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Samhandling må være mer 
enn bare prat. En mer praktisk 
tilnærming i Nord-Trøndelag 
har fått lærer Vibeke Tunold 
Unstad tilbake på jobb.

TEKST og FOTO Kai Hovden 
kh@fysio.no

NOEN GJENNOMSNITTLIGE STEINKAST fra 
Værnes flyplass søker vi ly for høstværet hos 
Stokmoen Fysioterapi, arbeidsplassen til 
Lars Furan og Stig Salberg. De tar samhand-
lingen ned fra hyllene og utøver den i prak-
sis. Sammen med lege Lars Vetlesen gjør de 
sitt for å holde folk i Nord-Trøndelag på bei-
na, og en av dem er Vibeke Tunold Unstad.

Leve med smerten
– Jeg møtte den berømte veggen, og slet med 
smerter i kroppen, stoffskifteproblematikk 
og myalgi. I den forbindelse kom jeg til Lars 
Furan etter å ha vært sykmeldt en stund, for-
teller Unstad.

Fastlegen har vært den samme i mange 
år, mens behandlerne har kommet og gått ut 
fra henvisninger fra legen.

– Tidligere har innsatsen begrenset seg til 
behandlingsperioder, og etter mitt syn var 
det ikke så mye sammenheng i behandlings-

forløpet, sier Unstad.
Sammenhengen har hun funnet hos Fu-

ran.
– Nå opplever jeg at det er en rød tråd 

mellom hva legen forskriver og behandlin-
gen jeg får her. Da blir det en helhet i det, 
mener hun.

Som lærer er hun avhengig av en kropp 
som fungerer, da mye av tiden på jobb til-
bringes på beina.

– For meg har det handlet mye om å finne 
ut av hva som er greit å leve med og ikke av 
smertene i kroppen. Da jeg kom hit fikk jeg 
først behandling, men også en god samtale-
partner i Furan. Dette har gitt meg et annet 
perspektiv på kroppen.

Unstad forteller at kombinasjonen av be-
handling, veiledning og råd fra Furan har 
gjort det enklere for henne.

– Hverdagen blir lettere å takle, og Furan 
har kommunisert med min fastlege om be-
handlingen som er gitt.

Lege Lars Vetlesen, Unstads fastlege, har 
vært åpen for den nye samarbeidsformen.

Føler seg ivaretatt
Unstad har gått noen runder med fastlegen 
tidligere, og via samarbeidet som er etablert 
mellom legen og manuellterapeuten opple-
ver hun at det samlede helsetilbudet har blitt 
langt bedre.

– Jeg føler meg ivaretatt begge steder. 

Behandlingen jeg får her av Furan har også 
gjort det mulig for meg å våge å gå tilbake i 
tilnærmet full stilling. Vissheten om at jeg 
kan få jevnlig behandling av kroppen uten å 
måtte gå til lege for å sykmelde meg har vært 
viktig. I løpet av prosessen har jeg lært krop-
pen å kjenne på en annen måte, slår hun fast.

Hovedforskjellen ligger i hvordan syste-
met er lagt opp, ifølge Unstad.

– Mens jeg tidligere måtte gå til legen, 
få henvisning og så stå på venteliste for be-
handling, kommer jeg nå direkte til behand-
leren som jeg vet kan gjøre noe med plagene. 
Det er jo mer naturlig å gå til en fysiotera-
peut/manuellterapeut når jeg har utfordrin-
ger med skjelettet og vondter i kroppen, 
mener hun.

Det handler kort forklart om å la den 
med best kompetanse på feltet ta seg av de 
kroppslige utfordringene for Unstad, og å 
akseptere hva som er en frisk kropp.

– Det er ikke synonymt med ikke å ha 
smerter, understreker hun.

Det gode samarbeidet
Via jobben som spesialpedagogikk-koordi-
nator på skolen har Unstad fått førstehånds 
erfaring med sviktende eller manglende 
samarbeid innen helsetjenesten.

– Jeg leder en rekke ansvarsgruppemø-
ter hvor det for eksempel er lege, barne- og 
ungdomspsykiatrisk poliklinikk, fysiotera-

n Prosjektet ble i sin tid startet av manuellterapeutene Lars 
Furan og Torgrim Tønne. Tanken var å skape en mer prak-
sisnær tilnærming til samhandling, som det har vært satset 
stort på fra myndighetshold i en årrekke.

Prosjektet fikk midler fra Fond til etter- og videreutdan-
ning av fysioterapeuter til å utarbeide en prosjektbeskrivel-
se i 2011. Under veiledning av professor og forskningssjef 
Siv Mørkved ved St. Olavs hospital i Trondheim kom pro-
sjektbeskrivelsen på plass. Målsettingen var at prosjektet 

skulle munne ut i en doktorgrad.
Til å gjennomføre arbeidet har Samhandlende team i 

primærhelsetjenesten fått midler over fem år fra Samar-
beidsorganet NTNU/St. Olavs hospital. Tønne og Furan har 
utarbeidet opplærings- og undervisningsmateriell for de 
samhandlende teamene som inngår i prosjektet.

Vi har besøkt Stjørdal i Nord-Trøndelag for å høre mer om 
hvordan både fagfolk og pasienter opplever samhandlings-
prosjektet.

Samhandlende team i primærhelsetjenesten

Samhandlet tilbake på jobb
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peuter og andre profesjoner inne. Her har 
jeg sett at noen rett og slett ikke snakker 
sammen, sier hun.

Ut fra egne erfaringer tror hun det struk-
turerte samarbeidet mellom fysioterapeut 
og fastlege er veien å gå.

– Oppfølgingen i dette samarbeidet er en 
helt annet enn hva jeg har opplevd tidligere. 
Når man vanligvis blir henvist videre i hel-
sesystemet har jeg inntrykk av at fastlegen 
ikke følger opp – man blir mer som en en-
som satellitt. Slik er det ikke her hvor infor-
masjonen flyter begge veier.

Unstad understreker at hun selvsagt blir 
spurt av Furan dersom det er informasjon 
han ønsker å dele med legen.

– Det er jo ikke alt vi snakker om som jeg 
ønsker at han skal ta videre, sier hun.

Bruk kompetansen
Med flere ulike helseprofesjoner represen-

tert i familien, har Unstad også sine klare 
tanker om hvem som bør ta seg av hvilke 
oppgaver.

– Den kompetansen en manuellterapeut 
har på muskel og skjelett er umulig å favne 
for en allmennlege. Jeg har mye mer respekt 
for en lege som sier at «dette må du gå til en 
fysioterapeut med», fremfor at han eller hun 
skal ha i overkant stor tro på egen kompe-
tanse, sier Unstad.

Støtten hun har fått til å komme tilbake 
i jobb fra både manuellterapeut og lege har 
vært avgjørende.

– Bare å få vite mer om hva som skjer i 
kroppen, få litt behandling og trygghet har 
vært viktig for meg. Dette har holdt meg 
unna sykmelding.

Ydmykhet i profesjonsutøvelsen er viktig, 
ifølge Unstad.

– Det opplever jeg at både Furan og Vet-
lesen har. Det verste er folk som tror de har 

svar på alt. Her er man såpass ydmyk i råd-
givingen at jeg selv kan velge om jeg følger 
rådene eller ei.

Det handler også mye om personlighet, 
tror hun.

– Nå går jeg bare til behandling en gang 
i blant hos Furan, mens jeg i starten hadde 
behov for litt tettere oppfølging. Det er ikke 
gitt at alle behandlere hadde løst det på 
denne måten. Det handler om hvordan man 
er som person, og her har jeg vært heldig, 
mener Unstad.

Hun føler seg også trygg på at dersom en 
av partene hadde følt hun hadde behov for 
mer hjelp av noe slag, ville det ha blitt brakt 
på banen.

– For de fleste av oss handler jo helseut-
fordringer om sammensatt problematikk, 
ikke at man kun sliter med noe muskulatur 
her og der. Da må man søke å forstå de bak-
enforliggende årsakene, sier Unstad. n

HAR LÆRT KROPPEN Å KJENNE Vibeke Tunold Unstad føler seg godt ivaretatt både av fastlegen og fysioterapeuten hun går til. I tillegg har den systema-
tiske oppfølgingen ført til at hun nå kjenner sin egen kropp på en annen måte enn tidligere.
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OVER ET STYKKE brød og en kaffekopp 
møtes manuellterapeutene Lars Furan og 
Stig Salberg til samhandling med lege Lars 
Vetlesen.

I anledning Fysioterapeutens visitt er 
også manuellterapeut Torgrim Tønne, som 
har vært med på å starte prosjektet sammen 
med Furan, tilstede.

– Håpet er å spre det glade budskapet fra 
våre erfaringer til kommunehelsetjenesten 
landet over, sier de.

Et ambisiøst mål, men oppnåelig dersom 
man med tiden kan få de rette strukturene 
på plass, ifølge Tønne:

– Man kan ikke basere dette på private 
initiativ, slik som teamene vi er del av. Det 

må etableres strukturer i kommunene som 
sier noe i retning av «slik gjør vi det». Kan-
skje det kan føre til at vi oppnår mer reell 
samhandling.

Samarbeids- og samhandlingskulturen 
må også etableres tidlig i fagfolkene, ifølge 
Furan.

– På NTNU har man begynt å ha felles 
smerteundervisning for medisin-, fysio-
terapi-, sykepleie- og psykologistudenter. 
Kanskje er det der vi må begynne, sier han.

Med støtte fra Fond til etter- og videre-
utdanning av fysioterapeuter fikk man en 
prosjektbeskrivelse på plass. Målet er å dra 
i land en doktorgradsavhandling på sam-
handlingsprosjektet, som er støttet av Sam-

arbeidsorganet NTNU/St. Olavs hospital i 
fem år. 

Sammen har vi skapt et bakteppe og et 
undervisnings- og opplæringsprogram til 
teamene som er med i prosjektet, forklarer 
Tønne.

Resultatene herfra skal altså innlemmes i 
doktorgraden.

For folk flest
Tønne har blant annet bakgrunn som skøy-
teløper og toppidrettstrener. Erfaringen fra 
idrettens verden fikk ham til å få øynene opp 
for koordinert innsats for folk flest – ikke 
kun toppidrettsutøvere.

– Mens toppene innen idretten har et 

Samlet til samhandling

SAMHANDLING I PRAKSIS Med tro på fysiske møter mellom profesjonsutøvere treffes deltakere i Samhandlende team i primærhelsetjenesten til samtale om 
felles pasienter. Her f.v. Torgrim Tønne, Lars Furan, Stig Salberg og Lars Vetlesen.
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samhandlende team av fagfolk rundt seg, 
opplever jeg helsevesenets innsats overfor 
den jevne nordmann som preget av tilfel-
digheter, både når det gjelder hvem som 
behandler og hvordan behandlingen koor-
dineres, sier Tønne.

Furan og Tønne har i en årrekke disku-
tert temaet, og til slutt valgte de å ta tak i ut-
fordringene de kom i kontakt med via egen 
praksis.

– For oss har det vært et hovedanliggende 
å bidra til å skape en noenlunde felles forstå-
else og samhandling i primærhelsetjenesten, 
ikke minst i håndteringen av langvarige og 
sammensatte symptomlidelser, sier de to te-
rapeutene.

– Den jevne mann eller kvinne i gata 
kunne vært fulgt opp bedre, mener Furan.

Begge er tilknyttet NKSL (nasjonal kom-
petansetjeneste for sammensatte symptom-
lidelser) ved St. Olavs hospital, og via arbei-
det der har de sett og erfart betydningen av 
en felles forståelse for hva det innebærer at 
noen lever med langvarig smerte.

Det er store ulikheter i helsevesenet 
hvordan dette håndteres. Akutt og langvarig 
smerte krever ulik tilnærming, understreker 
de.

Samfunnsgevinst
Manuellterapeutene ønsker ikke at prosjek-
tet skal resultere i mer behandling, snarere 
tvert imot.

– Målet er å få på plass et strukturert sys-
tematisk opplegg som på sikt kan vise seg å 
spare samfunnet for kostnader, sier de.

Prosjektet har som mål å styrke primær-
helsetjenesten, en uslepen diamant etter 
samarbeidspartnerne å dømme.

– Sentrale helsemyndigheter har tradisjo-
nelt ikke brydd seg om primærhelsetjenes-
ten. Men helseminister Bent Høie har vist 
gode takter på enkelte områder, som for ek-
sempel rusomsorgen, sier doktor Vetlesen.

Samarbeidspartnerne er klare på at det er 
mye å hente på å redusere henvisningene til 
spesialisthelsetjenesten, og at prosjektet i seg 
selv vil by på avkastning også i kommune-
Norge.

– Økt brukertilfredshet, redusert sykefra-
vær og reduserte henvisninger til spesialist-
helsetjenesten var utgangspunktet for dok-
torgraden som skal komme ut av prosjektet, 
sier Tønne.

Ifølge ham klager spesialisthelsetjenesten 
på at for mange pasienter henvises dit, og 
behandlingsnivåene strides om hvem som 

er årsak til dette.
– Det er nok en tendens til at man ikke 

prøver ut laveste nivå i behandlingskjeden 
før man henviser videre oppover, sier Tønne.

– Det er ikke én løsning for en pasient 
– det er sammensatt. Da kreves det dyktige 
fastleger og fysioterapeuter som ser den en-
kelte, supplerer Furan.

Salberg understreker at det er nettopp i 
primærhelsetjenesten man er tettest på det 
livet pasienten lever.

– Spesialisthelsetjenesten er bra når man 
trenger den, men det er ikke mange av pasi-
entene som kommer hit til oss som nødven-
digvis skal dit, sier han.

Ansikt til ansikt
Fastlege Lars Vetlesen samarbeider med 
Stokmoen Fysioterapi, og følgelig Furan og 
Salberg, innenfor samhandlingsprosjektet.

– Vi møtes en gang i måneden for å ta 
opp felles pasienter. Det byr på helt andre 
muligheter å møtes på denne måten enn å 
ta det på telefonen eller via Helsenett, un-
derstreker Salberg, selv om han beskriver 
innføringen av Helsenett som et paradig-
meskifte i kommunikasjonen helsearbeidere 
imellom.

Økonomisk gis det rom for slike møter 
via takstplakaten, og samtlige er enige om 
at fysiske møter mellom fagpersoner er en 
viktig samhandlingsressurs.

– Personlig tror jeg samarbeid av dette 
slaget vil kunne være til støtte og avlastning 
for fastlegene og styrke fastlegerollen. Men 
da må vi snakke sammen, påpeker Tønne.

– Prosjektet er veldig spennende, og at 
det har utspring fra klinikere i kommune-
helsetjenesten er spesielt bra, mener Vetle-
sen.

Legen opplever at samarbeidet letter 
trykket i praksisen.

– Det er jo vi som jobber helt i fronten av 
helsevesenet, og da er det selvsagt en fordel 
at jeg kan fortelle pasientene at jeg samar-
beider med behandlerne her på Stokmoen, 
sier Vetlesen.

Felles kommunikasjon
Tønne mener det er viktig å kunne bidra til 
å ufarliggjøre plagene pasientene sliter med, 
og ikke minst gjøre pasientene trygge.

– Å ta folk på alvor handler kanskje mye 
om å ta seg tid til å prate med dem, sier han.

Her er vi ved et sentralt punkt i samhand-
lingsprosjektet, nemlig at de ulike aktørene 
har en felles kommunikasjon overfor pasi-
enten.

– Vi har virkelig fått øynene opp for hva 
det innebærer at vi og fastlegen sier det sam-
me til pasienten, sier Salberg.

– Det er stor kraft i å kunne dele infor-
masjon med fastlegen, men vi må selvsagt 
være påpasselige å spørre pasienten om det 

Metode
n Fra en liste med alle spesialister i allmennmedisin i Trondheim kommune, og med ran-
domiseringshjelp fra Enhet for Anvendt klinisk forskning NTNU, ble ti leger trukket ut og 
kontaktet for deltakelse i studien. Av disse takket to av ti ja til å delta.

Ti nye leger ble randomisert ut fra listen over spesialister. I tilfeldig rekkefølge ble 
legene kontaktet for deltakelse i studien, inntil man hadde fire leger som ønsket å være 
med. Man satt da igjen med to mannlige og to kvinnelige leger.

Randomisering av intervensjonsgruppe og kontrollgruppe ble foretatt med bakgrunn i 
ønsket om en fordeling av kvinne og mann i både kontrollgruppe og intervensjonsgruppe.

Fire generelle fysioterapeuter med driftsavtale i Trondheim kommune ble kontaktet 
ut ifra geografisk nærhet til legene i intervensjonsgruppen. I tillegg deltar Lars Vetlesen, 
fastlege Stjørdal og Torunn Hilstad, fastlege Trondheim, med sine samarbeidspartnere 
Lars Furan og Torgrim Tønne og to av deres kollegaer.

Å ta folk på alvor handler kanskje mye 
om å ta seg tid til å prate med dem.
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Følg Fysioterapeuten på Facebook og Twitter – Lik oss gjerne!

er greit i hvert enkelt tilfelle, understreker 
Furan.

Prosjektet har gitt pasienter som Unstad 
mulighet til å bli sterkere.

– Samhandlingen er sjelden noe problem 
når man først begynner å snakke sammen. 
Det er når man baserer seg på antakelser 
eller tredjehåndsinformasjon at det kan bli 
problematisk fagfolk imellom. Men dette 
har også en fagpolitisk dimensjon, og da er 
det klart at det kan slå gnister, sier Tønne og 
Salberg.

Tok grep om ventetiden
– Jeg har pushet litt på når det gjelder vente-
tider. Den må være rimelig for at pasienten 
skal oppfatte samarbeidet som meningsfylt, 
og det har vi fått til her, sier Vetlesen.

Både legen og manuellterapeutene er 
skjønt enige om at man må raskt i gang med 
behandlingen for at pasienten skal kunne se 
den røde tråden i systemet.

– Ventetid er ikke bra. Vi kan ikke be 
om mer penger til innsats for pasientene og 
samtidig si at vi har venteliste på et år, un-
derstreker Salberg.

Et reelt lavterskeltilbud er derfor svaret 
for både pasienter og behandlere.

– Folk skal kunne komme raskt inn, og på 
dette feltet har samarbeidet med Stokmoen 
Fysioterapi virkelig hjulpet meg, sier Vetle-
sen.

Kontinuitet over år er også avgjørende, 
ifølge Tønne.

– Fastlegene og fysioterapeutene har vært 
og vil være i primærhelsetjenesten i mange 
år. Det gir en unik mulighet til å se og erfare 
pasientene over tid. Gjennom fornuftige, 
samordnede tiltak kan vi bidra til å begrense 
pasientenes runddans i og utenfor det eta-
blerte helsevesenet, sier han. n

PÅ BEINA IGJEN Gjennom deltakelse i 
prosjektet er Vibeke Tunold Unstad så 
å si tilbake i full jobb. Fra å måtte ha 
ekstra oppfølging går hun nå bare til 
vanlig behandling hos manuellterapeut 
Lars Furan.


