundet Funkis, en para-

plyorganisasjon for funksjonshemmede, 

kronisk syke og deres pårørende. Alberti 

har blant annet etablert originale idretts-

aktiviteter som el-innebandy, kjelkehockey, 

kajakk og sitski for multifunksjonshem-

mede i Hedmark.

IOC-forskningssenter 
ved NIH

Den internasjonale olympiske komite, 

IOC, har utpekt ni fagmiljøer som IOC-

sentre for fremragende forskning innenfor 

idrettsskader. Ett av dem er Senter for 

idrettsskadeforskning ved Norges idretts-

høgskole (NIH).

– Dette er en viktig milepæl for oss. 

Vi har hatt svært god nytte av det tette 

samarbeidet med nettverket av IOC-forsk-

ningssentre. Det årlige bidraget fra IOC på 

100 000 sveitsiske franc er også viktig, 

sier professor Roald Bahr, som leder Senter 

for idrettsskadeforskning, til nih.no

Les mer: www.nih.no

EN nettverksgruppe for fysioterapeuter i spesialisthelsetjenesten som 

jobber med barne- og ungdomspsykiatri ble startet høst. Første sam-

ling var i Bergen den 22. november. Blant temaene som ble diskutert 

var: 

Organisering av fysioterapitjenesten i BUP ved de ulike sykehusene.

Fysioterapeutisk tilnærming til ungdom som er innlagt med alvorlig anoreksi.

Positiv tilnærming og observasjon av nyfødte barn utsatt for rus i svangerskapet.

Testing av barn med ADHD ved hjelp av NUBU.

Foreløpig er det ti fysioterapeuter i nettverksgruppen og vi har plass til flere, opplyser 

to av deltakerne i en e-post til Fysioterapeuten. Ta kontakt!

gunn.kvernevik@helse-bergen.no 

anne.berle.robstad@helse-bergen.no

LEGER stiller sjelden direkte spørsmål til 

pasienter om spiseforstyrrelser. Det bør de 

gjøre. Pasientene forteller ikke om denne 

sykdommen uoppfordret, viser en studie 

som Tori Flaatten Halvorsen og kolleger har 

utført.

Studien er publisert i legetidsskriftet, og 

omfattet 114 pasienter med alvorlige spise-

forstyrrelser i Oslo og Bodø.

– En spiseforstyrrelse er en kompleks 

psykisk sykdom som kjennetegnes av selv-

hat, skam, ambivalens og manglende følelse 

av identitet. Pasienten utsetter kroppen for 

ulike spiseforstyrrelsessymptomer i mangel 

av andre måter å takle hverdagen på, sier 

Halvorsen til tidsskriftet.no.

Det er sju symptomer legene må være 

oppmerksomme på: Inntak av for lite mat 

(restriktivt matinntak), inntak av for mye 

mat (overspising), selvpåført oppkast, over-

trening, bruk av vanndrivende midler, bruk 

av vektreduserende midler og bruk av avfø-

rende midler.

Halvorsen oppfordrer allmennlegene til å 

spørre konkret om hvert enkelt spiseforstyr-

relsessymptom. 

Spør pasienten rett ut

Barne- og ungdomspsykiatri

WCPT-kongresser hvert andre år 

WCPT skal arrangere verdenskongresser for fysioterapeuter oftere enn hvert fjerde 

år, slik praksis har vært siden den første i London i 1953. 

Målet er å gjøre kongressene tilgjengelige for flere fysioterapeuter. Endringene be-

gynner umiddelbart etter Singapore, der den neste verdenskongressen arrangeres 1.-4. 

mai 2015. Da blir det bare to år til neste kongress, men det er ennå ikke klart hvor dette 

blir. I 2011 ble kongressen holdt i Amsterdam, og i 2007 i Vancouver.

– I en verden der kunnskapsutviklingen går veldig raskt, kan dette gi fysioterapeuter 

rundt om i verden bedre muligheter til å utveksle kunnskap, sier WCPT-president Marilyn 

Moffat.
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AKTUELT

– Faggruppenes posisjon i NFF 
må forankres gjennom bred 
og grundig debatt, sa Siri Moe 
til Ledermøtet på Gardermoen 
19. november.

TEKST og FOTO Tone Galåen 
tg@fysio.no

DA Landsmøtet i fjor vedtok en omfattende 

organisasjonsendring, hadde alle forslagene 

vært behandlet flere ganger med innspill fra 

ulike organer i NFF. Innstillingen fra Sen-

tralstyret ble stemt fram uten protester, og 

organisasjonen gikk styrket videre. 

Om to år skal Landsmøtet stemme over 

hvilke formaliserte linjer som skal gjelde 

mellom faggruppene og de andre organene 

i NFF. Da Ledermøtet samlet seg på Garder-

moen dagen før det første, årlige landsmøtet 

i NFF, fikk delegatene høre at det igjen er 

påkrevet med en dyptgående prosess før det 

tas en avgjørelse med hensyn til faggruppe-

nes plassering.

– Det er svært viktig at vi får en like grun-

dig gjennomgang av den faglige delen av or-

ganisasjonen som vi fikk av den politiske.  

Vi må se til at arbeidet som gjøres i forkant 

er så godt at både faggruppene og sentrale 

organer ellers i NFF er bekvemme med for-

slaget som til slutt blir lagt frem. Organisa-

sjonskartet må være slik, at det er mulig å 

gjennomføre den myndighet og de oppga-

vene faggruppene skal ha, sier medlem av 

Fag- og utdanningspolitisk utvalg, Siri Moe.

– En kjempeutfordring
De 14 faggruppene i NFF er av varierende 

størrelse, og fungerer ulikt. Noen jobber kun 

med fagutvikling, andre er engasjerer seg 

også i fagpolitisk arbeid. 

– Å få til en struktur som alle vil finne 

hensiktsmessig, tror jeg blir en kjempeut-

fordring. Vi må ha diskusjoner over tid, og 

vi må begynne nå. Det er viktig at alle i or-

ganisasjonen involverer seg. Målet til NFF 

må være at alle får komme med innspill, sier 

Moe.

– Burde faggruppene vært med i omorga-

niseringen helt fra starten av? 

– Det ville blitt for omfattende å forandre 

den politiske og den faglige delen samtidig 

i 2013. Etter et par år med ny organisasjon, 

vil det alltid dukke opp ting som man øn-

sker å forandre på; det vil hele tiden skje 

små endringer i strukturen hos en levende 

organisasjon. Det kan være at man må gjøre 

justeringer for å få plassert faggruppene slik 

at kompetansen de har blir brukt til beste for 

hele NFF, men det ser jeg ikke på som en 

ulempe. 

– Hvordan kan faggruppene påvirke NFFs 

politikk?

– For det første må det være god kom-

munikasjon mellom faggruppene og For-

bundsstyret. Det er viktig at faggruppene 

blir informert om hvilke saker som til en-

hver tid er viktige for organisasjonen, slik at 

de kan komme med innspill. Faggruppene 

sitter med spesifikke kunnskaper og ser 

utviklingstrekk innen fysioterapien gjen-

nom sine medlemmer som er ute i felten, 

også politiske. Dette er en fantastisk ressurs 

for Forbundsstyret, slik det også bør være 

for Fag- og utdanningspolitisk utvalg. Et-

ter mitt skjønn bør faggruppene ha linje til 

Forbundsstyret så vel som til Fag- og utdan-

ningspolitisk utvalg. Hvis faggruppene for 

eksempel mener at noe bør komme på dags-

orden når det gjelder fag- og utdannings-

spørsmål, kan de sende en felles mail til alle 

medlemmene i FU og oppfordre til dette.

– Hvordan kan faggruppene samarbeide 

med regionene? 

– I NFF er det tradisjon for at det i til-

Ønsker bred debatt om 
faggruppenes plassering

På Landsmøtet i november fikk Fagforum for medi-

sinsk akupunktur status som NFFs faggruppe for 

nålebehandling i fysioterapi.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

DETTE ble vedtatt til tross for at faggruppenes rolle og organise-

ring i NFF skal gjennomgås fram mot Landsmøtet i 2016. Årsa-

ken er at NFF ikke lenger har fagforum på organisasjonskartet.

Bosko Gardasevic, mangeårig leder for fagforumet, var svært 

fornøyd og lettet etter vedtaket på Landsmøtet 20. november. 

Han og styret har jobbet hardt og lenge for å styrke kompetan-

sekravene for nålebehandling i fysioterapi og for å få status som 

faggruppe. Fagforumet ble opprettet på slutten av 1980-tallet og 

har nå ca. 175 medlemmer.

Forbundsstyret mener at status som faggruppe vil bidra til å 

synliggjøre fagfeltet nålebehandling, både internt og eksternt. 

Styret peker også på at nålebehandling kan forstås som noe kon-

troversielt, fordi noen mener det grenser mot «alternativ behand-

ling», og fordi det er mange aktører, mer eller mindre seriøse, 

som tilbyr denne behandlingsformen, med kortere eller lengre 

utdanning. 

Fag- og utdanningspolitisk utvalg anførte at dette argumen-

tet kunne tale mot å gi fagforumet status som faggruppe, nemlig 

spørsmålet om organisasjonen har tatt et klart nok standpunkt til 

at nålebehandling kan forstås som noe som inngår i fysioterapi. 

Nålebehandling inn i varmen
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knytning til fagpolitiske arrangementer som 

årsmøter og den slags, også blir holdt fag-

lige seminarer. Det er naturlig at denne tra-

disjonen videreføres i regionene. Jeg tror at 

faggruppene, i den grad de har kapasitet, vil 

stille seg til rådighet for de regionene som 

trenger kunnskaper om forhold på deres 

fagfelt. Faggruppene kan også komme med 

innspill til regionstyrene om forhold de ser 

som viktige å rette oppmerksomheten mot. 

Politikk og fag hører sammen
– Hva med den danske modellen, der fag-

gruppene står helt utenfor den politiske orga-

nisasjonen? 

– Jeg mener at fag og politikk ikke kan 

skilles, og vil ikke anbefale den danske mo-

dellen, uten at jeg vet nok om hvordan den 

fungerer i praksis. NFF er et fagpolitisk for-

bund som også driver med fagutvikling. Vi 

har to bein, og er på den måten ikke en tra-

disjonell fagforening. De politiske organene 

Forbundsstyret og regionstyrene skal stå for 

politikken. Men hvis de ikke har nær kon-

takt med faget, og forstår fagets muligheter 

og begrensninger, så kan heller ikke politik-

ken som drives i fagets favør bli optimal. 

Men jeg ser at det er utfordringer ved denne 

modellen. 

– Hvem skal bestemme faggruppenes am-

bisjonsnivå, faggruppene selv eller organisa-

sjonen?

– Hvilke oppgaver som skal tilligges 

faggruppene, må ses i sammenheng med 

faggruppenes plassering i organisasjonen. 

Dette er forhold som må diskuteres i utred-

ningsarbeidet. 

Moe mener det er viktig at alle faggrup-

pene ser hvilken posisjon det er mulig for 

dem å innta, og hvordan de kan bidra til å 

påvirke politikken til NFF. 

– Den diskusjonen som ble startet på Le-

dermøtet i november må føres videre i fag-

gruppene og ellers i organisasjonen. NFF 

må sette av ressurser til dette arbeidet. Dette 

er ikke er en diskusjon vi kan ta per spør-

reskjema. De fleste faggruppene jobber godt 

hver for seg og er fundamentet i NFF. Vi må 

ikke gjøre forandringer som ødelegger en-

gasjementet og utviklingsmulighetene for 

faget, sier Moe. 

FAGGRUPPELEDERNE Foran fra venstre: Gro Marit Hellesø, leder Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi; Steffen Orvik Engdal, leder for UFF; Tove Michal-
sen, leder Faggruppen for ergonomi. Andre rekke fra venstre: Lars Håvard Høgvoll, leder PFG; Trygve Waldeland, leder Faggruppen for fysioterapi for eldre; 
Nina Steckmest, seminaransvarlig Faggruppen for hjerte og lungefysioterapi. Tredje rekke fra venstre: Ruth Elise Dybvik, leder Faggruppen for mensendieck; 
Eva Hoddø, leder Faggruppen for kvinnehelse; Kurt-Tomas Nyheim, styremedlem Faggruppen for idrettsfysioterapi; Anne E. Drønen, nestleder Faggruppen for 
NOR; Kari Elisabeth Dahl Liavåg, leder Faggruppe for terapiridning. Bakerst: Vegard Ølstørn, leder Faggruppen for manuellterapi; Steinar Krey Voll, leder Fag-
gruppen for onkologi og lymfologi; Atle Aunaas, leder Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi.
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AKTUELT

– Vi møter stor velvilje til 
fysioterapi blant politikere 
sentralt. Det er i kommunene 
vi møter de store utfordrin-
gene, sa Fred Hatlebrekke i sin 
tale til NFFs Landsmøte.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

LANDSMØTET på Gardermoen 20. novem-

ber var det første av de årlige «mini-lands-

møtene» i den nye organisasjonsmodellen. 

De varer bare en dag, og erstatter Repre-

sentantskapsmøtet. På dette møtet sto års-

beretning 2013, revidert budsjett for 2015, 

tre mindre lovendringer og faggruppestatus 

til Fagforum for medisinsk akupunktur på 

dagsorden. 

Hvert tredje år skal det holdes ordinært 

Landsmøte, med valg og behandling av stør-

re saker. Det neste finner sted i 2016.

Hatlebrekke sa i talen at det viktigste om-

rådet for NFF i 2014 har vært fysioterapi i 

primærhelsetjenesten, og spesielt stortings-

meldingen om primærhelsetjenesten som 

blir lagt fram til våren – trolig før påske.

Spesialistordning
Under Landsmøtets spørsmålsrunde var det 

flere delegater som tok opp arbeidet med 

offentlig spesialistgodkjenning. Blant dem 

var Vegard Ølstørn, leder i Faggruppen for 

manuellterapi:

– Tidligere i år ble spørsmålet om auto-

risasjon for manuellterapeuter lagt død av 

denne regjeringen. Helse- og omsorgsde-

partementet (HOD) antydet i den forbin-

delse at offentlig spesialistgodkjenning for 

manuellterapeuter kanskje kan vurderes, i 

etterkant av meldingen om primærhelsetje-

nesten. Hvilken strategi og prioritering har 

Forbundsstyret lagt opp til i denne saken?

Ifølge forbundsleder Fred Hatlebrekke 

mener HOD at manuellterapeutene kan 

være aktuelle. Men det er også klart at de-

ler av embetsverket i HOD er skeptiske til at 

flere grupper helsepersonell skal kunne bli 

offentlig godkjente spesialister.

Gambit
I tillegg til manuellterapeuter (takst A8), har 

psykomotorikere (takst A9) vært aktuelle 

i det mangeårige arbeidet for en offentlig 

spesialistgodkjenning. Forbundsstyret har 

imidlertid ikke tatt noen beslutning i dette 

spørsmålet.

Hatlebrekke opplyste i landsmøtetalen 

at konsulentselskapet Gambit har laget en 

utredning for NFF om videre strategi i ar-

beidet med offentlig spesialistgodkjenning. 

Rapporten ble levert rett før Landsmøtet. 

Gambit anbefaler NFF å prioritere manuell-

terapi og psykomotorisk fysioterapi, og ikke 

trekke inn flere grupper.

– Disse anbefalingene tar vi med oss inn 

i det utredningsarbeidet som skal gjøres i 

Fagseksjonen. Deretter er det opp til For-

bundsstyret å fatte et vedtak, sier Hatlebrek-

ke til Fysioterapeuten. 

Første «mini-landsmøte»

FRED HATLEBREKKE Primærhelsetjenesten har 
vært viktigst for NFF i 2014.
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AKTUELT

Er god kroppsholdning avhen-
gig av øyet som ser? NFFs 
studentpris for 2014 gikk til 
Hege Elisabeth Westgaard for 
oppgaven «Kroppsholdning – 
meningsrammer og praksis». 

TEKST Tone Elise Eng Galåen, tg@fysio.no 
FOTO Kenneth Nodeland, HiB

JURYEN vurderte sju bacheloroppgaver fra 

de fire fysioterapiutdanningene før de kåret 

vinneren fra Høgskolen i Bergen. Prisen ble 

overrakt den 13. november i høgskolens nye 

lokaler på Kronstad.

Westgaard utforsket tre ulike perspekti-

ver på kroppsholdning gjennom å intervjue 

en manuellterapeut, en psykomotorisk fy-

sioterapeut og en fysioterapeut med spesia-

lisering innen nevrologi. Veileder og inspi-

rator for oppgaven har vært professor Eline 

Thornquist.

I juryens begrunnelse heter det blant an-

net at «kandidaten har valgt et tema som går 

til kjernen av grunnlagstenkningen i fysio-

terapi, og gjør det på en måte som kombine-

rer grundig utforskning og en ydmyk hold-

ning.»

– Hvorfor valgte du kroppsholdning som 

tema?

–  Utgangspunktet var at jeg hadde lyst 

til å diskutere «noe grunnleggende» med 

erfarne klinikere. Gjennom praksisperioder 

og undervisning har jeg blitt imponert over 

hvordan dyktige klinikere kobler observa-

sjoner og kunnskap, og raskt kommer frem 

til funksjonsdiagnose og tiltak. Jeg ønsket 

å lære mer om denne prosessen. Blant det 

første vi lærer på studiet, er å inspisere pasi-

entens kroppsholdning. Kroppsholdning er 

grunnleggende for vurdering av ressurser og 

funksjon, men ikke helt lett å få tak på. Jeg 

så også at i praksis forholder ulike fysiotera-

peuter seg forskjellig til denne undersøkel-

sen, sier Westgaard til Fysioterapeuten.

Individuell vurdering
Da hun intervjuet fysioterapeutene med 

ulik spesialisering, fant hun at kroppshold-

ning ble vurdert ulikt, på bakgrunn av faglig 

ståsted. Fysioterapeutene hadde også for-

skjellige forståelser av pasientens funksjon, 

basert i de ulike spesialitetene.

– Manuellterapeuten var mest opptatt av 

biomekaniske forhold, psykomotorikeren 

hadde hovedfokus på psykosomatiske sam-

menhenger, og hos den nevrologiske fysio-

terapeuten var det nevromuskulære forhold 

som sto i sentrum. Felles var imidlertid en 

utprøvende og individualisert holdning til 

undersøkelse og behandling, sammen med 

en bevissthet om pasientens kropp som sen-

trum for all erfaring, sier Westgaard.

Hun benyttet kvalitative intervjuer hvor 

fysioterapeutene fikk snakke fritt rundt 

hvordan de selv definerer begrepet kropps-

holdning og hvordan de bruker kroppshold-

ningen i undersøkelse og behandling.

– Informantene var tydelige på sine egne 

faglige perspektiver, noe som gjør dem i 

stand til å være bevisste på hva de ser, men 

også hva de ikke fokuserer på. I generell 

forstand innebærer bevissthet om eget fag-

lig ståsted også at man anerkjenner at andre 

perspektiver enn ens eget kan ha gyldighet 

og gi resultater. 

Ulikt blikk på kroppsholdning

PRISVINNER Hege Elisabeth Westgaard ville drøfte «noe grunnleggende» med erfarne klinikere. 
Valget falt på kroppsholdning. 
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Tidligere vinnere

2013: Agnete Samuelsen og 

Solveig Kindlihagen (UiT) med 

oppgaven: «Den sensitive og 

reflekterende fysioterapeuten – 

en kvalitativ studie om tilnær-

ming hvor dissosiasjon kommer til 

uttrykk som klinisk fenomen».

2012: Janne Kleivset og Lena 

Due-Sørensen (HiOA) med 

oppgaven «Fysisk aktivitet for 

overvektige barn: En kompleks 

vei til opplevelse av bevegelses-

glede».

«Kandidaten har valgt et tema 

som går til kjernen av grunn-

lagstenkningen i fysioterapi, 

og gjør det på en måte som 

kombinerer grundig utforsk-

ing og en ydmyk holdning. 

Hun har intervjuet tre erfarne 

fysioterapeuter med ulik fag-

lig orientering; en manuell-

terapeut, en psykomotorisk 

fysioterapeut og en fysiotera-

peut med spesialisering innen 

nevrologi. Fokuset har vært 

hvordan de forstår fenomenet 

kroppsholdning, og hvordan 

de bruker holdningsanalysen i 

sin kliniske praksis. 

Kandidaten viser en evne til 

å gå inn i fysioterapeuters mer 

eller mindre «tause» kunn-

skapsgrunnlag, og gir oss som 

lesere rikelig anledning til å re-

flektere over hvilke faglige bril-

ler vi har på, og hvordan disse 

påvirker vår fagutøvelse. Me-

todisk har hun valgt en spen-

nende innfallsvinkel til å utfor-

ske det «tause», ved å anvende 

kjente kilder om kroppshold-

ning og på den måten utfordre 

de intervjuede fysioterapeute-

nes tenkning og forståelse.  

Hun tar utgangspunkt i tre 

ulike perspektiv på kropps-

holdning; et ortopedisk per-

spektiv, et psykosomatisk 

perspektiv og et nevrologisk 

perspektiv for å forstå og ut-

forske ulik faglig forankring 

hos fysioterapeutene. De valg-

te perspektivene «passer» til 

de tre fysioterapeutenes ulike 

grunnlagstenkning og bidrar 

til å få frem tydelige forskjel-

ler mellom dem. Samtidig er 

kandidaten nyansert i sine 

tolkninger, og behandler fysio-

terapeutens utsagn på en re-

spektfull måte. Hun avstår fra 

å bli normativ; at noe er bedre 

enn noe annet. 

Oppgaven bidrar til vik-

tig innsikt i fysioterapeuters 

grunnlagstenkning og kliniske 

praksis og bør gi ettertanke til 

både studenter og erfarne kli-

nikere. Som fysioterapeuter er 

vi alle oppdratt til å vektlegge 

pasienters kroppsholdning i 

undersøkelse og behandling, 

og det er tydelig at fokuset vårt 

dreies i ulike retninger. Stu-

dentens arbeid gir oss en på-

minnelse om at vi kanskje bør 

bruke flere perspektiver samti-

dig i møte med våre pasienter.»

Juryens begrunnelse

De fleste pasienter kan gjenoppta 

sine tidligere idrettsaktiviteter etter 

en total hofteplastikk, viser resulta-

tet av en fransk studie. 

FAKTORER som motivasjon, alder og akti-

vitetsnivå preoperativt, påvirket hvor mye 

idrett pasienten drev postoperativt, skriver 

FYSIO (10/2014). Studien er publisert i The 

Bone & Joint Journal.

Hensikten var å kartlegge idrettsaktivi-

tet etter operasjon, identifisere predikative 

faktorer for tilbakevending til idrett, og å 

se om det var noen sammenheng mellom 

idrettsaktivitet postoperativt og tilfredshet 

med resultatet av operasjonen. Studien var 

retrospektiv og inkluderte 571 pasienter fra 

18-75 år. Alle hadde gjennomgått total hof-

teplastikk.

Deltakerne fylte ut et standardisert spør-

reskjema om idrettsaktivitet før operasjon. 

De fylte også ut Harris Hip Score og Hip 

Osteoarthritis Outcome Score før opera-

sjon, og i forbindelse med oppfølging av 

spørreskjemaet om idrettsaktivitet ni år et-

ter operasjon.

Resultatet viste at 366 pasienter hadde 

gjenopptatt sine tidligere idrettsaktiviteter. 

De som ikke hadde gjort det, oppga frykt 

for dislokasjon som årsak eller at ortopeden 

hadde frarådet det.

Aktivitetsnivået postoperativt hadde 

sterk sammenheng med høy grad av idretts-

aktivitet før operasjon, høy poengsum på 

Harris Hip Score og kortere tid med smer-

tepåvirkning før operasjon.

Det var også korrelasjon mellom lavere 

alder preoperativt og aktivitetsnivå postope-

rativt, og en kobling mellom tilbakevending 

til idrettsaktiviteter og hvor fornøyd man 

var med resultatet av operasjonen.

Kilde: www.bjj.boneandjoint.org.uk/

content/96-B/8/1041.abstract

Mange kan drive idrett med total hofteprotese
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Sammendrag 

 Hensikt: Nærvær på arbeidsplassen kan romme mer enn fysisk tilstedeværelse. 

Med dette som utgangspunkt utforsker vi i denne studien hvilke forutsetninger som 

fremmer opplevelsen av godt nærvær på arbeidsplassen. Artikkelen kan bidra til 

nærværs-/fraværsdebatten i arbeidslivet.

Materiale: Undersøkelsen ble gjort blant ni ansatte innen pleie- og omsorg på kom-

munale sykehjem. 

Metode: Ni dybdeintervjuer ble analysert ved bruk av kvalitativ datastyrt innholds-

analyse. 

Resultat: Godt nærvær kjennetegnes av opplevelsen av at: Arbeidsoppgavene i seg 

selv er meningsfulle og skaper engasjement; en balanse mellom utfordring og mest-

ring; et gjensidig tillitsforhold mellom ledere og ansatte; og ledelse som tilretteleg-

ger og er rollemodell for godt nærvær. 

Konklusjon: Godt nærvær, og fravær, påvirkes av samme forhold, men godt nærvær 

forutsetter større kompleksitet av forhold. Økt nærvær slik det forstås i denne stu-

dien, vil fremme opplevelsen av et godt arbeidsliv for arbeidstagerne, og sannsyn-

ligvis bidra til økt tjenestekvalitet til glede for den enkelte pasient, deres pårørende 

og samfunnet som helhet. Å øke nærværet kan være et mål i seg selv, uavhengig av 

om det reduserer sykefraværet, og nærværsforholdene bør dermed utforskes mer i 

debatten om nærvær/fravær i arbeidslivet.  

Nøkkelord: Godt nærvær/fravær i arbeidslivet, pleiepersonell, dybdeintervjuer, 

helsefremmende arbeidsplasser, ledelse. 

fag

Lena Myhrberg, MSc., 
helsefremmende 
arbeid, Høgskolen i 
Buskerud og Vestfold. 
HMS-rådgiver/fysiotera-
peut, HMS-avdelingen, 
Fredrikstad kommune. 
lemy@fredrikstad. 
kommune.no

Hege Forbech Vinje, førsteamanuensis, 
PhD., Høgskolen i Buskerud og Vestfold, 
Institutt for helsefremmende arbeid.

Denne vitenskapelige artikkelen er 
fagfellevurdert etter Fysioterapeutens 
retningslinjer. Akseptert 7.10.2014. Ingen 
interessekonflikter oppgitt. Studien er 
godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig 
Datatjeneste (NSD). 

Innledning
Pleie- og omsorgspersonell i Norge rappor-

terer høyt sykefravær sammenlignet med 

andre yrkesgrupper. En relativt stor grad av 

sykefraværet vurderes som arbeidsrelatert 

(1). I tillegg rapporterer pleie- og omsorgs-

personell høyere sykenærvær1 enn andre 

yrkesgrupper. I arbeidet for økt nærvær blir 

det i praksis oftest fokusert på sykefravær, 

altså det motsatte av målsetningen. Dette 

er et tankekors. Nærvær omtales i offentlige 

føringer i kvantitative termer (2). Et interes-

sant spørsmål er om man kan forstå mer om 

hvordan nærvær i arbeidslivet kan fremmes 

ved å sette søkelys på kvalitative sider ved 

fenomenet nærvær. Med en forforståelse av 

at nærvær på jobben rommer noe mer enn 

fysisk tilstedeværelse, har vi i denne studien 

valgt å utforske hvilke forutsetninger som 

fremmer opplevelsen av godt nærvær.

Nye begreper har vokst frem i sykefra-

værs-/nærværsforskningen de siste tiårene. 

«Sykenærvær», eller «presenteeism» (3) for-

klares som å være tilstede på arbeidet når 

helse og arbeidsevne er svekket. Sykenærvær 

kan være positivt når nærværet er ønsket av 

arbeidsgiver og kollegaer og arbeidet er til-

rettelagt for de med redusert arbeidsevne, 

også kalt «mestringsnærvær» (4).  Negative 

fortegn kan være press om tilstedeværelse av 

frykt for sanksjoner eller tap av arbeidsopp-

gaver og anseelse (5). Sykenærvær kan i seg 

selv utgjøre en risiko for fremtidig svekket 

helse, og fenomenet er større i omsorgsyrker 

enn i andre undersøkte yrkesgrupper (6, 7). 

Salutogenese (av salus helse og genese 

kilde, opprinnelse) retter søkelyset mot det 

som bringer helse (8). I en studie av nærvær 

i seniorers arbeidsliv i kommunal helse- og 

Godt nærvær på arbeidsplassen – 
kjennetegn og forutsetninger

1. Å være tilstede på jobben når helse og arbeidsevne er 
svekket. 

VITENSKAPELIG ARTIKKEL
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Å være nærværende på jobben handler om noe 
mer og kvalitativt annet enn det motsatte av å 
være fysisk fraværende.

Kort sagt

Implikasjoner for praksis:

Nærværsarbeid på arbeidsplasser bør 

forstås i et større perspektiv og som 

noe mer enn det motsatte av sykefra-

værsarbeid. 

Godt nærvær fremmes når arbeidsopp-

gavene og betingelsene for å utføre 

dem på en god måte er tilstede. 

Viktig bidrag til dette er ledelse som 

legger til rette og fremstår som rollemo-

dell, som viser tillit og gir bekreftelse. 

omsorgstjeneste defineres «salutogent nær-

vær» som «det nærværet som kjennes godt 

og som stimulerer prosesser som fremmer vel-

være og opplevelsen av et godt arbeidsliv» (9). 

Velvære innebærer i denne sammenhengen 

å ha det godt og ha gode følelser og gode 

vurderinger av sitt arbeidsliv.  Salutogent 

nærvær handler om fire kjernekvaliteter 

som både erfares og utforskes: Opplevel-

sen av samfunnsnytte, relasjonell kvalitet i 

betydningen å ville hverandre vel, mestring 

og arbeidsglede. Saloutogent nærvær forstås 

som mer enn fysisk, det er også mentalt, so-

sialt og eksistensielt og kan også betegnes 

som et helsefremmende nærvær i arbeids-

livet (9). 

Arbeidsoppgavene i seg selv skaper vekst 

når individet opplever mestring og vurderer 

oppgavene som meningsfulle (10, 11). I ar-

beidsoppgavene og betingelsene for å utføre 

dem på en god måte, ligger selve kjernen for 

meningsfullhet og engasjement (12).

I arbeidslivet blir begrepene nærvær og 

fravær gjerne relatert til motpolene helse 

og sykdom. Et nærliggende spørsmål blir 

da om det er sammenfallende forhold som 

skaper helse og sykdom? Studier viser spri-

kende resultater.  Aronsson og Lindh (13) 

viser at viktige forutsetninger for helse er 

støtte fra leder, ressurser til å gjøre en god 

jobb og å være fornøyd med kvaliteten på 

det arbeidet en gjør. Forutsetningene gir ofte 

effekt både på helse og sykdom. Andre stu-

dier viser derimot at god og dårlig arbeids-

evne er avhengig av ulike faktorer. Fysiske 

faktorer, tydelige arbeidsoppgaver og positiv 

feedback fremmer arbeidsevnen, mens fore-

bygging av dårlig arbeidsevne ser ut å være 

mer avhengig av restitusjon, trygghet, orga-

nisatoriske og psykososiale faktorer (14, 15).  

I denne studien utforsker vi hvorvidt godt 

nærvær og fravær påvirkes av samme eller 

ulike forhold. Vår hensikt er å bidra til stør-

re bevissthet og flere nyanser i nærværs-/

fraværsdebatten. Studien belyser nærvær 

som begrep i en arbeidskontekst, og forhold 

i arbeidslivet som påvirker arbeidstakeres 

opplevelse av godt nærvær. Studien søker 

svar på følgende problemstilling: Hvilke for-

hold fremmer godt nærvær hos pleiepersonell 

på kommunale sykehjem? Problemstillingen 

reiser to forskningsspørsmål: 1. Hvordan 

forstås godt nærvær? 2. Beskrives godt nær-

vær og fravær ved samme eller ulike forhold? 

I tilfelle hvilke? 

Metode
Studien har et utforskende kvalitativt de-

sign med en fenomenologisk hermeneutisk 

tilnærming, og dybdeintervjuer som data-

innsamlingsmetode. Hensikten er å beskri-

ve fenomenet nærvær sett fra deltagernes 

perspektiv og å fortolke og forstå det unike 

og spesielle som deres opplevelser represen-

terer. Studien er gjort i et helsefremmende 

perspektiv, hvor helse sees som en ressurs 

for å håndtere hverdagens krav og utfor-

dringer (16). Helse betraktes som helhetlig, 

dynamisk og bevegelig på en tenkt linje med 

ytterpunktene god helse – dårlig helse (8). 

Bevegelsen mot god helse antas å være én av 

flere forutsetninger for opplevelse av godt 

nærvær. 

Utvalg og forskerens ståsted
Vi rekrutterte et hensiktsmessig utvalg 

bestående av syv sykepleiere og to hjelpe-

pleiere som representerte tre avdelinger på 

tre ulike sykehjem i en norsk mellomstor 

kommune. Inklusjonskriterier var at den 

aktuelle avdelingen hadde lavt sykefravær 

(relativt sett i forhold til andre avdelinger i 

kommunen), at de hadde gode resultater på 

den årlige medarbeiderundersøkelsen, og at 

personalgruppen hadde arbeidet aktivt med 

nærværsspørsmål det siste året. Informan-

tene arbeidet minimum 50 prosent stilling.  

Kriteriene var basert på et ønske om å få god 

informasjon av ansatte som hadde et bevisst 

forhold til temaet nærvær, og som kunne 

forventes å ha reflektert over nærværs- og 

fraværsspørsmål knyttet til sin arbeidssitua-

sjon. 

Førsteforfatter var ansatt som helse-, 

miljø- og sikkerhetsrådgiver/fysioterapeut 

i den aktuelle kommunen. Førsteforfatter 

gjennomførte intervjuene. Ingen av delta-

gerne hadde møtt vedkommende tidligere. 

De etiske retningslinjene ble nøye presisert 

overfor deltagerne slik at de var helt trygge 

på hva opplysningene skulle brukes til. 

Vi fulgte etiske retningslinjer spesifisert i 

Helsinkideklarasjonen. Tillatelse ble hentet 

fra ledelsen på de aktuelle sykehjemmene. 

Deltagerne ga skriftlig samtykke til frivillig 

deltakelse i undersøkelsen. 

Datainnsamling og analyse
Inspirert av Widerberg (17) valgte vi å gjen-

nomføre det vi kaller refleksjonsintervju. 

I begrepet refleksjonsintervju legger vi at 

deltagerne på forhånd fikk tilsendt inter-

vjuguide og ble bedt om å reflektere over 

spørsmålene en ukes tid før intervjuet. Un-

der intervjuet ble de bedt om å presentere 

sine refleksjoner: 

Kan du beskrive en gang hvor du opplevde 

at du var fullt nærværende på jobben? Hvilke 

forhold gjorde dette mulig? Hva gjorde du den 

dagen? Hva mener du var det som bidro til at 

du hadde den opplevelsen? Sett at du en dag 

vurderer ikke å gå på jobb. Hva er det som er 

avgjørende for ditt valg? 

Det ble benyttet utdypende spørsmål 

underveis i intervjuene, som ble gjennom-

ført på deltagerens arbeidsplass. Intervju-

ene ble tatt opp på lydbånd og umiddelbart 

transkribert ordrett. Etter transkribering ble 

materialet analysert i fem trinn (18, 19). Ko-

degrupper og kategorier ble utarbeidet ved 

datastyrt analyse (20), dvs. at de tok form 

etter hvert som materialet ble lest og bear-

beidet: 1. Utvelgelse av meningsbærende 

utsagn ble notert ordrett. 2. Vi gjennom-

førte meningsfortetting ved at de ordrette 

utsagnene ble omformulert slik at fyllord og 

talespråk ble gjort om til utsagn med skrift-
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språk. 3. Materialet ble kodet ved at utsagn 

som ble fortolket til å omhandle lignende fe-

nomener ble samlet i kodegrupper. 4. Kate-

gorisering ble gjort ved at kodegruppene ble 

slått sammen til færre kategorier. 5. Temaut-

vikling: Utsagnene ble omskrevet til løpende 

tekst. Se eksempel i tabell 1. 

Resultater
Deltagerne ble, via tilsendt intervjuguide 

i forkant av intervjuene, spurt om forhold 

som er viktige for å være nærværende på 

jobb. I intervjuene ble de bedt om å utdype 

dette ved å beskrive en god dag på jobben 

når de opplever sterkt og godt nærvær. Ut 

fra deltagernes utsagn ble definisjonen av 

«godt nærvær» og «fravær» utarbeidet. De 

foreløpige funnene ble presentert for tre av 

deltagerne i et påfølgende valideringsmøte. 

Hensikten var å la de snakke om disse feno-

menene ut fra sin egen forståelse og la dette 

utvikle seg til en definisjon. Godt nærvær 

er «å være fysisk og mentalt tilstede på job-

ben, med faglig og sosial trygghet». Fravær 

blir beskrevet som todelt og ble definert som 

«enten å være fysisk fraværende pga. syk-

dom eller å være mentalt fraværende til tross 

for fysisk tilstedeværelse». 

Deltagernes utsagn beskriver opplevelsen 

av godt nærvær som et resultat av flere for-

hold. Forholdene inneholder komponenter 

som i analysearbeidet ble sammenfattet i fire 

hovedkategorier: «ledelse», «arbeidet i seg 

selv», «kommunikasjon og samspill» samt 

«personlige forhold og egenskaper». Utsag-

nene viser at disse fire kategoriene kan på-

virke både nærvær og fravær. Men interes-

sant nok ser det ut til at opplevelsen av godt 

nærvær forutsetter et større mangfold av 

forhold og dermed fremstår mer komplekst 

(tabell 2). Kun noen av forholdene som er 

viktige for nærvær, påvirker også fravær. 

Deltagerne beskriver altså disse fire katego-

riene med færre ord som fraværsårsaker enn 

som nærværsfremmere. 

Videre i artikkelen vil vi belyse de to ka-

tegoriene som viste rikest innhold av nær-

værsforhold: «ledelse» og «arbeidet i seg 

selv». 

Ledelse – en multikunst
Når det gjelder betydningen av ledelse for 

godt nærvær peker deltagerne spesielt på at 

leder tilrettelegger og er en holdningsska-

per og rollemodell for sine medarbeidere. Å 

sørge for hensiktsmessig bemanning trekkes 

spesielt frem. Dette innebærer hensiktsmes-

sig antall personer på vakt og riktig sam-

mensetning av kompetanse. Faktisk kan for 

mange på vakt skape utfordringer: 

«Det er ofte sånn at når man har litt for 

mye tid så får man ikke gjort det man skal 

gjøre. Når man har litt press på seg, da får 

man gjort litt mer for da må man legge opp 

dagen på en annen måte.»  

På den annen side fortelles det at sam-

menhengen mellom knapp bemanning og 

stor  arbeidsmengde gir følelser av utilstrek-

kelighet: «For mange oppgaver gir ekstra be-

lastning fordi jeg føler på ting som jeg ikke har 

fått gjort.»

Deltagerne presiserer at den enkeltes 

stillingsstørrelse har betydning for et godt 

nærvær og at den bør kunne tilpasses den 

enkelte. Opplevelsen av godt nærvær styrkes 

av å ha en stilling som er stor nok til at en 

opplever flyt og kontinuitet i arbeidet, noe 

som gir sterkere eierforhold til jobben: 

«(…) hvis jeg er fri to dager i uken føler jeg 

et mindre nærvær fordi jeg ikke får det man 

kan kalle en flyt. Når en har jobbet helgen og 

er der på mandagen, da har en oversikt. Da 

kan jeg ta opp ting med legen som jeg har ob-

servert i helgen.»  

TABELL 1 Eksempel på trinn 1-4 i analysen. 

Meningsbærende enhet Meningsfortetting Kode Kategori
Viktig å syns at jobben din er … ikke morsom … men at den gir 
deg noe. At jeg får en god følelse, at jeg har gjort en god jobb 
for andre. Ehhh med pasientene da. Og ikke den følelsen at 
«jeg fikk jo ikke gjort det. Jeg rakk det jo ikke». Jeg har faktisk 
ikke så ofte den følelsen.

Arbeidsglede. Jobben skal gi meg en god 
følelse av å ha gjort en god jobb for andre. 

Arbeidsglede Arbeidet i seg selv

Arbeidsglede – jeg gleder meg bestandig til å gå på jobb. Jeg er alltid glad over å gå på jobb.  
Arbeidsglede er viktig.

Neimenn så smør vi de brødskivene … og så deler vi den maten 
… det kan også være meningsfullt, men hvis man da har en litt 
dårlig dag selv, så blir det … ja, da føles det … da kunne jeg like 
gjerne ha gjort noe annet. 

Selv små hverdagsoppgaver kan være 
meningsfulle, men ikke i lengden eller på 
en dårlig dag. Da føler jeg meg ikke viktig.

Meningsfullhet 

Veldig glad i å diskutere etiske dilemmaer. Ja, det syns jeg er 
morsomt og det er viktig. Da er jeg sånn veldig tilstede. Føler 
jeg selv i hvert fall. Det er moro.

Etiske diskusjoner engasjerer meg og gjør 
meg veldig tilstede. 

TABELL  2 Hovedkategorier og forhold som påvirker godt nærvær, og fravær.

Godt nærvær Fravær
Ledelse Tilrettelegging, bemanning, medvirkning, selvstendig-

het, tillit, holdninger, leder som rollemodell, løsnings-/
nærværsfokus.

Bemanning.

Arbeidet i seg selv Utfordringer, kompetanse, faglig trygghet, egenkontroll, 
meningsfullhet, engasjement, mestring, motivasjon.

Utfordringer, faglig trygghet, meningsfullhet.

Kommunikasjon og samspill Faglig/sosialt samspill, anerkjennelse, trygghet, humor, 
interesse for hverandre.

Faglig/sosialt samspill, trygghet, interesse for 
hverandre.

Personlige forhold og egenskaper Helse, fysisk form, arbeidsmoral, oppvekst, hjemme-
situasjonen.

Helse, arbeidsmoral, oppvekst, hjemmesituasjonen.
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Dette kan forstås som ønske om å oppnå 

tilfredshet og behov for å følge opp og full-

føre arbeidsoppgaver og dermed bidra på en 

god måte, både faglig og personlig i arbeids-

fellesskapet. 

I nærværs- og fraværsspørsmål er det 

vesentlig at leder fremstår som både kultur-

skaper og rollemodell. Hun viser med sine 

handlinger hvilken holdning arbeidsplas-

sen har til nærværs- og fraværsspørsmål, 

for eksempel ved håndtering av en gradert 

sykmelding: 

«Vær100 prosent deg i din 60 prosent! Og 

det gjelder om du er 10 prosent sykmeldt også. 

Du er faktisk frisk når du er her (…) Kom 

med det du har, men det må du brenne for!» 

For å fremme godt nærvær må leder in-

volvere medarbeiderne i diskusjoner og be-

slutninger, vise tillit gjennom å la dem jobbe 

selvstendig og hun kan selv være et forbilde 

når det gjelder nærvær: 

«Hun møter meg hver dag med det man 

formelt sett gjør i en medarbeidersamtale 

en gang i året! Det er litt spesielt egentlig. I 

utgangspunktet så mener jeg at man skal ha 

medarbeidersamtale. Jeg har ikke hatt det her 

men likevel føler jeg at jeg har hatt det.» 

Deltagernes beskrivelser av en leder som 

fremmer godt nærvær peker på flere ulike 

egenskaper og ferdigheter. Leder legger til 

rette på flere områder, hun skaper holdnin-

ger og hun sørger for involvering av sine 

medarbeidere.  I sine handlinger fremstår 

hun som en rollemodell for medarbeiderne 

ved at hun demonstrerer nærvær i samvær 

og møter med dem. 

Arbeidet i seg selv fremmer nærvær – 
under noen forutsetninger                         
Arbeidet i seg selv ser ut til å være en kraft-

full nærværsfremmer. Materialet viser like-

vel at opplevelsen av kompetanse, mening 

og nytte er nødvendige forutsetninger. Kom-

petanse blir fremhevet som grunnleggende, 

men kompetanse oppleves først meningsfull 

og engasjerende når den kan blomstre. Når 

den riktige kompetansen er til stede og be-

nyttes, oppleves mestring, og utfordringer i 

arbeidet blir til energitilskudd: 

«dager hvor det er utfordringer og jeg mer-

ker at jeg må trigge meg selv litt, jeg må tenke 

litt – ikke gå på autopilot hele tiden – da er 

det lettere. Mer spennende.»  

Mestring av arbeidsoppgaver og aner-

kjennelse fra kollegaer beskrives som ener-

gigivende: 

«En pasient fikk lungeødem. Ble skikkelig 

syk… jeg var den som begynte å dirigere hva 

man skulle gjøre. Og det gikk veldig bra. Måt-

te ikke sende henne på sykehuset. Vi klarte å 

behandle henne (…) alt klart når legen kom. 

Han satte i gang det medisinske (…) og det 

gikk veldig bra. Det er gøy!» 

Opplevelsen av vekst og utvikling oppstår 

når en lykkes i arbeidet, når en føler seg til 

nytte for pasienter, kollegaer og pårørende, 

at en utgjør en forskjell. Dette beskrives med 

stolthet av en hjelpepleier: 

«Jeg observerte og jeg fortale observasjo-

nen videre til sykepleieren og sammen kunne 

de gjøre sånn at pasienten fikk den behand-

lingen han trengte.» 

Et stort ansvar hviler på sykepleiere, sær-

lig på kveld og natt når de har ansvar for hele 

sykehjemmet. Usikkerhet og frykt for å feile 

i slike situasjoner kan utvikles til styrke og 

selvtillit slik det beskrives av sykepleieren 

som har lært seg å delegere arbeidsoppgaver 

og gi tillit til sine kollegaer: 

«Når du har ansvar for hele sykehjem-

met som nyutdannet sykepleier, det er ganske 

skummelt. Men etter hvert så lærer man seg 

til det. Du snakker med legene (…) får bekref-

tet at du tenkte riktig (…) pluss at leder støtter 

meg. Jeg må lære meg å gi fra meg litt.» 

Men også tilsynelatende enkle arbeids-

oppgaver, for eksempel det å smøre brødski-

ver og å dele ut mat, oppleves meningsfulle 

dersom oppgavene får anerkjennelse. Der-

som deltagerne opplever få faglige utfor-

dringer og/eller faglig utrygghet, forteller de 

om en kvalitativ endring av nærværet. Dette 

gir ikke nødvendigvis fysisk fravær, men det 

kan forstås som mental, emosjonell og/eller 

sosial tilbaketrekning og frakobling. 

Diskusjon 
Godt nærvær i arbeidslivet er i denne stu-

dien definert som «å være fysisk og men-

talt tilstede på jobben, med faglig og sosial 

trygghet». Denne tilstanden kan sees på som 

mer enn det motsatte av sykefravær. Å være 

fysisk og mentalt tilstede for å oppleve nær-

været som godt er ikke nok, det forutsettes 

også en følelse av trygghet, både i arbeids-

oppgavene og i samspill med kollegaer. I 

deltagernes utsagn kan vi spore de fire kva-

litetene som beskriver «salutogent nærvær»; 

opplevelsen av samfunnsnytte, relasjonell 

kvalitet: Det å ville hverandre vel, mestring 

og arbeidsglede slik det beskrives av Vinje 

& Ausland  (9). Med definisjonen av godt 

nærvær som presenteres i vår studie, gis det 

ytterligere innspill til en mer ressursorien-

tert og kreativ tenkning i nærværsdebatten. 

Å være nærværende på jobben handler altså 

om noe mer og kvalitativt annet enn det 

motsatte av å være fraværende rent fysisk.  

Verdt å merke seg er også at fravær forstås 

som å være fysisk fraværende og/eller men-

talt fraværende til tross for fysisk tilstede-

værelse. Denne studien viser at det å være 

fysisk tilstede, men mentalt «frakoblet» er 

å definere som et slags fravær. Denne typen 

fravær er vanskelig å synliggjøre i etablerte 

statistikker. 

Ledelsens rolle trekkes frem som viktig 

for å skape godt nærvær. Funnene viser til 

ledelseskvaliteter som vitner om høy grad av 

bevissthet og tilstedeværelse blant lederne.  

Deltagerne beskriver lederegenskaper som 

viser bevissthet rundt valg og holdninger 

rundt helsesyn og sentrale begreper om nær-

vær, og forhold som påvirker arbeidsmiljøet. 

Deltagerne trekker fram betydningen av at 

lederne blant annet er gode på tilretteleg-

ging av arbeidet for de som har redusert 

arbeidsevne. For å skape opplevelse av godt 

nærvær er det vesentlig at lederen skaper 

legitimitet for at medarbeiderne er viktige 

medspillere, selv når de ikke yter maksimalt 

og dermed fremstår som rollemodell for en 

kultur hvor det er takhøyde når det gjelder 

nærvær og aksept for ulik yteevne. Dette 

kan tolkes som behov for at ledelsen legger 

til grunn en helseforståelse i tråd med An-

tonovsky (8), om at medarbeidernes helse er 

bevegelig på en tenkt linje mellom god helse 

og dårlig helse. Studien ser ut til å under-

bygge forståelsen av at et helsefremmende 

(salutogent) nærvær innebærer en erkjen-

nelse av at helsenedbrytende og helseopp-

byggende prosesser eksisterer side om side i 

en persons arbeidsliv, og at utforskningen av 

dynamikken mellom fravær og nærvær vil 

bidra til å bygge robusthet for den enkelte og 

for arbeidsplassen (9).  Det ser ut til å være 

fruktbart å forstå «sykenærvær» mer som et 

positivt «mestringsnærvær», slik det forstås 

Arbeidsoppgavene i seg selv er 
meningsfulle og skaper engasjement. 
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av Geving et al. (4). Ved å legge til rette for 

sykenærvær med en slik hensikt tas ikke 

bare behovet for mestring på alvor, det tas 

også høyde for betydningen av opplevelse 

av nytte for en persons arbeidsliv. Likevel vil 

det være behov for en fintfølenhet fra ledelse 

og kollegafellesskapet for å unngå et negativt 

nærværspress og mulig påfølgende moralsk 

stress.

Godt nærvær forstås som den tilstanden 

en er i når en er engasjert i arbeidsoppgave-

ne, er del av et trygt kollegafellesskap, når en 

møter faglige utfordringer og kan håndtere 

dem, og når jobben føles meningsfull enten 

den består av små enkle eller mer krevende 

oppgaver. I tråd med Olsén et al. (12) finner 

vi dermed at mye av kjernen for engasjement 

og meningsfullhet ligger i selve arbeidsopp-

gavene. Den sosiale tryggheten løftes også 

frem i vår studie og underbygger, som hos 

Vinje & Ausland (9), at dersom opplevelsen 

av godt nærvær er i fokus så er det vesentlig 

å oppleve å være del av et fellesskap hvor de 

andre, inkludert lederen, vil meg vel. 

Metodediskusjon
Gyldigheten i undersøkelsen ble sikret blant 

annet gjennom fortolkende spørsmål i in-

tervjuene for å sjekke intervjuerens umid-

delbare forståelse og ved et valideringsmøte 

med tre av deltagerne. Deltagerne møttes og 

fikk presentert nøkkelpunkter fra analysene 

av materialet. De ble invitert til å supplere, 

bekrefte og evt. dementere vår forståelse av 

deres opplysninger. Hensikten var å kontrol-

lere hvorvidt gjengivelsen av informasjonen 

samsvarte med det deltagerne hadde ment. 

Valideringsmøtet ga supplerende innspill, 

bekreftelse i gjengivelsen av informasjonen 

og understøttet inndelingen i kategorier. 

Selve definisjonen av «godt nærvær» fikk 

stor oppmerksomhet og ble endelig formu-

lert i dette møtet. Kompleksitetsforskjellen i 

nærværs- og fraværsforholdene kan disku-

teres i lys av spørsmålsformuleringene og 

utvalget. Deltagerne representerte avdelin-

ger med lavt sykefravær, relativt sett, og som 

allerede hadde belyst og arbeidet med nær-

vær som tema i arbeidsmiljøet. Ved å velge 

andre avdelinger, kunne man muligens ha 

fått flere nyanser i historiene om fravær. Det 

er likevel rimelig å anta at systematiske dis-

kusjoner og økt bevissthet om jobbnærvær 

stimulerer til økt bevissthet også om feno-

menet fravær. 

Undersøkelsen tyder på at nærvær og 

fravær påvirkes av samme forhold. Det er 

imidlertid interessant at nærværsforholdene 

beskrives i rikere termer, noe som kan skyl-

des at hovedfokus fra vår side var å utforske 

nærværsforhold.  Dette kan sees på som en 

svakhet i tilnærmingen til forskningsspørs-

målet om godt nærvær og fravær beskrives 

ved samme eller ulike forhold. Når vi kobler 

funnene til arbeidsmiljøarbeid, vil vi like-

vel anta at det er nyttig å være seg bevisst 

denne kompleksitetsforskjellen. Deltagernes 

utsagn var entydige i at de gode opplevel-

sene og det gode nærværet er resultater av 

et mangfold av forhold som må sees i sam-

menheng, og at det å ha et godt miljø på job-

ben ikke kan sees løsrevet fra selve arbeids-

oppgavene og organiseringen av disse.  

Førsteforfatter hadde gjennom sin rolle 

i kommunen kjennskap til forskningstema. 

Nærhet til feltet er en fordel i kvalitative stu-

dier, subjektivitet er en forutsetning. For å 

unngå uønsket subjektivitet hvor forskeren 

ser og forstår kun i henhold til sin førforstå-

else kreves en refleksiv holdning (20). Dette 

ble ivaretatt ved gjennomgående refleksjon i 

forskerteamet og ved å redegjøre for førfor-

ståelse og nærhet til feltet. 

Konklusjon
Undersøkelsen tyder på at opplevelsen av 

godt nærvær på arbeidsplassen har et rik-

holdig innhold som handler om mer enn 

det motsatte av sykefravær. Godt nærvær 

beskrives som en tilstand som skapes når 

arbeidsoppgavene og betingelsene for å ut-

føre dem på en god måte er til stede. Dette 

gir mulighet for mestring og opplevelse av 

nytte og mening. Viktig bidrag til dette er en 

ledelse som legger til rette og fremstår som 

rollemodell, som viser tillit og gir bekref-

telse. Funn fra denne studien viser at for-

holdene som skaper godt nærvær og fravær 

er sammenfallende, men at godt nærvær 

betinger en større kompleksitet av forhold. 

Det er grunn til å tro at å øke nærvær kan 

være et mål i seg selv, uavhengig av om det 

reduserer sykefraværet.  Økt nærvær slik det 

forstås i denne studien, vil fremme opplevel-

sen av et godt arbeidsliv for arbeidstagerne, 

og sannsynligvis bidra til økt tjenestekvalitet 

til glede for den enkelte pasient, deres pårø-

rende og samfunnet som helhet.
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 Eller etterutdanning som
                 personlig trener?

Mer kompetanse på        
    trening i grupper?

Fysioterapeuter har delvis fritak

Neste års fagutgivelse vil være nr. 9. 
Tema for utgivelsen vil være «fysioterapi i rehabilite-

ring». Vi inviterer derfor forskere og klinikere til å sende 
inn vitenskapelige artikler innen 1. juni. Fagkronikker og 

essays må sendes inn senest 1. august. 
Dersom noen har publisert artikler på temaet i inter-
nasjonale tidsskrifter de siste to år, inviteres dere til 
å skrive et norsk sammendrag av artikkelen i samme 

format som sammendragene i nr. 9/2014. Disse må være 
fagredaktør i hende senest 31. august. 

For spørsmål knyttet til fagutgivelsen, kontakt fag-
redaktør John Henry Strupstad på fagredaktor@fysio.no. 

Rehabilitering 
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Commentary
This study is an excellent example of research designed to resolve 

a widespread clinical question. The marked difference in pulmo-

nary exacerbations in this trial, alongside equivocal outcomes for 

lung function and quality of life, shows clearly the superiority of 

PEP over HFCWO as a regular airway clearance therapy for this 

population. PEP’s superiority is reinforced by the other charac-

teristics on which it was rated as better than HFCWO by parti-

cipants: treatment duration, and flexibility of treatment location. 

The paper does not provide much detail about the standard care 

received by both groups, apart from baseline respiratory medi-

cation use. Given that ordering and overlapping nebulised and 

physical therapies in an airway clearance session can influence the 

overall session duration (Bishop et al 2011, Dentice et al 2012, 

Dentice et al 2013), more information about how nebulised thera-

pies were incorporated into the overall airway clearance sessions 

could have been providded..

Another crucial consideration is cost, with a HFCWO system 

being about 100 fold more expensive than a PEP mask system. 

With better outcomes for far less expense, physiotherapists should 

strongly recommend PEP over HFCWO.

Adherence to the therapies was very high at 94%. Although 

self-reported adherence can easily be inflated, this is much higher 

than in other studies using self-report (Modi et al 2006, Myers 

& Horn 2006). This may be due to a selection effect of participa-

tion in an airway clearance study and the monthly telephone calls 

to encourage good adherence. This study illustrates the impor-

tance of obtaining evidence about the effects of therapies that are 

prescribed for longterm use. Recent studies of new airway clea-

rance and exercise interventions in CF continue to consider only 

single doses (Kuys et al 2011, Reix et al 2012), so clinicians should 

be wary of prescribing regular use of new interventions (especi-

ally expensive ones) before their long-term effects are known.

Louella O’Herlihy
Physiotherapy Department, Poole Hospital, UK
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Positive expiratory pressure prevents more exacerbations than high 
frequency chest wall oscillation via a vest in people with cystic fibrosis

Synopsis
Summary of: McIlwaine MP, et al (2013) 

Long-term multicenter randomised con-

trolled study of high frequency chest wall 

oscillation versus positive expiratory pres-

sure mask in cystic fibrosis. Thorax DOI: 

thoraxjnl-2012-202915. [Prepared by Mark 

Elkins, Journal Editor.]

Question: What are the relative effects of 

high frequency chest wall oscillation (HF-

CWO) and positive expiratory pressure 

(PEP) therapy on pulmonary exacerbations, 

lung function, and quality of life in people 

with cystic fibrosis?

Design: Randomised trial with concealed 

allocation and blinded outcome assessment. 

Setting: Eight paediatric and four adult 

cystic fibrosis centres in Canada. 

Participants: People over 6 years old with 

clinically stable cystic fibrosis and forced ex-

piratory volume in 1 sec (FEV1) over 45% of 

the predicted value. Uncommon respiratory 

organisms and recent changes in medicati-

ons were exclusion criteria. Randomisation 

allocated 56 participants to HFCWO and 51 

to PEP. 

Interventions: All participants used an 

airway clearance method other than HF-

CWO or PEP for 2 months prior to star-

ting their intervention. The HFCWO group 

then used a pneumatic vest system to apply 

high frequency oscillations with a triangu-

lar wave form to the chest wall. A 30-min 

ramped protocol was used consisting of six 

5-min cycles, with the participant perfor-

ming 2–3 huffs between cycles. The PEP 

group breathed through a facemask with an 

expiratory resistor creating a back pressure 

of 10–20 cmH20, for six cycles of 15 breaths, 

also separated by 2–3 huffs. The allocated 

airway clearance regimen was prescribed 

twice daily for one year. 

Outcome measures: The primary outcome 

was the number of pulmonary exacerba-

tions, defined as when prespecified symp-

toms lasted longer than 3 days and required 

antibiotics. Secondary outcomes included 

time to first pulmonary exacerbation and 

changes in lung function and quality of life. 

Results: 88 participants completed the 

study. At one year, the median number of 

pulmonary exacerbations per participant 

was 2 (IQR 1 to 3) in the HFCWO, which 

was significantly higher than in the PEP 

group at 1 (IQR 0 to 2), p = 0.007. Median 

time to first exacerbation was 115 days in 

the HFCWO group, which was significantly 

sooner than in the PEP group at 220 days, p 

= 0.02. Changes in lung function and quality 

of life did not significantly differ between 

the groups. PEP was rated as significantly 

better than HFCWO with respect to flexi-

bility in where it could be performed (p < 

0.001) and the duration of each treatment, 

which differed by a median of 10 min (p < 

0.001). Self-reported adherence was over 

90% in both groups. 

Conclusion: When prescribed as a long-

term airway clearance therapy, PEP has sig-

nificantly better outcomes than HFCWO in 

terms of exacerbations, flexibility, and treat-

ment duration.
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Agnethe Nilstad, fysioterapeut PhD. Senter 
for idrettsskadeforskning, Seksjon for idretts-
medisin, Norges idrettshøgskole, Oslo.

Disputas fant sted ved Norges idrettshøgskole 
fredag 27. juni 2014. 

Originaltittel: Injuries and risk factors in elite 
female football – Implications for screening 
and prevention. 

Tidligere studier har vist at skadeforekom-

sten blant kvinnelige fotballspillere er høy 

og at 60-80 prosent av alle fraværsskader 

rammer underekstremitetene. Korsbånd-

skader representerer et stort problem blant 

kvinnelige utøvere, og vi vet at skaden har 

alvorlige konsekvenser, både i form av fra-

vær fra idretten og risiko for tidlig utvikling 

av kneartrose. Få studier har imidlertid un-

dersøkt risikofaktorer for underekstremi-

tetsskader hos kvinnelige fotballspillere, og 

det er behov for enkle og pålitelige scree-

ningverktøy som kan identifisere utøvere 

med høy skaderisiko. Ved å øke vår kunn-

skap om risikofaktorer for skade kan vi op-

timalisere eksisterende skadeforebyggende 

treningsprogrammer.

PhD-prosjektet ble gjennomført som en 

del av en større kohortestudie med det over-

ordnede formålet å undersøke risikofak-

torer for korsbåndskader blant kvinnelige 

eliteutøvere. Formålet med denne PhD-av-

handlingen var å kartlegge skadeforekomst 

og risikofaktorer blant norske kvinnelige 

elitefotballspillere ved å ta i bruk en ny re-

gistreringsmetode, samt å vurdere fallhopp-

testen som et potensielt screeningverktøy. 

Alle kvinnelige fotballspillere i den norske 

Toppserien ble invitert til screening av bio-

mekaniske, anatomiske og nevromuskulære 

karakteristika før sesongstart i 2009-12. I 

2009-sesongen ble spillerne i tillegg invitert 

til å delta på individuell skaderegistrering 

via SMS.  

Avhandlingen besto av fire separate stu-

dier med følgende mål; 

1. Evaluere SMS som metode for indivi-

duell skaderegistrering i Toppserien ved 

å sammenligne denne med tradisjonell 

registrering fra lagenes medisinske støt-

teapparat. 

2. Undersøke risikofaktorer for skader i un-

derekstremitetene. 

3. Undersøke hvorvidt fysioterapeuter kan 

identifisere utøvere med høy valgus-

belastning i et tobens fallhopp, samt å 

undersøke inter-tester reliabilitet for tre 

fysioterapeuter. 

4. Undersøke den kombinerte effekten av 

anatomiske og muskulære karakteristika 

på valgusvinkler i et fallhopp.  

Resultatene viste at SMS var en effektiv 

og nøyaktig metode for skaderegistrering, 

og at denne metoden fanget opp en betyde-

lig høyere andel av skadene sammenlignet 

med registrering fra lagenes medisinske 

støtteapparat (1). BMI viste seg å være en 

faktor som påvirket risikoen for skader i un-

derekstremitetene, og spillere med en tidli-

gere korsbåndskade hadde ni ganger høyere 

sannsynlighet for å pådra seg en ny kneska-

de sammenlignet med spillere uten tidligere 

skade (2). Et annet viktig funn var at fysiote-

rapeuter kan identifisere utøvere med høye 

valgusvinkler ved visuell bedømming av 

knekontroll i en fallhopptest (3). Videre så 

det ut til at spillernes høyde, valgus i stående 

utgangsstilling og hofteabduktorstyrke på-

virker grad av valgus i et tobens fallhopp (4). 

Funnene understreker betydningen av 

skadeforebyggende trening hos kvinnelige 

fotballspillere. Dette bør iverksettes tidlig, 

ettersom grunnlaget for en lang og skadefri 

idrettskarriere legges i ung alder. Videre har 

fysioterapeuter en viktig rolle i å avdekke 

potensielle svakheter hos utøverne ved hjelp 

av screening, slik at forebyggende trening 

kan individualiseres og tilpasses den enkelte. 

Artikler: 
1. Text messaging as a new method for inju-

ry registration in sports – A methodological 

study in elite female football. Scand J Med 

Sci Sports 2014: 24(1):243-249.

2. Risk factors for lower extremity injuries in 

elite female soccer players. Am J Sports Med 

2014: 42(4):940-948.

3. Physiotherapists can identify female foot-

ball players with high knee valgus angles 

during vertical drop jumps using real-time 

observational screening. J Orthop Sports 

Phys Ther 2014: 44(5):358-365.

4. Anatomical and neuromuscular determi-

nants for peak knee valgus angles in verti-

cal drop jumps.  J Orthop Sports Phys Ther 

2014, under revisjon.

Doktorgrad: 

Skader og risikofaktorer blant norske 
kvinnelige elitefotballspillere
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En fagutøvers ståsted påvirkes av mange 

faktorer, og det er å håpe at det skjer faglig 

modning og utvikling gjennom hele yrkes-

karrieren. Vår fagutdanning utgjør basis-

kunnskapen i fagutøvelsen og er det første 

vi legger i vår «faglige ryggsekk». Opp gjen-

nom årene vil vi putte nye ting i denne rygg-

sekken, og kanskje kaste ut noe av det gamle. 

Vår evne til å reflektere og tenke gjennom 

det som skjer i det daglige arbeidet vil på-

virke valget av innhold i sekken. 

Dyktige fagfolk ønsker å utøve kunn-

skapsbasert praksis (5). Kunnskapssenteret i 

Bergen beskriver at dette innebærer bevisst 

å anvende kunnskap fra tre ulike kilder: 

forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert 

kunnskap og brukerkunnskap. 

Forskningsbasert kunnskap tilegner vi 

oss ved å lese forskning og holde oss oppda-

tert. Denne kunnskapen er i stadig endring 

med ny forskning. 

Erfaringsbasert kunnskap er kunnskapen 

vi tilegner oss gjennom vår yrkesutøvelse, 

ved å tenke gjennom og reflektere over det 

som skjer i hverdagen. Denne kunnskapskil-

den utgjør vår kliniske ekspertise og faglige 

skjønn.

Brukerkunnskap tilegner vi oss i møte 

med hver enkelt bruker som har med seg 

sine behov og ønsker, i tillegg til sine egne 

erfaringer. Denne kunnskapen gjør arbei-

det vårt dynamisk og utfordrende fordi alle 

menneskene vi møter er ulike. 

Vi må ikke glemme at kunnskap på alle 

disse områdene er forutsetningen for å 

utøve god fysioterapi i kunnskapsbasert 

praksis. Faglige avgjørelser tas på bakgrunn 

av forskningsbasert kunnskap som filtreres 

gjennom vår kliniske erfaring (7), og med 

tilpasning til den brukeren som vi til enhver 

tid møter.

Underveis på vår faglige reise vil det sta-

dig være nye muligheter for læring. Kurs, 

videreutdanning, artikler og bøker er viktige 

kunnskapskilder. Faglige diskusjoner med 

kollegaer er med på å forme faglig utvikling 

og modning. Brukere vi møter på vår vei vil 

kunne gi oss faglige korreksjoner og by på 

interessante utfordringer. Slik får vi nye er-

faringer og faglig påfyll. Hvordan og i hvil-

ken grad vi lar oss påvirke, er individuelt, 

avhengig av interessefelt og arbeidssted og 

hvordan vi bruker det vi møter på vår yrkes-

vei til å forme vår egen faglige kompetanse.

For min del vil jeg her fremheve utvik-

ling av de to siste kunnskapsområdene. Mø-

ter med mennesker har gjort stort inntrykk 

(1), og har utviklet meg som fagutøver. Jeg 

bruker mye tid til å reflektere i etterkant av 

de ulike møtene, det være seg møter med 

brukere, kollegaer eller mennesker jeg tref-

fer privat. Jeg vil nå beskrive hvordan et spe-

sielt menneske sin kunnskap og visdom har 

påvirket meg som fagperson.

Møtet
Som nyutdannet fysioterapeut tidlig på 

1970-tallet var jeg så heldig å møte en mann 

som skulle få betydning for mine faglige in-

teresseområder, nemlig Einar Gerhardsen. 

Han sa mye klokt den gangen, som jeg har 

tatt med meg, og som jeg har «ruget» videre 

på i alle mine år som yrkesutøver. Når jeg nå 

selv begynner å bli eldre, blir betydningen av 

Gerhardsens ord stadig tydeligere. Visdom-

men i det han sa den gang blir dermed satt 

i et nytt lys.

På 1970-tallet var Einar Gerhardsen en 

godt voksen mann midt i 70-årene. Han 

hadde mange meninger om det å bli gam-

mel. Jeg kan ikke huske møtet vårt i detalj, 

men jeg har stadig kommet tilbake til inn-

holdet i det han sa. Han hadde sine helse-

plager og sykdommer, men det var ikke dem 

han fokuserte på. Han var derimot helt tyde-

lig på at han selv, som individ, hadde et eget 

ansvar for å beholde helsa. «Det er viktig 

for meg å finne ut hva jeg selv kan gjøre», 

sa han. Han fortalte at han hver dag hadde 

faste, aktive rutiner som han mente var til 

nytte (3). Da han sto opp om morgenen, var 

det for eksempel knebøy på programmet, ti 

ganger, så pause, deretter ti nye. Etter å ha 

kledd på seg var det trappegang, flere turer 

opp og ned før frokosten kunne inntas. En 

spasertur var også en viktig del av dagen.

Han så på meg som var nyutdannet fysio-

terapeut og sa med hva jeg oppfattet som en 

Einar Gerhardsen –
hverdagsrehabiliteringens far?

fag

Ebba Langum Bredland, høgskolelektor, 
Program for Fysioterapi, Høgskolen i Sør-
Trøndelag. ebba.l.bredland@hist.no

Dette fagessayet ble akseptert 
24.10.2014. Fagessay vurderes av fag- 
redaktør. Ingen interessekonflikter opp-
gitt. Rune Gerhardsen (sønn) har godkjent 
eventuell sensitiv informasjon. 

Sammendrag

I kunnskapsbasert praksis kan man av 

og til få inntrykk av at det handler mest 

om kunnskap som er fremskaffet på en 

vitenskapelig måte; forskningsbasert 

kunnskap. Dette essayet ønsker å sette 

søkelyset på de to andre kunnskapskilde-

ne, erfaringsbasert kunnskap og bruker- 

kunnskap. Mennesker vi møter i vår klin- 

iske hverdag kan gi viktige tanker til fag-

lig utvikling og modning. Her vil jeg be-

skrive hvordan Einar Gerhardsen i mange 

år har påvirket min faglige utvikling.

ESSAY
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Det er viktig for meg å finne ut hva jeg 
selv kan gjøre.

myndig stemme: 

«Det viktigste når en blir gammel er å ha 

gode, sunne rutiner i hverdagen. Da går det 

av seg selv å være fysisk aktiv. Først må man 

tenke på hva som er lurt å gjøre, så må man 

finne ut når det passer best å gjøre det, og så 

starte opp. Det er riktignok et slit å innar-

beide en rutine, det tar et par uker kanskje, 

men senere går det av seg selv. Da blir det 

heller vanskelig å la være. 

Det å hjelpe oss som begynner å bli gamle 

med å skape gode, aktive rutiner i hverdagen 

vil være en viktig jobb i årene fremover for 

deg som fagperson.»

Dette korte møtet tidlig på 1970-tallet ga 

meg mye god hverdagskunnskap å putte i 

min faglige ryggsekk. Jeg lærte blant annet 

at:

hver og en har ansvar for egen helse.

gode, aktive rutiner i hverdagen er viktig 

for vedlikehold av funksjonsnivå.

det tar tid å innarbeide nye rutiner.

det kan være nyttig å få hjelp til å innar-

beide slike rutiner.

Disse tankene har vært med meg i hele 

mitt yrkesaktive liv. Jeg vil nå beskrive tre 

faglige områder der disse tankene er spesielt 

interessante og viktige. Områdene er rehabi-

litering, helsefremmende arbeid og, i senere 

år, også hverdagsrehabilitering.

Rehabilitering
Fra midten av 1980-tallet kom rehabilitering 

inn som en lovpålagt oppgave i kommune-

helsetjenesten. Oppgaven innebar fagutvik-

ling gjennom utprøving innen rehabilite-

LANDSFADER OG INSPIRATOR Statsminister Einar Gerhardsen innleverte sin avskjedssøknad til kongen 24. august 1963. Da han kom ut og ble intervjuet av 
fjernsyn og presse hadde god del skuelystne og venner av Gerhardsen samlet seg utenfor slottsinngangen. Kvinnelige tilskuere (fans) gleder seg over å se 
Gerhardsen. Foto: Aftenposten/NTB scanpix
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ringsfeltet.  Lite var gjort tidligere som man 

kunne lære av og eventuelt kopiere. Dessu-

ten var ikke fagfeltet beskrevet i litteraturen. 

Ildsjeler rundt i kommune-Norge utviklet 

og prøvde ut nye metoder og utvekslet erfa-

ringer ut fra departementets føringer. 

I kommunehelsetjenesten var vi flere 

som skulle arbeide med rehabilitering. Jeg 

ble ansatt i kommunehelsetjenesten og var 

uten kontorplass og behandlingsrom. Det 

var hjemmet til den enkelte bruker som ble 

min arena, og etter hvert fikk denne virk-

somheten betegnelsen oppsøkende rehabili-

tering. Arbeidet var nært knyttet til arenaen 

der en stor del av livet til brukeren skulle 

leves. Fra tidligere arbeid i institutt og på sy-

kehus tok mange av oss med seg kunnskap 

om generell opptrening. Raskt erfarte vi at 

det var relativt lett å trene opp og forbedre 

funksjonsnivået for den enkelte, det var ikke 

der utfordringene lå. Problemet var at noen 

måneder etter avsluttet trening opplevde 

pasienten tilbakegang. Det var tydelig at 

overgangen fra intervensjon til brukerens 

hverdag skapte problemer. Vi tenkte da at vi 

måtte få til en bedre overgang gjennom opp-

følging i brukerens hverdag.

Einar Gerhardsens tanker om aktive og 

meningsfulle rutiner i hverdagen dukket 

opp i bevisstheten. Gradvis begynte arbeidet 

med å få brukeren til å se det meningsfulle 

i slike aktive hverdagsrutiner. Dette ble fort 

et viktig supplement til opptreningen. Reha-

biliteringsarbeidet måtte i mye sterkere grad 

knyttes til brukerens hverdag. Vi begynte 

å kartlegge hva som var brukernes viktig-

hetsområder (1, 2), eller hva som hadde stor 

betydning for vedkommende. Så diskuterte 

vi med brukeren hva som kunne være gode 

rutiner med tanke på viktighetsområdene. 

Likte brukeren for eksempel å lese avisen, 

var det viktig å greie å hente avisen selv. 

Dette kunne gjøres til en daglig oppgave. For 

noen av brukerne betydde det at de måtte 

kunne gå i trapp. Ektefelle eller nabo skulle 

ikke være behjelpelig med å hente avisen. 

Det var helt essensielt at disse var innforstått 

med at de faktisk ikke var snille hvis de over-

tok jobben.

Et annet eksempel: Dersom en bruker til 

vanlig brukte beina lite i løpet av dagen, dis-

kuterte vi oss frem til gode løsninger for at 

brukeren på en trygg måte kunne reise seg 

opp og stå flere ganger for dag. Vi fant frem 

til mange kreative og smarte løsninger. Det 

var for eksempel brukere som ryddet plass 

ved vinduet og skrudde opp bøyle under 

vinduskarmen til å holde seg i for å kunne 

stå og følge med på det som skjedde utenfor. 

Med rullestolen bak og bøylen foran følte 

de seg trygge og kunne gjøre enkle øvelser 

mange ganger for dag samtidig som de kun-

ne følge med på livet utenfor.

Pårørende kan lett kan bli for hjelpsomme 

og dermed passivisere brukeren. Det gjøres 

i beste mening, men kan dessverre føre til 

at oppnådd bedring ikke vedlikeholdes. I 

slike tilfeller har det vært artig å se hvor stor 

tyngde Einar Gerhardsens budskap har fått 

når brukere og pårørende blir fortalt hva 

han sa om det å ta ansvar selv og innarbeide 

gode fysiske aktive rutiner i hverdagen. For 

å lykkes, trenger man imidlertid støtte fra 

nærpersoner. Ektefellen som for eksempel 

serverer kaffen et annet sted enn ved god-

stolen, er ikke vrang, men en støttespiller. 

Hun eller han bidrar til at brukeren kommer 

seg opp av godstolen, der det er så altfor lett 

å bli sittende. 

Helsefremmende arbeid
I 2008 begynte jeg med folkehelsearbeid for 

eldre. Jeg var så heldig å få en halv stilling 

ved Infosenteret for seniorer i Trondheim 

kommune. Der ble jeg i 4 ½ år, som del av 

et tverrfaglig team med sykepleier, ergo-

terapeut, sosionom og fysioterapeut. Vår 

oppgave var å få seniorer til å ta ansvar for 

egen helse (4). Som fysioterapeut bidro jeg 

med diskusjoner om å skape fysisk aktivitet 

i hverdagen. Brukergruppen var i hovedsak 

pensjonister som ikke fikk andre tjenester. 

Infosenterets mål var at brukerne lærte å 

ta mer ansvar for egen helse. Dette innebar 

oppsøkende hjemmebesøk og livsstilkurs, i 

tillegg til foredrag i ulike pensjonistforenin-

ger.

I disse årene var Einar Gerhardsens ord 

stadig i min bevissthet. Jeg brukte det jeg 

hadde lært av ham. I møtene i pensjonist-

foreningene var ofte «Fysisk aktivitet i hver-

dagen» temaet. Målet var å få tilhørerne til å 

tenke gjennom hvor aktiv hverdagen deres 

egentlig var, og hvor viktig det er at vi ikke 

sitter så mye. Litt etter hvert begynte jeg be-

visst og systematisk å bruke Einar Gerhard-

sens ord i mine foredrag. Når jeg beskrev 

hvordan landsfaderen tenkte, opplevde jeg 

en intens oppmerksomhet i pensjonistgrup-

pen. At Gerhardsen hadde tenkt slike tan-

ker, viste seg å motivere dem. Mange fortalte 

senere at Gerhardsens ord hadde vært en 

vekker og hjulpet dem i gang med gode ak-

tive hverdagsrutiner.

Hverdagsrehabilitering
Hverdagsrehabilitering er det skrevet (6) og 

snakket mye om i senere tid, og mange in-

teressante diskusjoner pågår. Yrkesgruppen 

vår har gjennom dynamisk fagutvikling fan-

get opp viktige tendenser i tiden.

Når jeg nå følger diskusjonen om hver-

dagsrehabilitering i fagmiljøene og i fag-

tidsskriftene, tenker jeg på den kloke lands-

faderen som allerede på 1970-tallet hadde 

mange av de samme tankene og en så sterk 

tro på nødvendigheten av egenaktivitet at 

han sørget for å spre sin oppfatning blant 

helsepersonell. Ordet rehabilitering var lite 

brukt den gangen, og begrepet hverdags-

rehabilitering fantes ikke. Likevel var ideo-

logien og tankene der. Jeg mener at Einar 

Gerhardsen med rette kan kalles hverdags-

rehabiliteringens far eller opphavsmann, for 

han kjente på egen kropp at gode og aktive 

hverdagsrutiner var avgjørende for egen hel-

se, og forsto at han selv måtte ta ansvaret for 

å innarbeide slike rutiner. 

Faget vårt bør alltid være i utvikling, og 

samtidig må vår faglige erfaring bli med 

videre. Vi må bruke forskning og kan lære 

mye av hverandre og av kloke mennesker 

vi møter på vår vei. Vi trenger at faget vårt 

utvikles i et sunt samspill mellom alle tre 

kunnskapskildene. 

Referanser:
1. Bredland EL. Når mennesker møtes. Kommuneforlaget, 
1998.
2. Bredland EL, Linge OA, Vik K. Det handler om verdighet: 
ideologi og praksis i rehabiliteringsarbeid. Universitetsfor-
laget. 1996.
3. Gerhardsen R. Du er faren min likevel? Aschehoug & 
Co, 2002.
4. Klungerbo B, Bredland EL, Sødal AB, Nervik T. Samtale-
guide for helsefremmende og forebyggende hjemmebe-
søk. 2012. http://www.utviklingssenter.no/helsefrem-
mende-og-forebyggende-hjemmebesøk.5034875.html.
5. Nortvedt MW, Jamtvedt G, Graverholt B, Nordheim LV, 
Reinar LM. Jobb kunnskapsbasert! En arbeidsbok. Akribe 
AS, 2012.
6. Tuntland H, Ness NE (red.) Hverdagsrehabilitering. 
Gyldendal Akademisk, 2014.
7. Wyller TB. Evidensbasert medisin eller vulgærcochranis-
me? Tidsskrift Norske Legeforening 2011; 131:1181-2.



FYSIOTERAPEUTEN  1/14     29

Anders Aasen Berget & 

Lennart Krohn-Hansen:

Frisk Nakke
Frisk Forlag AS 2014

179 sider

ISBN: 978-82-9998851-77-1

Boka Frisk Nakke er ikke som andre 

bøker som omhandler et av verdens 

største medisinske samfunnsproblemer; muskel- og skjelettplager. 

Dette er en bok skrevet for de med vondt i nakken og ikke for de som 

prøver å hjelpe dem. Dermed er det på med brillene til Kari og Ola Nord-

mann for å se om boka treffer blink. 

Misvisende
Boka er delt opp i to hoveddeler, smertelindring og Friskhjulet. Dess-

verre er den første delen av boka relativt misvisende, og sørger for 

at den gjennomsnittlige nakkepasient fortsatt tror på muskelknuter, 

aldersforandringer og prolaps som de vanligste årsakene til nakkesmer-

ter. De fysiske tiltakene som triggerpunktsbehandling, slyngetrening og 

McKenzie-trening for nakkeplager virker særdeles tilfeldig og personlig 

valgt uten at det er noe logikk bak valgene. 

Nyttig Friskhjul
Friskhjulet er derimot en meget finurlig oppfinnelse som drar meg mer i 

retning av oppdatert moderne smertevitenskap og håndtering av mus-

kel- og skjelettplager anno 2014. Dette beskrives med en god fordeling 

av flere faktorer som kan påvirke nakken, dens funksjon og hjernens 

oppfattelse av den. Uten tvil er kunnskap, arbeid og livsstil, søvn og tre-

ning blant de viktigste faktorene for både utvikling og opprettholdelse 

av nakkeplager, og det er disse faktorene leserne av boka (pasientene) 

absolutt burde ha fokus på. 

En gjennomgående trend i boka er fokus på muskulatur, både som 

årsaksforklarende, kilden til smerter, for selvbehandling og for ekstern 

behandling, samt en mengde styrketreningsøvelser. Jeg hadde håpet at 

en oppdatert bok om nakkeplager hadde viet større fokus på nervesys-

temet, da det jo er dette systemet som styrer alt, og ikke muskelsyste-

met, som beskrevet på side 65. 

Tja…
Så til spørsmålet om fysioterapeuter bør lese Frisk Nakke? 

Ja, fordi jeg liker forfatternes evne til å skape, tenke og produsere 

noe nytt – og det trenger fysioterapifaget. 

Nei, fordi det ikke tilfører oppdaterte terapeuter noe mer enn det 

man strengt talt burde vite allerede. 

Men boka var jo heller ikke for oss, den var jo for Kari og Ola Nord-

mann. Burde de lese den? 

Tja, dersom de har muligheten til å begynne på side 53 og samtidig 

ha en oppdatert fysioterapeut til å veilede seg gjennom friskhjulspro-

sessen. Kun da vil Frisk Nakke kunne gjennomføre målet som det så 

fint lyder i innledningen – den enkle veien til en sterk, avslappet og 

smertefri nakke. 

Svein Kristiansen, manuellterapeut, spesialist i manuellterapi,  
MSK Klinikken AS 

Enkelt – men ikke genialt

muskel- og skjelettplager

Hverdagsrehabilitering
Forfattere: Hanne Tuntland og Nils Erik Ness (red.):

Forlag: Gyldendal Akademisk

ISBN: 978-82-05-45886-4

Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig rehabi-

literingsform som setter søkelys på aktiviteter 

personen selv vektlegger. 

Hverdagsrehabilitering er spesielt egnet for 

rehabilitering av eldre hjemmeboende personer i 

kommunehelsetjenesten, men andre målgrupper for rehabilitering 

kan også være aktuelt. 

Dette er den første boken om hverdagsrehabilitering. 

Fagboken sammenfatter brukerkunnskap, erfaringsbasert 

kunnskap og forskningsbasert kunnskap som finnes om temaet. 

Boken dekker ulike teoretiske og praktiske aspekter ved hverdags-

rehabilitering:

Hva er hverdagsrehabilitering?

Hvorfor er det behov for hverdagsrehabilitering?

Hvem er målgruppen for hverdagsrehabilitering?

Hvordan kartlegger man og samarbeider om hverdagsrehabi-

litering?

Hvordan foregår etisk refleksjon innen hverdagsrehabilitering?

Hvordan kan hverdagsrehabilitering organiseres?

Hva er forskningsresultatene på feltet?

Anmeldelse av boken kommer i Fysioterapeuten.

Profesjonshistorier
Forfattere: Rune Slagstad og Jan Messel (red.):

Forlag: Pax Forlag

ISBN: 978-82-53-03752-3

Profesjonshistorier er som en norgeshistorie, 

beskrevet via de sentrale profesjonene som 

formet det moderne Norge. I embetsmannssta-

ten (1814-1884) var offiserene, prestene, legene og fremfor alt 

juristene de førende profesjoner. Venstrestaten (1884-1940) ble 

gjennom lærerne og lektorene skolefolkets storhetstid, men perio-

den brakte også frem nye faggrupper som ingeniører, arkitekter, 

tannleger, veterinærer og farmasøyter. I arbeiderpartistaten etter 

1945 var tiden kommet for de nye samfunnsvitenskapene, anført 

av sosialøkonomene. Velferdsstaten var statsmakt og profesjons-

makt i gjensidig forsterkning, med sterk vekst i velferdsstatlige 

yrker: jordmødre, sykepleiere, fysioterapeuter, sosialarbeidere og 

psykologer. Også de siste tiårs oppbrudd fra arbeiderpartistaten 

behandles med økonomenes forskyvning fra stat til marked, og 

med revisorene som ekspanderende gruppe. Forfattergruppen 

består av historikere, idéhistorikere, sosiologer, statsvitere og 

medieforskere.

Historien om fysioterapi er skrevet av Eline Thornquist. 

Anmeldelse av boken kommer i Fysioterapeuten.
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Da jeg startet med fridykking, gikk jeg 
fra å være leieboer til å bli eier av min 
egen kropp.

Det første mennesket gjør, er å trekke pusten. 12-16 ganger i minuttet hever vi 
brystkassen for å dra oksygen ned i lungene. Hvordan kan mennesker med 

begrenset lungekapasitet få best mulig utbytte av den pusten de har? 
Og hvorfor velger noen å holde pusten helt til de nesten drukner?

Pustefrekvenser

FRIDYKKER Steinar Schjager har en tred-

jeplass fra VM i Kalamata i 2012. Den tok 

han i favorittdisiplinen «konstant vekt uten 

finner», der han svømte og sank ned til 64 

meter og ny norsk rekord, kun iført en tynn 

drakt, svømmebriller og neseklype. 

– Dette er den mest naturlige formen for 

fridykking. Disiplinen stiller høye krav til 

teknikk, og er fysisk krevende, sier Schjager, 

som rager 1.96 meter over bakken.

Schjagers personlige rekord i å holde pus-

ten er seks minutter og 25 sekunder på tre-

ning. I konkurranse har han greid seks mi-

nutter og ni sekunder i disiplinen «statisk». 

Det er helt på grensen av det han kan tåle.

– I løpet av et konkurransedykk rekker jeg 

vanligvis å gjøre det jeg skal i løpet av ca. tre 

minutter. Det er utfordrende nok, sier han.  

Ekstremsport
Svært få mennesker klarer å holde pusten i 

mer enn åtte minutter. Noen har likevel helt 

ekstreme egenskaper med hensyn til å spare 

luft under vann. 

Østerrikeren Herbert Nitch har holdt 

verdensrekorden i samtlige åtte fridykker-

disipliner anerkjent av det internasjonale 

fridykkerforbundet (AIDA). Nitch fridyk-

ket i 2007 ned til 214 meter, riktignok delvis 

hjulpet av en motorisert slede. Franskman-

nen Stéphane Mifsud innehar verdensre-

korden i disiplinen «statisk» – i 2009 holdt 

han pusten under vann i 11 minutter og 35 

sekunder.

– Slike resultater kommer selvfølge-

lig etter lang og målrettet trening, men det 

handler også om genetikk. Alle har en med-

født dykkerefleks, og hos meg er nok denne 

egenskapen utviklet litt over gjennomsnit-

tet, sier Schjager. 

Fridykking er en marginal sport i verden. 

I Norge finnes det kun én fridykkerklubb 

(Oslo), hvor antallet medlemmer per i dag 

er 25. Bare en håndfull av disse liker å kon-

kurrere. 

– Alle mennesker har prøvd å holde pus-

ten, men det er ikke mange som utforsker 

denne egenskapen nærmere ved å presse seg 

til sitt fysiske maksimum. De fleste vil gi opp 

på rundt 50 prosent av sin egentlige kapasi-

tet, sier Schjager. 

– Hvorfor fridykking?

– Jeg har likt å være i vann så lenge jeg 

kan huske. Så snart jeg kjenner lukten av 

klor, får jeg gode assosiasjoner. Som barn 

tok jeg alltid med meg en dykkermaske når 

vi reiste på ferie, men det tok lang tid før jeg 

skjønte at det jeg drev med egentlig var en 

sport. I tillegg er fridykking vanskelig å få 

til. Jeg liker at jeg må utfordre meg selv hele 

tiden.

Schjager meldte seg inn i Oslo Fridykker-

klubb i 2006. Medlemmene trener sammen 

hver mandag i bassenget på Norges idretts-

høgskole.

– Mange fridykkere er vegetarianere med 

interesse for yoga og meditasjon.  Slik sett er 

jeg ganske utypisk. En stor del av kostholdet 

mitt består av kjøtt, og jeg trener styrke etter 

HIT-metoden én gang i uka. Jeg har tro på å 

presse seg selv maksimalt, men samtidig sak-

te og kontrollert. Etter mitt skjønn er stein-

alderkost og intensiv styrketrening bra, både 

for fridykking og helsa for øvrig, sier han.

Tar kun med egen luft
Lufta består av 78 prosent nitrogen, 21 pro-

sent oksygen og én prosent andre gasser. En 

dykker med dykkerflaske puster inn kom-

primert luft, og under for rask oppstigning 

blir overskuddet av nitrogen frigjort i form 

av bobler. Trykket som oppstår kan sprenge 

luftsekker (alveoler) og små luftveier i lun-

gene og føre til trykkfallsyke (dykkersyke).

– I fridykking har du bare med deg den 

luften du har i lungene. Det er derfor ikke 

nødvendig med pauser under oppstignin-

– Jeg begynte med SCUBA-
dykking, men mistet inte-
ressen. For meg er det ikke 
naturlig å puste når jeg 
oppholder meg under vann. 

TEKST Tone Elise Eng Galåen  FOTO Paal Audestad
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gen. Så snart vi kommer til overflaten, pus-

ter vi likevel inn ren oksygen for «å vaske ut» 

nitrogenet fra kroppen. På den måten resti-

tuerer vi oss raskere, sier Schjager.

Den store utfordringen ved alle dype 

dykk, er at lungene blir komprimert. Ti me-

ter under havoverflaten vil trykket tilsvare 

to atmosfærer (ATA). Åtte liter luft i lungene 

vil da bli redusert til fire. På 30 meters dyp er 

det plass til kun to liter. 

– Når trykket øker, sender kroppen blod 

inn i alveolene for å forhindre at lungene 

faller fullstendig sammen. Siden væske ikke 

komprimeres, kan man derfor overleve dy-

pere dykk enn ned til 30 meter. Dette er en 

av flere dykkereflekser. Etter å ha holdt pus-

ten en stund senkes også pulsen, og blodet 

trekkes mot sentrale organer når kroppen 

forsøker å spare oksygen. Under dype dykk 

har jeg målt puls nede i 27 slag i minuttet, 

sier Schjager.

– En fantastisk følelse
– Ta meg med på et konkurransedykk?

– Det første jeg gjør, er å narre hjernen til 

å tro at jeg er en mye mer erfaren dykker enn 

det jeg egentlig er. Det mentale er utrolig 

viktig, før en konkurranse har jeg allerede 

gjennomført dykket i tankene flere ganger. I 

virkelighetens verden er jeg småbarnspappa, 

og det er begrenset hvor ofte jeg kan vie ti-

den min til å holde pusten. 

Før start prøver Schjager å bruke minst 

mulig krefter. Han flyter i vannskorpa uten 

å spenne muskulaturen, og puster kun med 

nesa for å sende signaler til hjernen om at 

han er avslappet. På seg har han en triatlon-

drakt eller en tynn drakt laget spesielt for 

fridykking, samt neseklype og dykkerbriller 

med linser. 

– Jeg trekker pusten helt nede fra magen 

og fyller brystet opp med luft. Jeg har plass 

til ca. 7 liter. Så dykker jeg. I begynnelsen 

er det mye oppdrift, så jeg må kjempe meg 

nedover. Etter sju, åtte svømmetak har jeg 

nådd ca. 25 meters dyp. Da begynner jeg å 

synke. Lungene og drakten blir mer og mer 

komprimert, og jeg synker raskere og ras-

kere. Fra 40 meter føles det som all luft er 

presset ut av kroppen. Det er en tiltagende 

følelse. Du må la det skje, og godta at krop-

pen tenner varsellampene fordi du har slut-

tet å puste. Du svever og synker på samme 

tid gjennom en stille, lukket verden. På vei 

nedover med hodet først og øynene lukket, 

passerer du 60 meters dyp og er helt avslap-

pet. Det er en fantastisk følelse. 

Ifølge Schjager har du forholdsvis god tid 

fra når du kjenner at CO
2
 bygger seg opp i 

kroppen til oksygennivået faktisk er lavt. 

– Når jeg holder pusten i seks minutter 

vil jeg kjenne CO
2
-opphopningen allerede 

fra to minutter. Man må derfor trenes opp 

til å akseptere CO
2
. Dette er imidlertid ikke 

noe man skal prøve alene i et svømmebas-

seng, sier han. 

Kritisk i vannskorpa
Deltakerne dykker ned langs et tau slik at de 

hele tiden har et referansepunkt, og tar med 

seg en tag som bevis på hvor langt nede de 

har vært. Så begynner oppstigningen. Det 

er nå man merker symptomene på at CO
2
-

mengden i kroppen øker. Diafragma begyn-

ner å bevege seg som om man trekker inn 

pusten. Etter hvert kan dykkeren føle seg 

svimmel, og lyset dimmes.

– På vei mot overflaten håper du at det 

GIR 100 PROSENT Steinar Schjager har holdt pusten i seks minutter og 25 sekunder. – Jeg har tro på å presse seg selv maksimalt, men samtidig sakte og 
kontrollert. De fleste som holder pusten vil gi opp på 50 prosent av sin egentlige kapasitet, sier han.



32     FYSIOTERAPEUTEN  11/14

REPORTASJE

HUN TILHØRER et tverrfaglig team med 

lege, sykepleier, klinisk sosionom, ergote-

rapeut, fysioterapeut og helsesekretær som 

hvert år loser ca. 70 pasienter gjennom sju 

lungerehabiliteringskurs for voksne med 

KOLS eller astma. Hvert kurs går over seks 

uker. 

Målet er å bedre pasientens fysiske, 

psykiske og sosiale funksjonsnivå og gi 

deltakerne økt kunnskap om sykdommen. 

Enhet for lungerehabilitering holder også 

KOLS- og astmaskole, samt informasjons-

møter for pårørende. 

– Lungerehabiliteringen skal bidra til at 

deltakerne mestrer hverdagen bedre. Det 

er et omfattende, tverrfaglig opplegg, hvor 

pasienten i tillegg til individuell utredning 

og oppfølging, får gruppeundervisning og 

trening tilpasset lungesyke, sier Eskeland. 

Stump røyken, vær i bevegelse
KOLS er en samlebetegnelse på en gruppe 

kroniske lungesykdommer, og graderes i 

kategoriene A-D basert på lungefunksjon 

(spirometri), exacerbasjonshistorikk (for-

verring av plager og symptomer) og grad 

av symptomer. Alvorlighetsgrad av symp-

tomer måles med COPD Assessment Test 

(CAT).

Pasientene er i aldersgruppen 50 til 80 

år. Sigarettrøyking er hovedårsaken, men i 

sjeldne tilfeller er KOLS en arvelig sykdom. 

Noen pasienter har også blitt eksponert for 

skadelige stoffer i jobbsammenheng. 

Sykdommen påvirker hele kroppen. Tap 

av muskelmasse- og styrke (sarkopeni) er 

vanlig som følge av KOLS. Andre muskel- 

og skjelettplager, i tillegg til overvekt eller 

undervekt, er også vanlig hos denne pasi-

entgruppen. 

– En person med kols grad A og B får 

ikke nødvendigvis grad C og D. Jo tidligere 

man begynner rehabiliteringen, jo bedre 

er det. Kols er en progressiv sykdom, men 

det kan være store individuelle forskjeller i 

utviklingsforløpet. Lik grad av KOLS og lik 

spirometriverdi, kan være som dag og natt 

i funksjonsnivå. Punkt én for alle er å slutte 

å røyke, punkt to er å være i bevegelse, sier 

Eskeland.

Før kursstart får pasienten en seks mi-

nutters gangtest hos fysioterapeut og scree-

nes med Borg skala (CR10).

– Vi snakker også om aktivitetsnivået 

per dags dato, målet med treningen og ut-

fordringer pasienten møter i dagliglivet, 

sier Eskeland. 

Sykepleier måler spirometri og lungevo-

lum (Body Box), og til slutt er det en times 

samtale hos lege. 

Kan trene hardt
Deltakerne på lungerehabiliteringskurset 

screenes med spørreskjemaene COPD As-

sessment Test (CAT) og Hospital Anxiety 

and Depression Scale (HAD). 

– Trening er en svært viktig del av lun-

gerehabilitering. I tillegg til utholdenhets-

trening, fokuserer vi på tung styrketrening. 

Mange kolspasienter opplever at pusten 

stopper dem. Med et tilrettelagt trenings-

program for sitt nivå kommer de raskt i bed-

re form og ser at det nytter, sier Eskeland.

Komponentene i treningen er bevegelse, 

styrke og utholdenhet. 

– Mandager har vi stasjonstrening. 

Kolspasienter kan trene hardt så lenge tre-

ningen er tilpasset sykdommen. Vi kjører 

seks repetisjoner på styrketreningsappa-

rater og legger på tyngde etter hvert. Ons-

dager er det utholdenhetstrening i gruppe 

etter en noe forenklet utgave av Ullevåls-

modellen. Vi starter med oppvarming et-

terfulgt av mobilitet og bevegelighet i tho-

rax, styrketrening for armer og bein, og tre 

pulstopper på 3-4 minutter til musikk, sier 

Eskeland.

Ofte er det store forskjeller i funksjons-

nivå innad i gruppen. Dette kan være en 

utfordring, spesielt med hensyn til uthol-

denhetstrening. For de dårligste pasientene 

har Enhet for lungerehabilitering gått til 

ikke er lenge til du ser sikkerhetsdykkerne 

som møter oss på 25 meters dybde. Hvis du 

besvimer, tar de tak i deg og svømmer deg 

opp, sier Schjager.

Pussig nok inntreffer det mest kritiske 

øyeblikket idet dykkeren bryter vannskorpa, 

klar til å ta et etterlengtet magadrag med luft. 

– Til tross for at oksygennivået er faretru-

ende lavt, må du puste ut den lufta du har 

igjen i lungene før du kan trekke inn ny. Da 

hender det at kroppen tror det er «game 

over». Blodtrykket faller og vedkommende 

besvimer. Sikkerhetsfolkene legger da dyk-

keren på ryggen, tapper han på kinnet, 

snakker til han, og blåser luft på leppene 

hans. Det hjelper. Folk kommer til seg selv 

og trekker pusten.

– Hvordan føles det å kunne puste igjen et-

ter et dykk? 

– Der og da er jeg veldig fokusert på det 

vi kaller «surface protocol». Du skal ta av 

deg neseklype og briller og vise at du er ok. 

Klarer du ikke å gjennomføre dette innen 

30 sekunder, blir ikke dykket godkjent. Men 

jeg kan kjenne at pulsen øker når jeg igjen 

begynner å puste. Spareblusset slås av og 

kroppsfunksjonene settes i gang for fullt.

Schjager mener at fridykking i stor grad 

handler om å være tilstede her og nå.

– Da jeg startet med fridykking, gikk jeg 

fra å være leieboer til å bli eier av min egen 

kropp. Jeg tror veldig mange mennesker er 

leieboere; de er i kroppen, men bryr seg ikke 

så mye om å holde den ved like. For å av-

slutte et statisk dykk til riktig tid, må man 

kunne registrere og forstå symptomene på 

oksygenmangel før det er for sent. Man blir 

rett og slett mer følsom av å være fridykker, 

sier Schjager. 

– De fleste pasientene har vært inaktive i mange år, og mange gruer seg 

veldig til første trening, sier fysioterapeut ved Enhet for lungerehabilite-

ring Oslo universitetssykehus, Ullevål, Elizabeth Eskeland.

Får hjelp til et aktivt liv med KOLS
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innkjøp av spinningsykler. Pasientene kan 

kjøre ett-beins intervalltrening og komme 

opp i puls uten at alvorlig desaturasjon av 

oksygen inntreffer. 

– For dårlige pasienter er dette en ut-

merket måte å komme i gang med uthol-

denhetstrening på. Det gir en god mest-

ringsfølelse, sier Eskeland. 

Pusteteknikker er viktig for kolspasien-

ter. Fysioterapeuten terper på leppepust.

– Vi forsøker å ligge på nivå fem på Borgs 

skala (CR10), og er påpasselige med ikke å 

bruke for mange øvelser som involverer ar-

mer og bein samtidig, sier Eskeland.

Under styrketrening er benpress en 

øvelse som slår an. Eskeland forteller at 

pasientene under introduksjonen ofte er 

skeptiske, men at de blir gira så snart de får 

prøvd seg. 

– Det er morsomt å se hvordan de står 

rundt og heier på hverandre når de tar ben-

press. Disse pasientene er så utrente at de 

opplever effekt av treningen relativt raskt. 

Etter seks uker merker de endring i sin 

egen styrke og at dagliglivet blir enklere. 

De blir fremdeles tungpustet, men greier å 

gjøre mer med den pusten de faktisk har, 

sier Eskeland. 

Oppmerksomt nærvær
Den vanligste comorbiditeten til lunge-

sykdom er angst. Hver kursdag inneholder 

derfor en halvtime mental trening med me-

toden mindfulness. 

– Mange har opplevd situasjoner hvor 

de har hatt alvorlig pustebesvær og er pla-

get av angst. Vi jobber derfor mye med å 

håndtere angsten slik at de tør å bevege 

seg ute i det vanlige livet. Hvis man ikke 

tar nødvendige grep, er det mulig å sitte i 

sofaen og tenke seg inn i et panikkanfall. 

Resultatet kan bli sosial isolering og im-

mobilitet. Når de har utfordret pusten sin i 

trygge omgivelser, blir de ikke så redde for 

å oppsøke andre situasjoner, sier sosionom 

Astrid Kjellevold. 

Når det gjelder stress- og angstmestring 

og røykeslutt hos kolspasienter, fokuserer 

hun på pusten. Kolspasienter kan oppleve 

mye stress, og noen opplever angst og de-

pressive perioder. 

De siste årene har Enhet for lungere-

habilitering benyttet mindfulnessøvelser 

basert på Kabat-Zinns Mindfulnessbased 

Stress Reduction (MBSR), men i en tilpas-

set utgave. Øvelsene dreier seg om kropps-

skanning for avspenning, fokus på pust 

(«pusteankeret»), samt enkle yogaøvelser. 

– Pasientene trenes på oppmerksomt 

nærvær. Gjennom observasjon skal de bli 

seg bevisst tanker, følelser og kroppsfor-

nemmelser, og møte disse med aksept. Men-

tal trening og avspenning kan være en kilde 

til mer energi og overskudd, føre til lettere 

innsovning og bedre søvn, mindre musku-

lære plager, og bedre tilpassing av tempo 

til pustebegrensninger. Alle pasienter blir 

screenet for angst og depresjon, både før og 

etter lungerehabiliteringen, og enkelte følges 

opp individuelt i en periode, sier Kjellevold.

– Må være gjennomførbart
For å opprettholde motivasjon og effekt av 

treningen, er det svært viktig at hver enkelt 

pasient har et konkret mål. 

– Du skal ha gode grunner for å holde på 

med trening når du egentlig ikke har lyst. 

Derfor er det viktig å vite hva som driver 

den enkelte når vi skal motivere til innsats 

over tid. Kanskje er målet å kunne leke 

med barnebarna eller å dra på fisketur. Det 

er også viktig at fysioterapeuten gir et tre-

ningsprogram som er gjennomførbart for 

pasienten. En person med kols kan være 

plaget med tretthet og lite overskudd, sier 

Eskeland.

En ting er å være på lungerehabilite-

ringskurs for å komme i gang, noe annet er 

å fortsette den fysiske treningen på egen-

hånd etterpå. Det er derfor viktig å sluse 

pasientene inn i et passende treningstilbud 

i bydelen eller kommunen etter at lungere-

habiliteringskurset er avsluttet. 

– For å opprettholde sin fysiske funk-

sjon og det de har lært på kurset, må de 

fortsette å trene og være sosialt aktive. Vi 

jobber mye for å finne noe som motiverer 

i nærheten av der de bor. Bydelene har til-

bud, og det er fysikalske institutt med kom-

petanse og treningsgrupper for kols. For 

de aller fleste er det motiverende å trene 

sammen med andre, sier Eskeland. 

Med et tilrettelagt treningsprogram 
kommer kolspasienter raskt i bedre form.
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DURACELLKANINEN Rolf Karlsen, alltid 

klar for et nytt oppdrag eller to, er godt i 

gang med å sprenge fjell med Trollkraft. 

Slegga veier sju kilo. Han går løs på granit-

ten igjen. Hamrer og slår, løfter slegga over 

hodet. Gang på gang. Han svetter og blir 

andpusten. Berget gir etter. Han flytter fjell. 

Plutselig tetner det i brystet. Halsen snø-

rer seg sammen. Han hiver etter pusten, 

men lufta når ikke ned i lungene. Med begge 

hender tar han tak øverst ved kraven, fler-

rer opp den tynne sommerskjorta. Knap-

pene spruter. Hjertet hamrer. Nær lammet 

av angst følger han instinktet og går ned i 

jordkjelleren. Der er det mørkt og kjølig. 

Langsomt avtar følelsen av å bli kvalt. Han 

puster igjen, lever. Men panikkanfallet han 

nettopp har erfart for første gang, sitter i 

kroppen resten av dagen. 

Før Rolf Karlsen fikk stilt diagnosen 

KOLS grad B tidligere i år, gjennomgikk han 

ca. 30 lignede panikkanfall. 

– Plutselig kunne jeg oppleve ikke å få 

puste. Jeg ble like redd hver gang. Anfallene 

kom under fysisk aktivitet, uten at det jeg 

gjorde behøvde å være spesielt anstrengen-

de. Hjernen fungerte ikke rasjonelt før jeg 

etter tre, fire minutter begynte å puste nor-

malt igjen. For meg virket det som en evig-

het. Etter hvert har jeg lært å lytte til krop-

pen slik at jeg kan avverge det verste. Men 

jeg lykkes ikke alltid, sier Karlsen.

Ble tungpustet
Med bopel på Manglerud i Oslo, har han 

fint turterreng rett utenfor inngangsdøra. 

Sammen med en gjeng kamerater, pleide 

han å gå tur rundt Østensjøvannet og opp til 

Rustad i Østmarka.

– Jeg hang fint med på flata, men så snart 

vi vendte nesa mot Rustad, og det er ikke 

rare motbakken, fikk jeg problemer. Etter en 

stund så jeg bare ryggen på de andre som 

gikk langt der fremme og snakket sammen. 

Jeg begynte å kvie meg for disse turene og 

ble heller hjemme. Kutta ut det sosiale, og 

begynte å gå alene, forteller Karlsen.

Inntil han gikk av med pensjon 1. juli i år, 

jobbet Karlsen som produktsjef i en større 

elektrobedrift. Han er flink med hendene, og 

hjelper gjerne venner med praktiske gjøre-

mål. Det var disse vennene som etter hvert 

begynte å kommentere at han «peste» så fælt. 

Fastlegen henviste til et kompetansesen-

ter innen luftveissykdommer. Her ble det 

konstatert astma. Men da han tidligere i år 

ble lagt i narkose og operert i en finger, ble 

han tungpustet under operasjonen og fikk 

astmamedisin intravenøst. Det hjalp ikke.

– Da dro jeg til lungespesialist for en 

«second opinion». Diagnosen var snev av 

astma, men hovedsakelig KOLS. Årsaken er 

mine 40 år som røyker. Heldigvis sluttet jeg 

for 10 år siden, sier Karlsen.

Han har tidligere vært aktiv i idrett, både 

som utøver og trener. I barneårene begynte 

han med fotball, før han i 16-årsalderen gikk 

over til håndball. Som voksen var han hånd-

balltrener i en årrekke.

– I tillegg har jeg hatt en jobb hvor jeg har 

vært på beina, og er ellers aktiv og lett å be. 

At jeg aldri har sittet på rompa, det hjelper 

meg nå, sier Karlsen.

– En stor personlig seier
Rolf Karlsen fikk plass på det seks uker lange 

lungerehabiliteringskurset på Ullevål syke-

hus i august. Han lærte å trene på nytt og 

å leve med sykdommen. Han vet også mer 

om medisinene som han må bruke resten av 

livet. Selv er han full av lovord med hensyn 

til både innhold og kursholdere.

– De siste fem årene har jeg vært veldig 

forsiktig med fysisk aktivitet. Så snart jeg ble 

andpusten stoppet jeg opp i frykt for å få pa-

nikkangst. På Ullevål sto det alltid en fysio-

terapeut ved siden av og snakka meg gjen-

nom treningsøktene. Og så, under trening 

på spinningsykkel, greide jeg for første gang 

på mange år å bli ordentlig sliten og tung-

pustet uten å få angst. Jeg var så stolt, det var 

en stor personlig seier. All ære til teamet på 

lungerehabiliteringen, sier Karlsen. 

Han fikk også hjelp til å håndtere angsten. 

– I samtale med sosionom, fikk jeg god 

innsikt i hva angst er og hvordan jeg kan 

kontrollere den på best mulig måte. Hun tok 

tak i mange problemstillinger som jeg tid-

ligere ikke hadde reflektert over, og ga meg 

tilbake troen på at det er jeg som er herre i 

mitt eget liv, ikke angsten, sier Karlsen.

Han har etter kurset på Ullevål gått til 

anskaffelse av en ergometersykkel, og er fast 

bestemt på å trimme videre. 

– Jeg vil fortsette med det jeg har lært. I 

tillegg har jeg et treningsopplegg gående på 

Manglerud Fysikalske institutt, hvor de har 

god lungerehabilitering. Der er jeg minst to 

ganger i uka, sier Karlsen.

– Hvordan er det å leve med kols?

– Når jeg ser hvordan enkelte andre har 

det etter å ha fått denne sykdommen, innser 

jeg at jeg tross alt har vært heldig. På vinte-

ren er det astmaen som plager meg mest. Er 

Det er en fin sommerdag i 1999. Rolf Karlsen er på hytta 
på Nesodden. Nedenfor ligger Bunnefjorden blank og blå. 
Han tar en pust i bakken og ser utover vannet, støtter seg 
på slegga.
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det kuldegrader og blåser nordavind, har jeg 

problemer med å bevege meg utendørs. Da 

blir redselen for nye panikkanfall for stor. 

Nå som jeg har blitt pensjonist, er planen å 

tilbringe januar og februar i sydligere strøk. 

Om sommeren synes jeg i det store og hele 

at jeg har det samme livet som jeg hadde før. 

Så snart jeg kjenner at noe er på gang, setter 

jeg meg ned for å slappe av. Selv om du blir 

rammet av sykdom, er det viktig å beholde 

en positiv holdning til livet. Jeg har fått kols, 

men jeg skal likevel klare å leve videre på en 

allright måte, sier Karlsen. 

OPTIMISTISK Rolf Karlsen ble rammet av panikk-
angst ca. 30 ganger før han fikk stilt diagnosen 
KOLS. Nå ser han lyst på fremtiden. – I samtale 
med sosionom Astrid Kjellevold, fikk jeg tilbake 
troen på at det er jeg, og ikke angsten, som er 
herre i livet mitt, sier han.
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Håkon Hellenes gikk bort i sommer, nær 

56 år gammel. Håkon var i mange år en 

svært sentral person i Norsk Fysioterape-

utforbund. Han brukte mye tid, og påtok 

seg mange oppgaver for fysioterapeute-

ne.   Han engasjerte seg lokalt som tillits-

valgt, og etter hvert som leder i NFF avde-

ling Sør-Trøndelag. 

I hans tid som avdelingsleder ble det 

arrangert flere fagmøter med høy kvalitet. 

I en tid med varierende oppslutning om 

medlemsmøter i organisasjonslivet, klarte 

avdeling Sør-Trøndelag å skape medlem-

sengasjement og god møtedeltakelse. Med 

Håkon som leder spilte avdelingen aktivt 

på forskningsmiljøet i Trondheim, og fikk 

på den måten «store» forelesere til lokale 

arrangement.

Håkon knyttet også tett kontakt med en-

keltmedlemmer, og var en ressurs og svært 

god støttespiller både for kontaktpersoner 

og tillitsvalgte. På bakgrunn av sitt arbeid i 

lokalavdelingen, ble han også valgt til sen-

trale verv i Norsk Fysioterapeutforbund. 

På Landsmøtet i 2010 ble Håkon valgt som 

leder av Privat råd, og han ble med dette 

også en del av Sentralstyret. 

Håkon var en god lytter og viste respekt 

for andres meninger. Han utviste stor klok-

skap og hadde et behagelig vesen.  Syns-

punktene, refleksjonene og meningene 

Håkon fremførte på sin stillferdige måte, 

var det verdt å lytte til. Det erfarte man i 

avdelingsstyret, i Privat råd og i Sentralsty-

ret. Og det erfarte man i lokale og sentrale 

forhandlinger og i vanskelige møter.

Håkon satt som leder av Privat råd og 

medlem i Sentralstyret da han ble syk og 

valgte å trekke seg fra sine verv. Han ville 

bruke kreftene på viktige ting som å bli 

frisk og være sammen med sine nærmeste. 

Et klokt valg vi forsøkte å respektere. 

Vi greide å erstatte funksjonen og fikk 

gjort oppgavene Håkon hadde, NFF har 

rutiner for slikt. Men personen Håkon 

kan ikke erstattes. Han hadde en spesiell 

kombinasjon av stillferdighet og å være en 

lyttende person, samtidig som han hadde 

meninger. Hans meninger var basert på å 

lytte, lære, reflektere og klokskap. 

Med sine kvaliteter var Håkon en 

samlende person. Han fikk Avdeling Sør-

Trøndelag til å blomstre, og fant gode løs-

ninger i vanskelige diskusjoner. Han var 

en fantastisk støttespiller, og alle følte seg 

trygge med Håkon til stede.  Mange ville 

samarbeide med Håkon, og vi vet at mange 

tenkte på han som en framtidig kandidat 

til toppverv i forbundet.

Vi er svært glad for at vi fikk bli litt kjent 

med Håkon og alt vi lærte av det. Vi vil tak-

ke Siv og barna for at fysioterapimiljøet og 

NFF fikk låne Håkon og bruke av hans tid. 

Eilin Ekeland, Elin Engeseth og Tor Tvethaug

Minneord om Håkon Hellenes

Fysioterapeuten i 2015
Neste år kommer det ti numre av Fysioterapeuten, 

ett mindre enn i 2014. I tillegg blir stillingsannonsene 

bare å finne på nettet.

Fysioterapeuten gjentar også suksessen med en ren fagutgivelse 

i oktobernummeret (nr. 9). Denne gangen er det «Fysioterapi i 

rehabilitering» som blir temaet, både i primær- og spesialisthel-

setjenesten. Vi ber dere om å spre dette budskapet til kolleger! Alt 

av innsendt materiale skal være fysioterapeutrelevant og knyttet 

opp mot temaet. Fysiofondet har gitt oss totalt 400.000 kroner i 

støtte til tre fagutgivelser, 2014, 2015 og 2016. 

Årsaken til at Fysioterapeuten reduserer antallet utgivelser 

er at tidsskriftet har økonomiske utfordringer, på samme måte 

som andre papirmedier. Annonseinntektene har gått kraftig ned, 

mens spesielt distribusjonskostnadene har økt sterkt.

Rundt halvparten av 

tidsskriftets inntekter er fra 

produktannonser, stillings-

annonser og annonser for 

møter og kurs. Resten er år-

lige overføringer fra utgiver, 

Norsk Fysioterapeutforbund.

Parallelt med at vi ser på 

antallet utgivelser på papir fra 

2015 og framover, utreder vi 

muligheten for digitale utgi-

velser av Fysioterapeuten.

Og, som nevnt innledningsvis: Etter nyttår løftes stillingsan-

nonsene ut av papirutgaven og over på nettet. Følg med på www.

fysioterapeuten.no/Ledige-stillinger.
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Vår gode venninne og kollega Kjellaug 

døde i sommer, den 10. juli, bare 56 år 

gammel. Etter tre års kamp mot kreften 

døde hun hjemme med sine nærmeste 

rundt seg. 

Kjellaug vokste opp med en god og 

aktiv barndom på gården Auro på Voss. 

Etter artium var hun «ettåring» i KFUK. 

Hun bar med seg et stort engasjement for 

barne- og ungdomsarbeidet, spesielt tri-

angelarbeidet i KFUK/KFUM helt til det 

siste. Fra «ettåring» gikk veien videre til 

Sagavoll folkehøgskole. Her ble det knyttet 

nære vennskap som varte livet ut.

I 1979 startet hun på fysioterapiutdan-

ning i Oslo. Kjellaug trivdes godt. Med 

stort faglig engasjement og en inkluderen-

de holdning var det godt å jobbe sammen 

med henne.  I 1982 hadde hun turnustje-

neste på sykehuset i Tromsø, hvor hun traff 

sin kjære Sverre. De ble raskt en stor fami-

lie og fikk seks flotte barn. 

Hun var blant en av initiativtagerne 

til at vi som nyutdannede fysioterapeuter 

fortsatte med «kollokvie» og dannet et fel-

lesskap som i dag bærer navnet Fysioklub-

ben. Det er et stort savn å miste Kjellaug. 

Etter variert praksis på institutter og i 

skolehelsetjenesten, både i Oslo og Fred-

rikstad, kom hun til Abildsø Fysio- & 

Manuellterapi i 2005. Der har hun vært 

både styreleder og daglig leder, roller hun 

behersket svært godt. Kjellaug var veldig 

godt likt av pasientene. Hennes omsorg og 

interesse for faget og spesielt hennes store 

kunnskap om behandling av slagpasienter, 

gjorde henne til en respektert og ettertrak-

tet terapeut. Det har blitt felt mange tårer 

på Abildsø utover høsten.

Hun hadde en enorm energi både på 

jobb og privat. Hun med den store fami-

lien var den som bakte, sydde nye gardi-

ner og trakk om stoler – og midt i julestria 

arrangerte juleverksted, samt tok vare på 

gamle nettverk. Den aller største og viktig-

ste oppgaven for Kjellaug var familiens ve 

og vel, og det å være mamma til seks flotte 

barn.  Alle vi som var heldige å kjenne 

Kjellaug, sitter igjen med savnet av et ny-

delig og spesielt raust menneske. Mange 

har vakre håndverksminner fra henne. 

Hun var så omsorgsfull og ordentlig i alt 

hun gjorde, både som venninne, kollega og 

fysioterapeut. Hun hadde en varme og en 

dybde i sitt engasjement som hun alltid bar 

med seg i møte med andre. Vi har mistet 

en kjær venninne og kollega. Våre varmes-

te tanker går til Sverre og barna Eirik, Olav, 

Maria, Johannes, Kristina og Anna Karina, 

som har mistet en fantastisk kone og mor.

På vegne av kollegaer på Abildsø Fysio- & 

Manuellterapi og «Fysioklubben» 

Bente Norheim og Mette Wiik Øberg 

Minneord om Kjellaug Skjerve Kristianslund
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Ofte påfører jeg at jeg 
ønsker epikrise.

Innlegg skal ikke være lengre enn 500 ord eller 3.000 tegn. Forkortelser/endringer som går ut over det ortografiske, grammatikalske eller det å 
gjøre setninger mer forståelige, legger vi fram for forfatter før trykking. Alternativt skal det stå under innlegget at det er forkortet/redigert av 
redaksjonen. Titler settes i redaksjonen, men kom gjerne med forslag! Frister, se tredje siste side.

Fysioterapien fram fra mørkeloftet!
Det var med glede jeg leste 

Fysioterapeuten nr. 9, hvor pro-

blematikken omkring epikriser ble 

tatt opp på en god måte.

Jeg er sykehuslege med 

spesialitetene fysikalsk medisin 

og rehabilitering og revmatologi. I 

25 år har jeg arbeidet med dette i 

Nord-Trøndelag.

Samarbeidet med fysiotera-

peuter ved sykehuset og med 

psykomotoriske fysioterapeuter i 

distriktet opplever jeg inspireren-

de og givende. Jeg tror det øker 

sjansen for at pasienten får en 

god løsning på ofte sammensatte 

problemer. 

Men, et stort hjertesukk: 

Hvorfor arbeider så mange fysio-

terapeuter i «lukkede rom»? Jeg 

skriver mange henvisninger, alltid 

med kopi av epikrisen og forslag 

til hva jeg mener bør gjøres. Ofte 

påfører jeg at jeg ønsker epikrise, 

selv om dette burde være unød-

vendig og en selvfølge. Jeg vil 

anslå at jeg i bare 2-3 prosent av 

tilfellene får epikrise. Fra enkelte 

fysioterapeuter får jeg ikke epi-

krise selv om jeg purrer både en 

og to ganger. 

Dette er rystende dårlig! 

Fysioterapi er et viktig fag. 

Fysioterapeuter hevder i enkelte 

sammenhenger at de ikke tas 

på alvor. Men har dere fortjent 

det når samarbeidspartnerne så 

ofte ikke får vite verken hva dere 

gjør eller hvordan det går med 

pasienten? 

For 12-15 år siden tok jeg 

problemet opp med Fylkeslegen, 

som gjennom sine kanaler oppfor-

dret til bedring, men uten noen 

registrerbar endring.

I en telefonsamtale med 

Fylkeslegen nylig, ble jeg oppfor-

dret til å melde alle manglende 

epikriser som avvik. Det håper jeg 

ikke blir nødvendig!

Kan dere som fagtidsskrift 

for fysioterapeuter bidra til at 

det sendes flere epikriser, slik at 

denne viktige tilbakemelding når 

legene og samarbeidet bedres? 

Helge Hartmann 
overlege, avd. for fysikalsk 
medisin og rehabilitering 
Sykehuset Levanger

Irradia Norge AS Med.tek.

Kurs i laserfysikk & praktisk behandling
Behandle evidendsbasert med Irradias medisinske laser

Irradias 904 nm laser bygger på en unik teknisk løsning. Uavhengige 
RCT-studier viser effekt på inflammasjon – tendinopatier – kneartrose  
– meniskrupurer – dyr – inntregning etc.

Tid: Fredag 30. januar kl. 12-18
Sted: Lillestrøm/Oslo
Pris: kr. 1800,-. Ved flere påmeldte fra samme arbeidssted, kr. 1500,- p.p.
Foredragsholder og forfatter: Cecilia Lind

Cecilia Lind, Leg. sjukgymnast, Cert. laserterapeut. 
Lind har bakgrunn som artist og profesjonell danser. 
På grunn av en skade måtte hun bytte karriere, og val-
get ble fysioterapi. Hun ble uteksaminert i 2006. Lind 
begynte med laserterapi i 2007, og i 2014 kom boken 
«Laserterapi – en praktisk guide». Boken er basert på 
hennes praktiske erfaring.

Irradia søker fysioterapeut med interesse for salg, markedsføring og kurs.

For bestilling:
http://laserguide.se
649 SEK - 160 sider

debatt
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Jeg har fått drømmejobben! Fordi jeg hver eneste dag kan gå på jobb i forvissning 
om at jeg har et bunnsolid og inspirerende sekretariat i ryggen, som kan gi meg den 
faglige og menneskelige støtten som er nødvendig for at vi i fellesskap skal oppnå 
NFFs hovedmål. Fordi vi også har et sterkt og kompetent forbundsstyre som gjen-
nom en handlingsplan arbeider for at vi skal nå disse målene. Og fordi fysioterapi 
kan bidra til å løse mange av de utfordringene vi møter i norsk helsevesen. 

Jeg har nylig hospitert på Diakonhjemmet sykehus og Lovisenberg sykehus, der 
jeg ble imponert over den faglige styrken og stoltheten hos hver enkelt fysiotera-
peut. Med kunnskapsbasert praksis som ledetråd står de sammen med pasienten 
fram til denne er klar til hjemreise og videre oppfølging der de bor. Bygging av 
kompetanse må derfor alltid stå fremst for fysioterapeutene for å stå best mulig 
forberedt i møtet med pasientene.

Dette året har jeg hatt mange møter med sentrale helsepolitikere. Min erfaring 
fra møtene er at fysioterapi står sterkt. NFF har over år bygd opp et godt politisk 
fundament, og jeg blir alltid møtt med velvilje og interesse når jeg ber om å få legge 
fram våre forslag til løsninger. I høst har vi hatt flere møter på Stortinget der vi blant 
annet har prioritert å snakke om helsestasjon- og  skolehelsetjenesten. Det er i dag 
bare 192 fysioterapeutårsverk innen dette området, og Helsedirektoratet anbefaler 
449 nye årsverk for at skolehelsetjenesten skal ha en tilstrekkelig fysioterapidek-
ning. Regjeringen foreslo i sitt forslag til statsbudsjett 200 nye millioner kroner 
til tjenesten. Etter budsjettforhandlingene har det blitt en ytterligere økning på 70 
millioner kroner. Jeg tror at møtene vi har hatt på Stortinget har bidratt til dette 
resultatet. 

NFF har også bygd sterke allianser med andre profesjonsorganisasjoner og bru-
kerorganisasjonene. Vi har i år blant annet levert et innspill til regjeringens varslede 
opptrappingsplan innen rehabilitering sammen med Norsk Ergoterapeutforbund, 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Norsk Handikapforbund. Et slikt felles 
innspill står sterkt og blir lagt merke til. 

Departementet har også varslet en stortingsmelding om primærhelsetjenes-
ten våren 2015. Omkring i kommunene ser vi dessverre en negativ utvikling med 
innskrenkninger i antall fysioterapeutstillinger. NFF har derfor brukt mye tid og 
ressurser på sitt innspill til stortingsmeldingen der vi har benyttet prosessen til å 
synliggjøre fysioterapeuters unike betydning for store pasientgrupper. 

I år har vi også innført ny organisasjonsstruktur med fem heltids ansatte region-
ledere. Dette er helt nødvendig for at vi skal nå fram med våre argumenter lokalt. 
Primærhelsetjenesten er i endring, og de kommende årene må vi kjempe både for 
pasientenes rettigheter og våre arbeidsplasser. Regionlederne får derfor sammen 
med lokale tillitsvalgte og kontaktpersoner en viktig rolle for å belyse fysioterapiens 
verdi i helsevesenet. Dette må vi gjøre samlet for å fremstå som en sterk, stolt og 
synlig organisasjon med gjennomslagskraft.
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NFFs FAGSEKSJON har i høst behandlet 

rekordmange spesialistsøknader. I denne 

omgangen er det behandlet 119 søkna-

der, i tillegg har det vært ekstra mange 

veiledninger. Det har vært et stort trykk 

både på fagseksjonen og faggruppene. En 

stor takk til faggruppene som virkelig har 

vist fleksibilitet de siste månedene, slik at 

vi rekker å  behandle alle søknadene innen 

fristen er ute!

Fagseksjonen synes det er gledelig å se 

at det er så mange som vil bli spesialister, 

og vi merker oss at det er en større bredde 

av søkere denne gangen. Som alltid er det 

flest spesialistsøknader i psykomotorisk 

fysioterapi, barn og unge og idrett, men 

både nevrologi og allmennfysioterapi har 

hatt flere søknader enn tidligere. 

Overgangsordningen går nå inn i sitt 

siste år, og det er i hovedsak kun de som 

mangler det siste praksisåret og eventuelt 

studiepoeng fra annen etter- og videreut-

danning som nå kan bli spesialister etter 

gammel ordning. 

Formell godkjenning av søknadene skjer 

i Forbundsstyret i NFF 16. desember. Navn 

på nye spesialister vil bli offentliggjort rett 

etter årsskiftet. 

Rekordmange vil bli spesialist

NFFs NYE BROSJYRE «Bekkenbunnen» 

er laget av NFFs faggruppe for kvinne-

helse, og kan bestilles fra nettbutikken. 

Brosjyren legger 

hovedvekten på 

bekkenbunnstre-

ning, og beskriver 

øvelser i tekst og 

bilder. I tillegg om-

tales inkontinens og 

underlivsprolaps, og 

risikofaktorene bak 

disse tilstandene. 

INFORMASJON FRA NFF

Bekkenbunnen i 
ord og bilder

HELSEMINISTER Bent Høie møtte 17. november forbundsleder Fred 

Hatlebrekke i NFF og Roar Robinson ved Hans & Olaf Fysioterapi, 

samt professor Nina Vøllestad. Formålet ved NFFs invitasjon av Høie 

til Hans & Olaf Fysioterapi i Oslo var å gi en bredt anlagt orientering 

om fysioterapi i primærhelsetjenesten, og å gi et innblikk i forsknings-

programmet Fysioprim. Blant hovedpunktene Hatlebrekke trakk frem 

underveis var hvor stor betydning muskel-skjelett-lidelser har for 

helsetap i befolkningen, og den omfattende rehabiliteringen som 

fysioterapeuter i primærhelsetjenesten er engasjert i.

Hatlebrekke understreket videre at pågangen av pasienter med-

fører en stram prioritering som ofte stiller mennesker med kroniske 

lidelser bakerst i køen. Han tok også opp den spesielle rollen manu-

ellterapeutene har som primærkontakter, og kom i den sammenheng 

inn på nytten for pasientene og samfunnet av direkte tilgang med 

refusjonsrett til fysioterapi generelt. På direkte spørsmål fra Høie 

begrunnet Hatlebrekke NFFs syn på dette. Helseministeren viste 

spesiell interesse for NFFs tanker om tettere samhandling mellom 

fysioterapeuter og fastleger, og stilte også spørsmål om det forekom 

samarbeid med psykologer og psykiatere.

 (Dette er et utdrag fra en artikkel publisert på NFFs nettsider 

17.11.2014. Foto: Vidar Rekve)

Møte med helseministeren

NETTSIDEN www.hverdagsrehabilitering.no ble 

lansert 28. november, i forbindelse med den 3. 

nasjonale erfaringskonferansen om hverdagsreha-

bilitering – «Å være i endring» – i Trondheim. Hele 

257 deltakere med ulik helsefaglig bakgrunn fra 

hele landet var påmeldt. Utviklingen av nettsidene 

er et ledd i Prosjekt Hverdagsrehabilitering i Norge 

sin prosjektplan for 2014, basert på midler fra 

HOD.

Prosjektgruppen tok fatt i nettside-

prosjektet på starten av 2014, med Siri 

Nergård, NFFs representant i prosjektgrup-

pen, som hovedansvarlig. Prosjektgruppen 

ønsker at nettsiden skal være et godt 

verktøy for å finne generell informasjon og 

materiell om hverdagsrehabilitering, og at 

den skal utfylle Facebook-gruppen som er 

knyttet til prosjektet. 

Hverdagsrehabilitering.no
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Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul!

KURSDELTAKERNE på NFFs fagkurs har 

frem til nå fått tilbud om å skrive en opp-

gave (kalt «frivillig oppgave») i etterkant 

av kurs. Godkjente oppgaver har kunnet 

blitt brukt som prosjekttimer i oppbyg-

ging av spesialistkompetanse.

Fra og med 1. januar 2015 vil mu-

ligheten for å skrive en frivillig oppgave 

opphøre, grunnet endringer i spesialist-

ordningen. De faglige og administrative 

ressursene skal brukes til å utvikle et 

godt system for obligatoriske oppgaver 

knyttet til grunnkursene, når det er 

aktuelt. 

NÅR DU LESER dette, er vi et godt 

stykke ut på oppløpssiden for lanser- 

ingen av en helt ny versjon av NFFs 

nettsider, planlagt til tidlig på nyåret. 

Den nye versjonen vil bringe med seg en 

rekke nyheter i design og innhold, som vi 

vil komme tilbake til ved lansering. 

For NFFs medlemmer innebærer 

de nye nettsidene også endringer i 

innlogging på nettstedet og utvidede 

muligheter til offentlig visning av med-

lemsopplysninger. Blant annet vil dagens 

avgrensede «Finn»-søkefunksjoner 

bli avløst av en mer omfattende «Finn 

fysioterapeut»-funksjon. Der kan alle 

NFFs medlemmer som gir sitt samtykke 

til det, stå oppført med nødvendige 

kontaktopplysninger.

NFFs medlemmer vil få nærmere 

opplysninger gjennom alle NFFs kanaler 

om hva som er nytt – og hvordan de skal 

forholde seg – i god tid før lanseringen av 

de nye nettsidene. 

Nytt år, nye 
nettsider!

Fagkurs og 
oppgaveskriving

www.fysio.no

Riktige personlige data: Sørg for at opplysningene om deg på 

medlemssidene på www.fysio.no alltid er riktige. Da blir Fysioterapeu-

ten sendt til rett adresse, og vi når deg med all NFF-informasjon. Ved 

flytting må du også melde ny bostedsadresse til Posten.

Medlemsnummer og passord til «Min side»: Alle nye medlemmer får 

tilsendt opplysninger om hvordan de logger seg inn på NFFs medlems-

sider på www.fysio.no med brukernavn og passord. Passord kan bestil-

les og endres av den enkelte via medlemssidene. Du går via «Logg inn» på  

www.fysio.no og velger «Glemt passord?» i innloggingsruta. Så følger du trinnene  

og instruksene videre.

Avslutning av medlemskap: Utmelding av NFF må skje skriftlig, gjerne per e-post. NFF 

har halvårlige kontingentperioder. Landsmøtet i 2007 vedtok at avslutning av medlem-

skap i NFF gjelder fra den datoen utmeldingen er registrert i medlemsregisteret, men at 

kontingenten likevel skal betales fullt ut frem til den nærmeste av datoene 1. januar og 

1. juli.

 Medlemskontoret: tlf. 22 93 30 50, informasjon@fysio.no.

Ditt medlemskap i NFF

VÅRE ANSATTE medlemmer i tariffområdene 

for NFF mottar i desember en invitasjon per 

e-post til å delta i den store lønnsundersøkel-

sen i 2014. Undersøkelsen omfatter lønnsdata 

og annen informasjon om arbeidsforholdet per 

desember 2014.

Andelen medlemmer som deltar i NFFs 

årlige lønnsundersøkelse, har dessverre gått 

noe ned de siste årene. Er du ansatt i et av 

de nevnte tariffområdene, ber vi deg bidra til 

å snu denne utviklingen ved å delta i under-

søkelsen! Det er svært viktig at lønnsdata og 

andre opplysninger om arbeidsforhold er så 

representative som mulig innenfor alle grupper 

og kategorier som vi kartlegger. Resultatene fra 

NFFs lønnsundersøkelse blir blant annet brukt i 

forberedelsene til neste års tarifforhandlinger.

Rapporten fra forrige lønnsundersøkelse 

(2013) finner du på NFFs nettsider under 

«LØNN OG ANSETTELSE/Lønnsundersøkelser». 

Lønnsundersøkelsen 2014
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I LØPET AV et yrkesliv som fysioterapeut 

møter man ofte flere tusen pasienter til konsul-

tasjon og behandling. Selv om de fleste fysio-

terapeuter holder en høy yrkesetisk standard 

og er bevisst de utfordringer arbeidet medfører, 

er ingen perfekte. Dersom man blir innklaget 

til helsemyndighetene, er det lett å frykte at 

autorisasjonen ryker og resten av karrieren 

legges i grus. De fleste klagesaker henleg-

ges imidlertid uten noen formell reaksjon mot 

fysioterapeuten. 

Tilsynssystemet 

Dersom en pasient mener at du som fysiote-

rapeut har feilbehandlet ham eller henne, kan 

denne be Fylkesmannen om å vurdere om det 

foreligger pliktbrudd, jf. pasient- og brukerret-

tighetsloven § 7.  Det samme gjelder hvis det 

er andre grunner til å kritisere behandleren, for 

eksempel at man har blandet roller eller tatt for 

høye egenandeler. Klagen kan også komme fra 

andre, for eksempel arbeidsgiver eller kollegaer. 

Det er ingen frist for å be om en slik vurde-

ring, men Fylkesmannen vil som hovedregel 

ikke vurdere hendelser som ligger mer enn 

tre år tilbake i tid. På bakgrunn av pasientens 

opplysninger kan Fylkesmannen starte en 

«tilsynssak» mot deg som helsepersonell, eller 

«systemtilsyn» mot den virksomheten hvor 

du arbeider. Fylkesmannen skal i slike saker 

påpeke eventuelle feil og mangler i forbindelse 

med behandlingen du har gitt. 

Fylkesmannen gir ingen reaksjoner selv, 

men undersøker saken og sender de mest 

alvorlige sakene over til Statens helsetilsyn for 

vurdering av reaksjon etter helsepersonelloven 

kapittel 11. En reaksjon kan mest aktuelt være 

en skriftlig advarsel eller tap av autorisasjon 

som fysioterapeut. Formålet med tilsyn og reak-

sjon er å unngå uønskede hendelser i fremti-

den, for å ivareta pasientsikkerheten og tilliten 

til helsetjenestene. Helsetilsynets perspektiv 

er derfor fremtidsrettet og har et forebyggende 

formål. De groveste overtrampene anmeldes til 

politiet for etterforskning og påtale. Tilsyns-

ordningen bidrar til å opprettholde et tillitvek-

kende nivå på landets helsetilbud ved å luke ut 

ukvalifiserte aktører. 

Reaksjoner 

Det skal mye til for å miste autorisasjonen som 

fysioterapeut. Helsemyndighetene i fylket 

(Fylkesmannen) behandlet i 2013 totalt 2361 

saker mot helsepersonell. Av disse ble 332 

oversendt til Statens helsetilsyn. Dette gjaldt 

alle typer helsepersonell og virksomheter, 

inkludert leger, sykepleiere, ergoterapeuter, 

jordmødre, fysioterapeuter, hjelpepleiere m.fl. 

Helsetilsynet ila i løpet av året 228 reaksjoner i 

form av advarsel, tilbakekall eller begrensning i 

autorisasjon mot helsepersonell, de fleste mot 

leger og sykepleiere. Kun tre fysioterapeuter 

mistet autorisasjonen, mens to fikk advarsel av 

Helsetilsynet, noe som er omtrent som foregå-

ende år.

Årsakene til tilbakekall av autorisasjon er ifølge 

Helsetilsynet i de fleste tilfeller misbruk av rus-

middel og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen. 

Denne atferden omfatter blant annet tyveri 

av legemidler, og handlinger både i og utenfor 

tjenesten som svekker tilliten til helseperso-

nellet i så stor grad at man blir uegnet som 

helsepersonell. Eksempel på slike handlinger er 

for eksempel vold mot pasient og narkotikafor-

brytelser. 

Det er også en høy terskel for å bli ilagt 

advarsel. Ifølge helsepersonelloven § 56 kan 

advarsel gis hvis: 

pliktbruddet er egnet til å medføre fare for 

sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, 

pliktbruddet er egnet til å påføre pasienter 

eller brukere en betydelig belastning, 

pliktbruddet er egnet til i vesentlig grad å 

svekke tilliten til helsepersonell eller helse- 

og omsorgstjenesten, eller

det foreligger atferd som er egnet til i 

NFFs forhandlingsseksjon informerer 

om arbeidslivsspørsmål som berører 

medlemmene.Jus og arbeidsliv

Tilsyn mot fysioterapeut
Jan Rino Austdal, advokat, NFFs forhandlingsseksjon
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vesentlig grad å svekke tilliten til vedkom-

mende yrkesgruppe.

Hvis klagen ikke gir grunnlag for advarsel 

eller sterkere reaksjoner, kan tilsynsmyndig-

hetene avslutte saken med å påpeke eventu-

elle feil og gi veiledning til helsepersonellet. 

Rettigheter som innklaget

Dersom du blir innklaget, vil forvaltningen ha 

plikt til å opplyse saken så godt som mulig før 

vedtak treffes, jf. forvaltningsloven § 17. Det 

innebærer blant annet at du skal ha rett til å 

imøtegå klagens anførsler. Du vil få anledning 

til å besvare klagen innen en gitt frist, før 

fylkets helsemyndigheter behandler saken. 

Det er da viktig å opptre grundig, saklig og 

tillitvekkende ovenfor tilsynsmyndighetene, 

slik at din troverdighet ikke svekkes av for 

eksempel neglisjering av klagen, vage forkla-

ringer, eller tvilsomme anklager mot klageren. 

Du kan dele taushetsbelagte opplysninger 

om pasientforhold med helsetilsynet i den 

grad tilsynet krever det for behandling av 

klagen, for eksempel journalopplysninger, jf. 

helsepersonelloven § 30. Henvis gjerne til 

journalnotater fra den aktuelle behandlings-

dagen hvis det kan underbygge din versjon av 

hva som skjedde. 

Det er naturlig å gå i forsvarsposisjon når 

man blir innklaget, men fysioterapeuten bør ta 

en helhetlig vurdering av saken før vedkom-

mende gir tilsvar, og gjerne konsultere NFFs 

rådgivere eller gode kollegaer først. Dersom 

man først benekter det innklagede forholdet, 

men senere kommer med innrømmelser, vil 

det fremstå som lite elegant. I mange saker 

er det grunnlag for selvkritikk om enkelte 

forhold i klagen. Dersom du er enig i at du 

kunne ha handlet annerledes i den konkrete 

situasjonen, vær åpen om dine refleksjoner 

rundt dette i tilsvaret. Ved vurdering av reak-

sjon vil tilsynsmyndigheten legge vekt på 

om behandleren har selvinnsikt og evne til 

å erkjenne egne feil. Husk at helsetilsynets 

perspektiv er å sikre at din helsevirksomhet 

fremover er forsvarlig. Det er derfor viktig 

å påpeke hva du eventuelt har lært av den 

uønskede hendelsen, og hvordan du vil unngå 

å opptre slik igjen. Å delta i NFFs kollegavei-

ledning er et tiltak som viser at man tar saken 

på alvor. Samtidig skal ikke tilsynet gi en dom 

basert på etterpåklokskap. Saken skal vurde-

res ut fra den situasjonen du var i der og da, 

og da kan forhold som for eksempel tidspress, 

utfordrende pasient, sammensatte lidelser og 

mangelfulle opplysninger fra henvisende lege 

være momenter som taler i din favør. 

Du vil normalt også få anledning til å 

be om et personlig møte med fylkets eller 

statens helsetilsyn. Her kan man om ønskelig 

også ha med advokat eller annen represen-

tant. Møtet vil gi deg en ypperlig anledning til 

å møte tilsynsmyndigheten ansikt til ansikt 

og gi en bredere forklaring på hva som har 

skjedd. Mange opplever at det er enklere å nå 

frem med sitt perspektiv i personlig møte enn 

ved å skrive brev, så denne muligheten bør 

sterkt vurderes. 

Uansett har du som part i saken innsyns-

rett i sakens dokumenter. Om du ikke har fått 

oversendt klagen og eventuelle bilag eller 

annen korrespondanse mellom tilsyn og kla-

ger, bør dette innhentes. Dersom du blir ilagt 

reaksjon fra Statens helsetilsyn, har du rett 

til å klage på vedtaket til Statens helseperso-

nellnemnd. Saken skal da vurderes ytterligere 

en gang, av et uavhengig forvaltningsorgan, 

før endelig vedtak treffes. Hvis du blir fratatt 

autorisasjonen, vil det kunne være aktuelt å 

vurdere rettslig prøving av vedtaket for dom-

stolen. Alternativt kan du forsøke å gjenvinne 

autorisasjonen etter noe tid, ved å vise at 

vilkårene for tildeling igjen er oppfylt. Vedtak 

eller beslutninger fra tilsynsmyndigheten kan 

ikke påklages av klageren på noe stadium av 

prosessen. 

Pasientskadeerstatning 

Det forhold at det startes en tilsynssak, får 

ingen direkte betydning for pasientens rettig-

heter som pasient. En eventuell konstatering 

av at man har fått uforsvarlig behandling gir i 

seg selv ingen rett til ny behandling eller rett 

på erstatning. 

Det er en egen ordning som dekker erstat-

ningskrav fra pasienten hvis behandlingen 

har ført til skader og økonomiske utgifter 

hos pasienten. Alle fysioterapeuter som 

driver utenfor offentlig helsevesen, må være 

omfattet av ordningen til Norsk pasientskade-

erstatning (NPE), som behandler og eventuelt 

betaler ut etter krav om erstatning. I 2013 

mottok NPE over 5000 krav om erstatning, 

hvorav ca. 29 prosent fikk medhold. Av 29 

klager mot helsepersonell i gruppen «fysiote-

rapi, kiropraktikk, rehabilitering» i 2013 fikk 

tre medhold i erstatningskrav på til sammen 

1 112 000 kr, mens de resterende ble avslått. 

Helsepersonell eller virksomheten man jobber 

i, kan bli avkrevet regress fra NPE dersom man 

ikke har betalt inn de pliktige tilskuddene til 

ordningen. 

NFFs forhandlingsseksjon er behjelpe-

lig med råd og veiledning hvis du skulle bli 

innklaget. 
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NFFs etterutdanningskurs

Kurstittel Kursdato Sted Påmeldingsfrist

Fysioterapi og traumer 28.-30. januar og 20.-22. mai Tromsø Fortsatt ledige plasser!

Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø 26.-30. januar Oslo Fortsatt ledige plasser!

Kreft og fysisk aktivitet 21.-23. januar Oslo Fortsatt ledige plasser!

Dysfunksjon i bekkenbunnen og inkontinens 2.-6. februar Oslo Fortsatt ledige plasser!

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

9.-11. februar og 23.-24. april Oslo Fortsatt ledige plasser!

Grunnkurs i treningslære, del 1 og del 2 12.-13. februar og 7.-8. mai Trondheim Fortsatt ledige plasser!

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

Smertebehandling for fysioterapeuter 23.-25. mars og 4.-5. juni Oslo Fortsatt ledige plasser!

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

Undersøkelse og behandling av voksne med 
nevrologiske lidelser - Bobath-konseptet

20.-24. april, 1.-5. juni, 24.-28. august Ikke bestemt 18. januar

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

Bevegelser i gruppe 7.-8. mai Oslo 4. februar

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

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

9.-11. september og 12.-13. november Oslo 10. juni

Grunnkurs i psykisk helse, del 1 og del 2 9.-11. september og 26.-27. november Oslo 14. juni

Advanced course based on the Bobath-concept 14.-18. september Levanger 14. juni

Kurs i Basal Kroppskjennskap 2 (BK 2) 14.-18. september Svarstad 14. juni

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

16.-18. september og 29.-30. oktober Oslo 17. juni

Kurs i trening i svangerskap- og barseltider 5.-8. oktober Oslo 5. juli

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

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

Hjerterehabilitering – med trening som 
middel og mål

19.-23. oktober Oslo 3. august

Fysioterapi for eldre -– ortogeriatri og 
osteoporose

9.-11. november Oslo  9. august

Onkologi - fysioterapi og kreft 2 23.-25. november Trondheim 23. august

Det tas forbehold om endringer

Kursoversikt 2014/2015
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Å gå tur er menneskets beste medisin. 
Hippokrates

 Kollegaveiledning

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

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 
frisklivssentraler, fra Helsedirektoratet, vektlegges fokus på 
faktorer som fremmer helse og mestring, og mot individuelle 
mestringsressurser. Fysisk aktivitet i frisklivsarbeid kjenneteg-
nes av at personer med ulike risikofaktorer og/eller diagnoser, 
alder, fysisk form og kjønn deltar i samme gruppe. 

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

NFFs kursrekke i onkologi for 
fysioterapeuter 2015/2016

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

9.-11. septem-
ber og 26.-27. 
november

Grunnkurs i fysioterapi og 
psykisk helse

Oslo

4.-6. mars 2015

FYSIOTERAPI
KONGRESSEN

2O15

www.fysioterapikongressen.no

Meld deg på nå!
www.fysioterapikongressen.no

Samlet gir kursrekken fysioterapeuter god kunnskap om kreft-
sykdommer, kreftbehandling, smertebehandling og rehabilitering. 
Dette ses i forhold til aktuelle fysioterapeutiske tiltak ved kreft, 
både i tidlig og sen fase av sykdommen.  Gjennomført kurs «Teo-
retisk grunnkurs» eller tilsvarende kunnskaper er opptakskrav til 
flere av kursene.  

Kreft og fysisk aktivitet, Oslo, 21.-23. januar 
Fortsatt ledige plasser!
Kreft og fysioterapi 1, Oslo, 20.-23. april
Grunnkurs i kreftrelatert lymfødem, Oslo, 19.-23. oktober
Kreft og fysioterapi 2, Trondheim, 23.-25. november
Teoretisk grunnkurs, 2015/2016
Kreft og fysioterapi 3, Oslo, vår 2016
Fysioterapi i palliasjon, 2016
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ANDRE KURS OG MØTER

Primærkontaktkurs
Lørdag 31. januar 2015 – Sundvolden Hotell, 
Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva

Forelesere: 
, overlege, Arbeids- og velferdsdirektoratet, 

Arbeidsmarkedsseksjonen/Sykefraværskontoret
, Manuellterapeut, Vallhall Terapi- og 

Treningssenter: Primærkontaktrollen
, radiolog, Curato: Radiologi nakke, skulder, hofte 

Timeplan: 
09.00-09.30 Registrering / Kaffe 
09.30-11.15 Fellesforelesning 45 min x 2 
11.15-11.30 Pause 
11.30-12.15 Fellesforelesning 45 min x 1 
12.30-13.30 Lunsj 
13.30-14.15 Fellesforelesning 45 min x 1
14.15-14.30 Pause
14.30-17.30 Fellesforelesning 45 min x 3 

Priser (inkludert lunsj og forfriskninger):        
Medlemmer i faggruppen: kr 1900                               
Medlemmer i NFF:  kr 2100 
Ikke–medlemmer:  kr 2300                                   
MT-studenter:  kr 1000                       

Arr.: FFMT (NFFs faggruppe for manuellterapi)
Bindende påmelding (se NFFs regler) www.deltager.no/
primaerkontakt_31012015
Påmeldingsfrist 21. januar 2015. 
Tilgjengelig 40 plasser - «Først til mølla» prinsippet gjelder.
Mer om kurset og foredragsholderne på manuellterapeutene.no

KROPPSØVINGSFAGET I BEVEGELSE 
– hva skjer med faget i skolen? 

Nasjonal forskningskonferanse om kroppsøving på Norges 
idrettshøgskole 11. og 12. juni, 2015. 

Seksjon for kroppsøving og pedagogikk ved Norges idrettshøg-
skole arrangerer den fjerde forskningskonferansen om kroppsø-
vingsfaget. Alle ansatte og masterstudenter ved høyskoler og 
universitet samt kroppsøvingslærere ved alle landets skoler invi-
teres til konferansen. Målet med konferansene er å samles rundt 
ny forskning, utveksle erfaringer og etablere nye nettverk. 
Frist for innsending av abstrakt 1. februar 2015.

Les mer om konferansen på www.nih.no eller www.lff.no 

4 - 6 mars

FYSIOTERAPI
KONGRESSEN

Bli med på

2O15

www.fysioterapikongressen.no
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Ledige fysioterapihjemler i privat praksis
 

Lier kommune har fra 01.03.15 to ledige fysioterapihjemler i pri-
vat praksis. Begge hjemlene er del av nedtrappingsplaner, og er 

knyttet til Tranbysenteret Fysioterapi.
 

For fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknad
se vår hjemmeside www.lier.kommune.no - jobbe i Lier.

 
Søknadsfrist: 22.12.2014.

Fysioterapeut
Lyngdal kommune har ledig 100% driftstilskudd ved Sørlands-
badet Manuellterapi og Fysioterapi AS for fysioterapeut med 
kompetanse i psykomotorisk fysioterapi.
 
Fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema se: 
www.lyngdal.kommune.no.
Søknadsfrist: 10.01.15.

Ås kommune 

Vikar i 50% driftstilskudd ved 
Smertefri fysikalske institutt

Tilskuddsprosent: 50%
Kontaktperson: Enhetsleder Bente Sperlin tlf. 480 10 581/ 
kommuneoverlege Sidsel Storhaug tlf. 911 71 797.
Søknadsfrist: 07.01.15
For fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknads-
skjema: www.as.kommune.no

Stillingsannonser kun på nett fra 2015!

arbeidsmarkedet

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

egnethet, i tillegg til markedssituasjonen. Flere stillinger enn før har nå kun en sentralt fastsatt minstelønn, noe som gjør dette enda viktigere. NFFs 

tillitsvalgte på arbeidsplassen eller  lokalavdelingen kan være behjelpelig med relevant informasjon til NFFs medlemmer. 

Stillingsannonser på nettet legges ut fortløpende.  Annonser bestilles på fysioterapeuten@fysio.no

Stillingsannonser legges ut fortløpende. 
Annonsen kan ligge ute i inntil fire uker og koster kr. 4.500 + mva. 

Bestilling sendes til fysioterapeuten@fysio.no
Annonseteksten legges ved som et word-dokument. Kommunevåpen eller logo legges ved 

som eget vedlegg i jpg- eller pdf-format.
Husk å oppgi fakturaadresse og eventuelt bestillingsnummer.
Følg med på www.fysioterapeuten.no/Ledige-stillinger
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bransjeregisteret

Norges største produsent av fysikalske 
behandlingsbenker, MTT og 

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

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

Ergonomiske produkter 
på arbeidsplassen

www.ergo-line.com

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

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.noVi er eneforhandler i Norden 
av utstyr til trykkbølgebehandling 

med dokumentert effekt.

Tlf.:+47 67 07 91 80

“Behandlingsutstyr 
og forbruksmatriell”

DORCASCARE.no

Ledende leverandør av benker/utrustning:

Tlf: 915 72 035www.masolet.no

NaprapatiOMI

Tlf: 915 72 035www.masolet.no

Benker for Manuell Terapi

Skreddersydde benker 

MT/OMT MT-tillbehør
Standard

Special

Powerlaser PRO
Probably the best

handheld laser in the world

www.powermedic.no
tlf. 92 46 63 33
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Bli med i bransjeregisteret!
Mange fysioterapeuter sitter sentralt plassert i offentlige institusjoner og i private fysikalske institutt. De har stor innflytelse på hva 
som skal kjøpes inn av hjelpemidler, treningsapparater, inventar og annet spesialtilpasset utstyr. I tillegg er fysioterapeuter viktige 
formidlere av 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. 

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

Solid og prisgunstig 
utstyr

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:
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kalender
Årsabonnement 2011:

Norge: 1.000 kroner. Utland: 1.020 kroner. 

Offentlige institusjoner: 875 kroner.

For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i 

medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til 

det blir skriftlig oppsagt.

ANNONSEPRISER – 2011

For bestilling av stillings- og 

kursannonser, kontakt fysioterapeuten@fysio.no

Stillingsannonser: 

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

Spaltebredde: 88 og 180 mm. 

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

nonse i påfølgende nummer ved samlet bestilling. 

Byråprovisjon: 3,5 prosent. 

Møter og kurs: 

Møter og kurs hvor NFFs interessegrupper, avdelin-

ger, faggrupper (ikke enkeltmedlemmer) står som 

arrangør: gratis.

Møter og kurs hvor andre utenom NFF står som 

arrangør: per sp. mm.  

Sort Kr. 26. Farge: Kr. 30.  

Spaltebredde: 88 og 180 mm. 

Tillegg (gjelder stilling og møter/kurs):  

Setting: Kr. 1,50 pr. mm 

Scanning: Kr. 100  

Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER 2011

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  

 debattinnlegg stilling ledig dato

7 22/7 26/7 16/8

8 18/8 22/8 12/9

 

Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak-

sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og 

stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og 

annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret-

ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. 

PRODUKTANNONSER

Ronny Grenberg, HS Media as, 

Postboks 80, 2260 Kirkenær

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

ANDRE ANNONSER

Kirsten Stiansen

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

ANNONSEMATERIELL

Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet  

materiell belastes kunden.

Tekniske data: 

Format: 210 x 280 mm. 

Satsflate: 180 x 247 mm.

Vi trenger tips til kalenderen

Fysioterapeuten trenger informasjon om seminarer, konferanser og andre  

begivenheter som er av interesse for norske fysioterapeuter.

Bidrag til kalenderen sendes: fysioterapeuten@fysio.no

JANUAR
8.-9. Oslo 
11. Forum for klinisk fysiologi – 

sirkulasjon, gassutveksling og 

ventilasjon 

Arr.: Norsk forening 

for lungemedisin ved 

programkomiteen for Forum for 

klinisk fysiologi 

Info: www.cardiopulm.no 

14. Drammen
Arbeid og helse - Åpen Arena 

2015

Arr.: AiR - Nasjonalt 

kompetansesenter for 

arbeidsretta rehabilitering

Info: www.arbeidoghelse.no 

19.-21. Trondheim
Psykisk helse – 2015 

Info: www.fagligforum.no

26. Oslo 

Temadag om Parkinsons 

sykdom 

Arr.: NFF 

Info: www.fysio.no

FEBRUAR
12.-13. Oslo
5. nasjonale konferanse om 

hjerneslag

Info: www.hjerneslag.no

26. Oslo 

Temadag Parkinsons sykdom 

Arr.: NFF 

Info: www.fysio.no/kurs

MARS
4.-6. Lillestrøm 

Fysioterapikongressen 2015 

Arr: NFF 

Info: www.

fysioterapikongressen.no

5.-7. Odense
Fagkongres 2015

Arr.: Danske Fysioterapeuter

Info: www.fysio.dk/

Fagkongres-2015

APRIL
11. London
XXIV International Conference 

on Sports Rehabilitation and 

Traumatology - Isokinetic

Arr.: Isokinetic Medical Group

Info: www.isokinetic.com

16. Halvorsbøle
Stressmestring

Arr.: Fagakademiet, Acem og 

Norsk Yogaskole

Info: www.fagakademiet.no

MAI 

1-4. Singapore
Verdenskongressen for 

fysioterapeuter 

Arr: WCPT, World Confederation 

for Physical Therapy 

Info: http://www.wcpt.org

OKTOBER
21.-23. Stockholm
Fysioterapi 2015

Arr: Fysioterapeuterna

Info: www.fysioterapi2015.se

2016 

JULI 
6.-9. Wien
ECSS Vienna 2016. Congress of 

the European College of Sport 

Science. 

Info: www.ecss-congress.

eu/2016

ÅRSABONNEMENT 2015
Norge: 1.100 kroner. Utland: 1.150 kroner. 

Offentlige institusjoner: 950 kroner.

For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i 

medlemskontingenten. Årsabonnementet løper 

til det blir skriftlig oppsagt.

ANNONSEPRISER – 2015
Se www.fysioterapeuten.no/Annonsere

Byråprovisjon: 3,5 prosent. 

STILLINGSANNONSER kun på nett fra 2015
Stillingsannonser legges ut fortløpende. 

Annonsen kan ligge ute i inntil fire uker og 

koster kr. 4.500. 

Bestilling sendes til fysioterapeuten@fysio.no

Annonseteksten legges ved som et word-

dokument. Kommunevåpen eller logo legges 

ved som eget vedlegg i jpg- eller pdf-format.

Bestilles hos: fysioterapeuten@fysio.no

MØTER OG KURS:

Per sp. mm.: Kr. 34.  

Spaltebredde: 88 og 180 mm. 

Kursannonse kun på nett: kr. 3.500.

 

Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER 2015

Nr. Frist produkt- og kurs- Utgiv.    

 annonser/debatt dato

1 15/12 23/1

2  26/1 20/2

Fra januar 2015: 
Stillingsannonser kun på nett.

Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak-

sjonen. Bestillingsfrist, materiellfrist og annul-

leringsfrist er samme dato. Reklamasjonsretten 

bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. 

PRODUKTANNONSER
A2 Media AS:

Henriette Brattli, henriette@a2media.no og

Ronny Grenberg, ronny@a2media.no, 

ANDRE ANNONSER
Kirsten Stiansen, fysioterapeuten@fysio.no

Tlf. 41 31 81 88

ANNONSEMATERIELL
Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet  

materiell belastes kunden.

Tekniske data: 

Format: 210 x 280 mm. 

Satsflate: 180 x 247 mm.

OPPLAG 

9.200 

TRYKK 

Merkur Grafisk AS



Opplag: 9.265

Medieplan 2015

Nr. Matr.frist 

manus, produkt-, 

kursannonser

Utgivelse

1 15.12 23.01

2 26.01 20.02

3 02.03 27.03

4 07.04 30.04

5 20.04 15.05

6 11.05 05.06

7 03.08 28.08

8 31.08 25.09

9 05.10 30.10

10 09.11 04.12

Utgivelsesplan

Papirformat: 210 x 280 mm

Satsflate: 180 x 247 

Spaltebr.: 57 mm

Trykkmetode: Offset

Trykkeri: Merkur Grafisk AS

Papirkvalitet: Omslag: G-print 130 g

Innmat: G-print 90 g

Annonsemateriell: Digitalt.

Tillegg for levering av annet materiell.

Tekniske data

Opplagskontrollert av DNFF
Utgiver: Norsk Fysioterapeutforbund

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.

Hvis du ønsker å nå fram til det store flertallet av denne yrkesgruppen, 
er Fysioterapeuten det største og beste alternativet for deg som annonsør!

Landets største og beste 
annonseorgan for fysioterapeuter!

Postadresse: Postboks 2704St. Hanshaugen, 
N-0131 Oslo. 
Tlf. +47 22 93 30 50. 

e-post: fysioterapeuten@fysio.no
Internett: www.fysioterapeuten.no
Ansvarlig redaktør: Dagrun LindvågStillingsannonser kun på nett



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

Fysioterapeuten ønsker alle sine lesere god jul og godt nytt år!


