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I SKRIVENDE STUND er vi helt i sluttfasen av en spennende prosess med å utvikle nye nett-

sider for Fysioterapeuten. Jobben kan være sluttført innen denne utgaven av bladet dumper 

ned i postkassa. Vi gleder oss. Behovet for fornyelse er stort!

Fysioterapeuter er ikke blant de gruppene som er mest aktive på nettet, men det øker sta-

dig. Besøksstatistikken på fysioterapeuten.no har etter hvert blitt ganske hyggelig lesning. Vi 

håper nå at enda flere vil finne veien til våre nettsider for å holde seg oppdatert om hva som 

skjer innen fysioterapifaget, for å se etter ledige stillinger og for å følge Fysioterapeuten på 

Facebook og Twitter. 

Digitale løsninger blir stadig viktigere i Fagpressen. Fysioterapeuten må også følge med på 

denne utviklingen for å kunne gi leserne et bredt faglig tilbud. Internasjonale tidsskrifter 

innen fysioterapi og andre helsefag har stadig mer publisering på nett, ofte med krav om 

betaling for å lese artikler i fulltekst. Danske Fysioterapeuter har også lukket deler av sine 

nettsider for andre enn egne medlemmer. Vi holder fast ved verdien av «open access» inntil 

noen skulle finne på å tvinge oss til det motsatte!

De høye produksjonskostnadene for papirutgaven vil imidlertid gjøre det helt nødvendig 

å legge en større andel av vårt innhold over på nett. Ett nummer av Fysioterapeuten kos-

ter rundt 100.000 kroner bare i porto, adresserings- og trykkeriutgifter. Lønnskostnader og 

husleie ikke medregnet. Monopolet Posten blir stadig mer grådig, og økte i fjor portoprisene 

med 15 prosent. I år blir økningen på åtte prosent.

Så hvorfor ikke bare legge ned papirutgaven og satse på nettet? Nei, det ønsker verken vi eller 

leserne. De har sagt klart og tydelig i leserundersøkelser at de vil beholde papirutgaven. Så 

fortvil ikke – du vil få Fysioterapeuten på papir i mange år framover!  Men satsingen i årene 

som kommer vil ligge på nett og ikke papir. Det er mer et spørsmål om antall utgivelser per 

år og fordelingen av innhold mellom nett og papir. Hva skal plasseres hvor?  

Fysioterapeuten.no skal fortsatt ha en jevn strøm av nyheter 

og fagstoff. I tillegg har vi som mål å synliggjøre meninger; 

siste leder, blogger, mest kommentert og inngang til Face-

book og Twitter har fått sentral plass på forsiden.  Løsnin-

gen er tilpasset iPad og smarttelefon.

Ta kontakt hvis du er interessert i å skrive blogginnlegg, 

som er et helt nytt tilbud på våre nettsider. Bruk muligheten 

til å si hva du mener i kommentarfelt og på sosiale medier. 

Leserne oppfordres til å kaste seg frampå med meninger, 

fagkunnskap og refleksjoner. 

Vi håper på en mangfoldig og engasjert, men saklig debatt. 

Det tror vi tjener faget og yrkesgruppen best.

God jul og godt nytt år!
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aktuelt
Dette er veldig sjeldne dødsfall 
sammenliknet med den generelle 
dødelighet i befolkningen. Side 6

Bør alle unge idrettsutøvere 

screenes for mulig hjertesyk-

dom eller vil det ekskludere 

frisk ungdom fra å drive fysisk 

aktivitet?

TEKST Tone Elise Eng Galåen 
tg@fysio.no

ET AV HOVEDTEMAENE på Idrettsmedi-

sinsk høstkongress i Trysil 9.-11. november 

var hvordan man kan forebygge og behand-

le idrettsmedisinske problemstillinger hos 

barn og unge. Blant disse er plutselig hjerte-

død verst tenkelige scenario.

Overlege og kardiolog Erik Ekker Solberg 

møtte overlege og førsteamanuensis II ved 

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk 

ved NTNU Jan Pål Loennechen til fredelig 

dyst i et pro et contra-foredrag hvor temaet 

var screening av hjertesykdom hos idretts-

utøvere. 

Screening fra 12 år?
Ved screening tar en vanligvis opp en syke- 

og familiehistorie, gjør en klinisk undersø-

kelse og tar et EKG. Tilhengerne av scree-

ning mener at utøvere bør undersøkes hvert 

2. år fra 12-års alder.

– Hovedspørsmålet var om man bør an-

befale screening av alle under 35 år som skal 

drive med idrett. 

– Jeg forfektet hovedargumentene mot en 

slik ordning, sier Loennechen i en samtale 

med Fysioterapeuten etter kongressen.

Han understreker at han var invitert for 

å komme med argumenter mot screening, 

mens Solberg skulle argumentere for. De to 

foredragsholderne fikk åtte minutter hver til 

å forfekte sitt syn.

– Det ble kortfattet og noe unyansert, 

men motforestillingene kan jeg likevel stå 

inne for, sier han.

Plutselig hjertedød defineres vanligvis 

som død forårsaket av hjertesykdom innen 

en time etter normal helsetilstand. Unge 

Hjertescreeningens dilemma

FOSSER FRAM Alexander Dale Oen i semifinalen på 100 meter bryst under VM i svømming, Shanghai 24. juli 2011. Han døde av hjertesvikt tidligere i år.  
Foto: Hannibal Hanschke/dpa/Corbis/NTB scanpix
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idrettsutøvere i denne sammenheng er un-

der 35 år og deltar i organisert idrett med 

trening og konkurranse. Tallene for hvor 

mange som rammes av dette er svært sprik-

ende, men de fleste mener at antallet ligger 

mellom 1:40.000 og 1:100 000 per år. 

– Sjeldne dødsfall
– Dette er veldig sjeldne dødsfall sam-

menlignet med den generelle dødelighet i 

befolkningen med store variasjoner ut fra 

geografi, rase, kjønn, alder og type idrett. 

Ved screening av alle unge idrettsutøvere 

vil vi trenge et ekstremt godt og presist red-

skap for å plukke ut de få som ville ha dødd, 

uten å gi helseskade til mange av de øvrige 

utøverne. Det har vi ikke i dag, sier Loen-

nechen.

Han påpeker at det fremdeles ikke fore-

ligger robust dokumentasjon på at screening 

virker etter hensikten, og at det er stor fare 

for at de som feilaktig får treningsforbud vil 

kunne oppleve store negative konsekvenser. 

Blant annet er det godt dokumentert at re-

gelmessig fysisk aktivitet gjennom livet re-

duserer risikoen for hjertedød i befolknin-

gen generelt. I tillegg kommer den psykiske 

belastningen det vil medføre hvis man som 

ung blir fortalt at man aldri mer kan drive 

idrett. 

Obligatorisk i flere land
USA og Italia er to av flere land som i dag 

har obligatorisk screening av alle som skal 

drive med konkurranseidrett uansett nivå. I 

Italia alene gjøres det nesten seks millioner 

undersøkelser hvert år. Opptil ti prosent av 

disse må gjennom grundige undersøkelser. 

Kostnadene er høye. Ifølge data blir to pro-

ARRANGØRENE i Trysil hadde i tillegg valgt å sette fokus på kli-

nikken, og kunne tilby 25 workshops hvor deltakerne fikk trene 

på klinisk håndverk. I tillegg var det 33 frie foredrag. Et ellers rikt 

program besto av foredragsholdere fra inn- og utland, enkelte i 

verdensklasse. Alt fra ernæring til ESWT, amputasjoner, ADHD, 

hjertescreening og doping sto på programmet. Pro et contra-

sesjonen var ny av året, hvor publikum deltok aktivt ved å avgi 

stemme på SMS. 

Et av de mest interessante foredragene var det professor dr. 

med. Gordon Matheson som sto for; «Responsibility of sport and 

exercise medicine in preventing and managing chronic disease». 

Enkelte innslag hadde også høy underholdningsverdi. Ver-

densener innen Freestyle Motorcross, Ailo Gaup, har gjennom 

karrieren hatt 35 bruddskader og måtte i 2006 nesten amputere 

en fot – for å nevne noe. Han la opp i 2009, men på åpningsdagen 

holdt han et forrykende foredrag som fikk alle i salen til å forstå 

at det ville bli bruk for deres tjenester også i fremtiden, skulle 

flere velge å følge i Gaup sine fotspor. 

I foredraget «Begeistring og dødsangst i Kitzbühel» tok Kjetil 

Andre Aamodt tilhørerne med ned verdens tøffeste utforløype, 

og beskrev humøret og dødsangsten blant deltakerne før de satte 

utfor «Die Streif». Sjansen for at det går veldig galt, er stor. Man-

ge har falt stygt, det lengste hoppet er målt til 90 meter. Stem-

ningen er trykket og konsentrert i starthuset, noen har skrevet 

testamente for sikkerhets skyld. Hva kreves det egentlig fysisk og 

psykisk av de utøverne som konkurrerer her? Ganske mye, helt 

på kanten av det som er mulig, skal vi tro Aamodt. 

Også ishockey kan være risikabelt. Det fikk Anders Myrvold 

erfare som proff i NHL, hvor han debuterte som 20-åring for 

Colorado Avalanche i 1995. De sju neste årene gikk alt på skin-

ner, før tilværelsen etter hvert ble preget av sportslig nedtur og 

tiltagende festing. Det endte i kokainmisbruk, vold og samfunns-

straff. Nå har den tidligere ishockeyproffen reist seg igjen, satser 

på en trenerkarriere, og fortalte godt og engasjert om oppturer, 

nedturer og veien videre.

Blant de 425 deltakerne i Trysil var det 145 fysioterapeuter, 32 

manuellterapeuter og 114 leger. Neste års kongress finner sted i 

Sandefjord. 

Fag og underholdning
Hovedtemaene for Idrettsmedisinsk høstkongress i 

år var barn og unge, ekstremsport og senelidelser. 

ENGASJERENDE Kjetil Andre Aamodt hadde godt grep om publikum da 
han beskrev stemningen som råder før start i verdens tøffeste utfor-
løype.
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Alexander Dale Oen var 26 år og 

verdensmester i svømming. Så 

stoppet plutselig hjertet hans å 

slå. Landslagslege for de norske 

svømmerne, Ola Rønsen, opplevde 

marerittet på nært hold.

TEKST Tone Elise Eng Galåen 
tg@fysio.no

UNDER sitt foredrag på høstkongressen 

forsøkte Rønsen å gi et innblikk i hvor-

dan de involverte opplevde situasjonen da 

Dale Oen brått døde av hjertestans under 

en landslagssamling i USA i april. Til tross 

for at han de siste tre månedene hadde hatt 

smerter i skulder, bryst og rygg, var han 

tilbake og trente på 90 prosent av tidligere 

kapasitet og hadde god progresjon. Det som 

skjedde var fullstendig uventet og ubegripe-

lig for oss, fortalte Rønsen.

 

Ingen forvarsler
I dag vet man at de plagene han hadde gan-

ske sikkert var en del av hjertesykdommen. 

Men på treningsleiren i Flagstaff fikk de in-

gen forvarsler om det som skulle skje. Alex-

ander og landslagslegen gledet seg over at 

det nå så ut til å gå riktig vei, og planla full 

guffe frem mot London-OL.  

Så ble Dalen Oen ble funnet livløs i du-

sjen. Støtteapparatet hadde en kriseplan 

og visste hvordan de skulle agere. Slik sett 

gikk alt etter boka, noe Rønsen og resten av 

teamet er veldig glade for. Hadde de vært 

usikre og tatt gale beslutninger, ville selv-

bebreidelsen i ettertid vært enda sterkere. 

Dessverre hadde Dale Oen vært død litt for 

lenge til at gjenoppliving var mulig. 

Dagen etter dødsfallet stilte Rønsen på 

obduksjonen. Etter fire timer på obduk-

sjonssalen, bar det rett til den første interna-

sjonale pressekonferansen hvor han skulle 

karakterisere Alexander som det flotte men-

nesket og idrettsutøveren han var. Situasjo-

nen var uvirkelig og voldsom.

Idrettslegens ansvar
Rønsen understreket betydningen av at man 

som idrettslege tar ansvar og lederskap i 

konkrete situasjoner. Måten idrettslegen 

håndterer seg selv på, vil i stor grad be-

stemme hvordan teamet rundt takler utfor-

dringene som oppstår. Det er viktig at også 

idrettslegene er med på å legge premissene 

for hvordan krisehåndtering skjer i et lag, 

ikke bare trenerne. Vit hvem du er der for 

og hvem du skal prioritere når noe tragisk 

skjer, er Rønsens råd. Ikke bare med hensyn 

til brå dødsfall, det finnes også andre trage-

dier innen idrettsmedisin. 

Rønsen snakket også om hvor viktig det 

er å vise takknemlighet når folk trår til og 

hjelper. Etter at nyheten om Dale Oens død 

ble kjent, var det usedvanlig mange som vil-

le bidra, både fra Norge og i USA. Uten dem 

hadde de ikke mestret oppgaven. 

Kunne ha blitt opptaget
Alexander Dale Oens hjertesykdom kunne 

muligens blitt oppdaget og det fatale utfal-

let vært unngått. Ingen forstår helt hvordan 

et hjerte med 70 – 80 prosent okklusjon av 

kransarterier kunne drive en utøver frem til 

verdensmesterskap i brystsvømming ni må-

neder tidligere. Sykdommen har utviklet seg 

over tid, men kunne ha blitt diagnostisert 

dersom de riktige spørsmålene hadde blitt 

stilt. Tenkte Rønsen noen gang på koronar 

hjertesykdom? Ja, han gjorde det. Dessverre 

stoppet undersøkelsene etter et EKG som 

var normalt, siden det var svært usannsynlig 

at Dale Oen skulle ha koronar hjertesykdom 

i den utstrekning han hadde. 

I ettertid har Rønsen til dels følt at han 

må klandre seg selv for det som skjedde. Li-

kevel innser han at det var en spesiell case 

som sannsynligvis ikke ville blitt fanget opp 

av vanlige screeningmetoder.  For Ola Røn-

sen personlig har det viktigste vært å kunne 

håndtere tapet, sorgen og smerten. Det tar 

tid. 

– Uventet og helt ubegripelig

sent av italienerne som screenes utelukket 

fra konkurranseidrett. 

– Problemet er at det er vanskelig å gjøre 

randomiserte kontrollerte studier på dette 

feltet fordi studiene må ha et så kolossalt 

omfang for å påvise forskjellene, sier han.

I data fra USA finner man at hypertrofisk 

kardiomyopati er den hyppigste årsaken til 

plutselig hjertedød blant unge idrettsutøve-

re, mens italienske data viser en overvekt av 

arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati. 

I den norske studien på området er det ve-

sentlig koronarsykdom som er årsaken, en 

diagnose som sjelden lar seg påvise hos unge 

ved hjelp av screening, ifølge Loennechen.

– Hvis vi ser på data over de 23 idrettsut-

øverne som døde i løpet av en åtteårsperiode 

i Norge, er det sannsynlig at vi ville klare å 

plukke ut to av disse, eller ca. 8 %, ved hjelp 

av screening, sier han.

Toppidrettsutøvere
Amerikanske data tyder på at risikoen 

for å dø plutselig er større jo høyere nivå 

en konkurrerer på. Loennechen mener at 

dette er et argument som taler for å teste 

toppidrettsutøvere. Disse har som regel et 

godt støtteapparat som vil kunne følge opp 

utredningen av usikre funn ved screening, 

og dessuten støtte utøvere som utelukkes fra 

videre konkurranseidrett.

– Jeg er ingen prinsipiell motstander av 

screening, men i den generelle befolkningen 

er det en fare for at screening kan være mer 

til skade enn til gagn, sier han. 

Les oppsummering fra høstkongressen på 

sidene 30-34.

Det var en spesiell case som sannsynlig-
vis ikke ville blitt fanget opp av vanlige 
screeningmetoder.
Ola Rønsen, landslagslege
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Gjennom aktive metoder har 

Universitetssykehuset Nord-

Norge og NAV i Troms lykkes 

i å få folk til å være mindre 

borte fra jobb, skriver Nordlys. 

TEKST John Henry Strupstad 
fagredaktor@fysio.no

PROSJEKTET kan dokumentere en stor ned-

gang i sykefravær, blant annet i barnehagene 

i Tromsø kommune. Der har innsparingen i 

reduksjon av tapte dagsverk vært fem mil-

lioner kroner, som tilsvarer 2.500 dagsverk. 

– Arbeid kan være god medisin. Det tren-

ger ikke være et skille mellom friske og syke, 

sier overlege Franz Hintringer til Nordlys. 

Syke på jobb 
Hovedfilosofien bak iBedrift er at man ikke 

trenger å være hundre prosent frisk for å gå 

på jobb. Ifølge Hintringer er poenget at folk 

med lettere plager kan bli friskere av å ar-

beide. 

– Mange blir sykemeldte på usikkert 

grunnlag. Hensikten er å snu denne tanke-

gangen, og på kort sikt redusere sykefravæ-

ret, sier overlegen. 

Målgruppen for prosjektet er særlig mus-

kel- og skjelettplager og lettere psykiske 

plager. Prosjektet skal bidra til at de ansatte 

ser gevinst i å være på jobb til tross for sine 

helseplager. Martin Henriksen, politisk råd-

giver i Arbeidsdepartementet, mener pro-

sjektet vil føre med seg positive tall. 

– Ett av målene er å avlive mytene om 

sykefravær, påpeker Martin Henriksen, og 

presiserer: 

– Det er ikke alltid bra for den syke å være 

sykemeldt. Samtidig skal det være trygt for 

alle å arbeide selv om man har noen plager. 

– Et krafttak 
iBedrift benytter seg av flere tiltak på uli-

ke nivåer. Ved å øke egenmestringen tror 

mannskapet bak iBedrift at prosjektet kan 

endre holdningene på et nasjonalt plan. 

– Vi trenger et krafttak og en ny måte å 

tenke på, sier prosjektleder for iBedrift, Jos-

tein Bentzen. 

– Vi vil oppfordre folk til å være i akti-

vitet, men med en respekt og forståelse for 

at de syke ikke kan yte hundre prosent hele 

tiden, fortsetter han. 

Med kunnskap, enkel tilrettelegging og 

tidlig utredning vil sykefraværet reduseres, 

mener overlege Franz Hintringer. Han hev-

der at store grupper av sykemeldte i arbeids-

livet har ganske allminnelige plager. 

– Det er bedre å være på jobb med mye 

som er friskt, enn å være hjemme med det 

lille syke, sier avdelingsdirektør i NAV, Gun-

da Hamland. 

Endre holdninger 
Nå skal de løfte prosjektet til nye høyder. iBe-

drift skal presentere sitt opplegg for arbeids-

ministeren og leder for partene i arbeidslivet 

på neste møte i det såklarte Arbeidsliv- og 

pensjonspolitisk råd. Martin Henriksen me-

ner metoden er noe hele arbeidslivet i Norge 

kan lære av. 

– Nå skal vi presentere prosjektet for top-

pene i Norge. Dette er en gullkantet innves-

tering for både de syke og for arbeidsplas-

sene. 

– Metoden vil spare samfunnet for store 

beløp, avslutter politisk rådgiver i Arbeids-

departementet. 

iBedrift evalueres av Uni Helse, Bergen. 

Les mer:

www.unn.no/ibedrift/category24442.html

www.nordlys.no/naring/article6324910.ece

Kan iBedrift løse deler av sykefraværsgåten?

FORNØYD: Prosjektleder Jostein Berntzen lover Martin Henriksen at sykefraværet vil bli lavere med pro-
sjektet iBedrift. Fra venstre: Jostein Berntzen, Gunda Hamland, Martin Henriksen og Frantz Hintringer.
Foto: Åse Hjelvik, Nordlys

Medisinsk treningsterapi hos Otto-Preiss
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Når du vil at pasienten skal forstå hva som er galt

Enkel og visuell 
beskrivelse på 1-2-3

E-post: post@pvf.no Telefon: 22 62 72 40

I Norge lider 15-20 prosent av 

barn og unge av overvekt eller 

fedme. Kunnskapssenteret skal 

nå oppsummere forskning på 

effekten av behandling på dette 

området.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

KUNNSKAPSSENTERET har fått oppdra-

get fra Oslo universitetssykehus og Åle-

sund sjukehus. I tillegg til å undersøke 

hvilke behandlingsalternativer som har 

dokumentert effekt, skal metodevurde-

ringen inneholde et kapittel om de etiske 

aspektene ved behandling av overvekt og 

fedme hos barn og unge.

Oppsummeringen skal etter pla-

nen være ferdig i løpet av 2013, opp-

lyser Kunnskapssenteret på sine nett-

sider.

Er du overvektig som barn, har du 

en økt risiko for overvekt også som 

voksen. Det er også en påvist sam-

menheng mellom overvekt som ung 

og dødelighet i voksen alder. Fore-

bygging er viktig, men for barn og 

unge som allerede lider av overvekt 

og fedme kan behandling gi store 

helsemessige gevinster. Det fins flere 

behandlingstiltak, men effekten av 

tiltakene er ikke godt dokumentert, 

ifølge Kunnskapssenteret.

Kilde: www.kunnskapssenteret.no

Oppsummerer forskning på overvekt 
og fedme hos unge
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I løpet av 2014 skal NFF igjen-

nom en total forvandling. Fem 

store regioner skal erstatte 

dagens 20 avdelinger. I tillegg 

blir hele den politiske ledelsen 

ny.

TEKST Dagrun Lindvåg, dl@fysio.no
FOTO Tone Elise Eng Galåen, tg@fysio.no

DET vil si – hvis ikke delegatene som skal 

si ja eller nei til ny organisasjonsstruktur i 

NFF skifter mening før Landsmøtet 2013. 

Og det er lite sannsynlig. Avdelingsledere og 

faggruppeledere står fast på at det er nød-

vendig med omfattende endringer hvis NFF 

i framtida skal kunne ivareta fysioterapeu-

tenes interesser på en god måte. Dette kom 

tydelig fram under NFFs ledermøte på Gar-

dermoen 8. november. 

Ekeland stiller ikke
Det blir også en total utskifting av politisk 

ledelse i NFF fra 1.januar 2014. Forbunds-

leder Eilin Ekeland, som nå er inne i tredje 

perioder, stiller ikke til gjenvalg. I den nye 

organisasjonsmodellen er det heller ingen 

nestleder. Dermed forsvinner trolig også 

Elin Engeseth ut av forbundet etter fire pe-

rioder som nestleder.

Ledermøtet støtter hovedgrepene i mo-

dellen som er lagt fram. Den innebærer at 21 

fylkesavdelinger skal legges ned, og erstattes 

av fem regioner med valgte regionledere på 

heltid og et styre for hver region. Privat råd, 

Fag og spesialistrådet og Ansatt råd er fore-

slått nedlagt. 

Privat praksis
Men ledermøtet hadde sterke innvendin-

ger mot deler av forslaget, spesielt når det 

gjelder privat praksis. Kritikken gikk ut på 

at privat praksis ikke har fått en tydelig nok 

plass i det nye organisasjonskartet. Dette 

påtrykket var så sterkt, at Elin Engeseth i 

oppsummeringen av debatten understreket 

at budskapet var mottatt. Engeseth er leder i 

styringsgruppen for prosjektet.

Leder av Privat Råd, Eirik Helgesen, gikk 

så langt som å si at han ser den nye modellen 

som en risiko for privat praksis.

– Vi trenger en fast gruppe som kan jobbe 

systematisk med næringsutvikling, innova-

sjon, politikk og økonomi. Helprivat fysio-

terapi er i vekst, og det må vi ha en struktur 

for å håndtere, sa Helgesen.

Elin Engeseth understreket at det ikke 

er lang tid igjen til juni 2013, da sakene til 

Landsmøtet må være klare. 

– Jeg ser at det er enighet om hovedgre-

pene, men at vi må foreta enkelte justeringer 

av forslagene, spesielt når det gjelder å gjøre 

privat praksis mer synlig, sa hun.

Nok ressurser?
Intensjonen med den foreslåtte modellen 

er at regionlederne i hovedsak skal jobbe 

politisk opp mot kommuner og helseregio-

ner, og at alle henvendelser fra medlemmer 

om lønn, avtaleverk og juridiske spørsmål 

skal gå til sekretariatet i Oslo. Flere uttrykte 

sterk bekymring for om det ville bli frigjort 

nok midler med «slankingen» av organi-

sasjonen til å styrke staben i NFF sentralt. 

Vil det bli nok kapasitet i sekretariatet til å 

gi medlemmene god service? Blant de som 

NFF fra 2014:

Total forvandling – ny ledelse

DISKUSJON Stort engasjement blant avdelings- og faggruppeledere under på NFFs ledermøte på 
Gardermoen.



FYSIOTERAPEUTEN  11/12     11

stilte spørsmål om sekretariatets situasjon 

var medlem av sentralstyret, Britt Strømme, 

og avdelingsleder for Sunnmøre, Ann-Elin 

Myklebust.

Faggruppene
Andre områder, der det er rom for nye inn-

spill, er faggruppenes rolle i beslutnings-

strukturen, og hvordan representasjonen 

skal være i sentralstyret og på Landsmøtet. 

Når det gjelder faggruppene, er det ikke 

foreslått noen endringer. Deres virksom-

het skal fortsette som før. Modellforslaget 

innebærer blant annet at en representant i 

sentralstyret skal ivareta alle faggruppene. 

Leder i faggruppen for manuellterapi, Fred 

Hatlebrekke, mente at det vil være en umu-

lig oppgave, og at faggruppenes posisjon vil 

bli svekket med dette forslaget.

Engeseth påpekte at faggruppene i dag 

bare er representert med en person i styret, 

leder for Fag- og spesialistrådet.

Bobil?
Det var også livlig diskusjon om regionenes 

inndeling og hvordan regionlederne skal 

jobbe. Skal de ha hjemmekontor? Og blant 

de mer originale forslagene – hva med bobil 

til alle regionledere? 

Et annet spørsmål er muligheten for selv-

stendig næringsdrivende til å ta seg fri fra 

praksis i to-tre år for å jobbe heltid som re-

gionledere. Det vil bli mye vanskeligere enn 

for fysioterapeuter som er ansatt i kommu-

ner eller helseforetak.

Med andre ord, mange spørsmål er fort-

satt uavklarte, og mye vil være opp til regio-

nenes ledere og styrer når de opprettes.

– Vi må konsentrere oss om endringer 

det er mulig å få til og som kan gi en mer 

dynamisk organisasjon. Det vil ikke være 

mulig å få alle endringsforslag på plass til 

Landsmøtet i 2013, sa Elin Engeseth.

De viktigste forslagene:

NFFs 20 fylkesledd legges ned. 

Det opprettes fem regioner, med politisk valgt leder på heltid. Regi-

onslederne inngår i NFFs sentralstyre. Regionenes oppgave er po-

litisk påvirkningsarbeid og nettverksbygging lokalt. Medlemshen-

vendelser skal gå direkte til NFFs sekretariat. 

Hver region skal ha et styre ledet av regionsleder, med 5-7 medlem-

mer. To skal være fra privat praksis og to fra ansatt.

Forbundsleder velges på Landsmøtet. I tillegg velger Landsmøtet en 

representant fra privat praksis og en fra ansatte til styret. Faggrup-

pene velger en felles representant til styret. Til sammen får Sentral-

styret ni medlemmer, som i dag. Det blir store endringer i råd og 

utvalg. Enkelte legges ned, mens andre får nytt mandat. 

Det er foreslått innføring av ny organisasjonsmodell i løpet av første 

halvår 2014.

FORBUNDSLEDER Eilin Ekeland lytter til innspill om oppfølging av tillitsvalgte i de nye regionene.

NESTLEDER Elin Engeseth kunne notere bred enighet om 
hovedtrekkene i den nye organisasjonsstrukturen.
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TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

– DET SPILLER liten rolle om hverdagsrehabilitering er nytt eller ikke for 

fysioterapeuter. Nå er det et sterkt politisk fokus på temaet. Toget går, og 

vi må med! Det sa forbundsleder Eilin Ekeland under NFFs fagseminar 

om hverdagsrehabillitering på Gardermoen 7.november. 

En prosjektgruppe med representanter for Norsk Fysioterapeutfor-

bund, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Sykepleierforbund har ut-

arbeidet en rapport om temaet. Det er også en styringsgruppe for hver-

dagsrehabilitering, der også KS er med.

– Det at KS deltar betyr at satsingen på hverdagsrehabilitering også 

bringes videre ut til kommunene, sa Eilin Ekeland.

Under fagseminaret ble arbeidet med hverdagsrehabilitering i tre 

kommuner presentert. Presentasjonene ble holdt av Irmelin Skjold (t.v), 

ergoterapeut og prosjektleder i Nøtterøy kommune, Aina Olaussen, fy-

sioterapeut i Bodø kommune, og Sylvi Sand, enhetsleder for fysioterapi-

tjenester i Trondheim kommune. 

Du finner presentasjonene og mye annet materiale om hverdagsreha-

bilitering på NFFs nettsider, www.fysio.no.

Hverdagsrehabilitering: – Toget går nå!

TREDEMØLLE
741,-  pr. mnd

PT400 Tredemølle  - fritt levert.
Tilbudet er beregnet ut fra 60 mndr. løpetid 

og forutsetter kredittgodkjennelse.
Tilbudet gjelder t.o.m  31. desember 2012.

 

Stort og prisgunstig utvalg av treningsutstyr
Bredt sortiment med en rekke merkevarer. 

Høy kvalitet til gunstige priser. 
Kort leveringstid og profesjonell oppfølging fra vårt hovedlager.

www.beach-mountain.no - fitness@beach-mountain.no - Tlf 72 89 61 00 - [2]  -  Proft treningsutstyr - det lønner seg! 
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Helse viktigst i valgkampen

41 prosent av befolkningen mener at 

helse er det viktigste temaet i valgkampen 

fram til stortingsvalget neste høst. 

Det fremgår av en befolkningsunder-

søkelse som Opinion Perduco har utført for 

arbeidsgiverforeningen Spekter. Undersø-

kelsen ble lagt under Spekters konferanse 

19. november  i anledning av at sykehusre-

formen er ti år. I undersøkelsen ble 2.000 

personer intervjuet per telefon i løpet av 

oktober i år.

I spørreundersøkelsen kommer det også 

frem at 43 prosent av befolkningen mener 

kvaliteten i sykehusene er bedre enn den var 

ved innføringen av sykehusreformen for ti år 

siden. 26 prosent svarte at kvaliteten i syke-

husene er den samme som for ti år siden. 

Derimot trodde nesten halvparten av de 

spurte at ventelistene hadde blitt lengre. 

Spekters egne undersøkelser viser at vente-

tiden er redusert med 21 prosent.  

 

Hoftebruddpasienter med demens 

reopereres sjeldnere enn bruddpasi-

enter uten demens. Årsaken er trolig 

at de blir stemoderlig behandlet, me-

ner forskere fra Ortopedisk avdeling 

ved Haukeland universitetssykehus.

TEKST John Henry Strupstad
js@fysio.no

FORSKERNE fant ingen større forskjeller i 

bruddtype og operasjonsmetode mellom 

kognitivt friske pasienter og demente pa-

sienter, men færre med demens ble reope-

rert. Selv når det ble tatt hensyn til annen 

sykdom, alder og kjønn, viste det seg at 

demente pasienter ble reoperert signifikant 

sjeldnere enn ikke-demente pasienter, skri-

ver Dagens Medisin.

Fanges ikke opp
Artikkelforfatterne mener årsaken til færre 

reoperasjoner ikke skyldes at de får mindre 

komplikasjoner, men at smerter og plager 

ikke fanges opp. Konklusjonen er  derfor 

at disse pasientene bør følge nøye opp etter 

operasjon.

– Vi må ha fokus på demente pasienter 

fordi de er en skjørere gruppe, og vi må være 

ekstra nøye med å optimalisere dem før og 

etter operasjon. De klarer ikke selv å sette 

ord på det som er galt, sier førsteforfatter 

og assistentlege Målfrid Kristoffersen til Da-

gens Medisin.

Data fra 43.000
Resultatene er ikke publisert ennå, men ble 

nylig lagt frem på ortopedenes årlige høst-

møte i Oslo. Studien har tatt utgangspunkt i 

data fra over 43.000 pasienter rapportert til 

Nasjonalt hoftebruddregister for perioden 

2005-2010. 

Omkring hver fjerde av disse pasientene 

hadde demens, og snaut 65 prosent var defi-

nert som klart kognitiv friske.

Hoftebruddpasienter er i gjennomsnitt 

80 år og har mange andre lidelser i tillegg. 

De har også høyere dødelighet enn for ek-

sempel en gjennomsnittlig kreftpasient.  

Les mer: www.dagensmedisin.no

Pasienter med demens reopereres sjeldnere

SAFH blir til SAK

 Statens autorisasjonskontor for helse-

personell (SAIH) vil fra 16. november ha 

forkortelsen SAK. Navnebyttet skjer samtidig 

med lansering av ny nettside, www.sak.no.

I en pressemelding opplyser Statens 

autorisasjonskontor (SAK) at endringen kom-

mer som et ledd i arbeidet med å gi brukerne 

bedre og mer profesjonell service. Det skal 

bli lettere å søke autorisasjon og finne fram 

relevant informasjon, skriver SAK. 

Et annet mål med endringene er å styrke 

etatens omdømme. Saksbehandlerkapa-

siteten og telefonmottaket er styrket, og 

nettsidene er nye. På www.sak.no kan det 

fortsatt søkes i helsepersonellregisteret 

(HPR), der personer med gyldig autorisasjon 

eller lisens er registrert. Papirutgaven av 

autorisasjonsdokumentet for helsepersonell 

forblir uendret, og skal tas opp til diskusjon i 

2013, blir det opplyst i pressemeldingen.

Les mer: www.sak.no
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Deltakelsen i Helseundersøkel-

sene i Nord-Trøndelag (HUNT) 

har sunket gradvis. Nå jobbes 

det med helt konkrete tiltak 

for å få trenden til å snu. 

TEKST Anne Kristiansen Rønning 
fysioterapeuten@fysio.no

SAMTIDIG mener leder av HUNT databank, 

Arnulf Langhammer, at oppmøtet er høyt 

nok til at dataene som fremkommer er tro-

verdige. Dagens Medisin skrev i oktober at 

lav HUNT-respons gir usikre tall. I den siste 

HUNT-undersøkelsen, HUNT 3, deltok bare 

54 prosent av de inviterte. Dette er en stor 

nedgang fra HUNT1 og HUNT 2, hvor del-

takelsen var på henholdsvis 88 og 70 prosent.

Mindre dugnad
– Hva tror dere er grunnen til at færre deltar 

i undersøkelsene?

– Andre nasjonale og internasjonale be-

folkningsstudier har tilsvarende reduksjon i 

oppmøte. Dette kan ha sammenheng med et 

høyere tidspress både i jobb og fritid, men 

også at den kortsiktige egennytte for folk er 

mindre enn tidligere. Økende tilbud og ka-

pasitet i helsetjenesten gjør at folk i mindre 

grad deltar i slike undersøkelser for å avdek-

ke egne sykdommer, sier Arnulf Langham-

mer til Fysioterapeuten.

Ønsket om å bidra til fellesskapet, i denne 

sammenhengen forskning, har også vist noe 

reduksjon de senere år. Tilsvarende ser man 

også for andre dugnadsrelaterte aktiviteter, 

sier Langhammer. Han slår likevel fast at det 

råder en utbredt velvilje og positiv holdning 

til HUNT i Nord-Trøndelag. 

Web-basert
– Hva gjør dere for å få flere deltakere? 

– I «Ikke møtt-studien» fra HUNT 3 

ser vi at mange med kroniske sykdommer 

som følges opp regelmessig i helsetjenesten 

i mindre grad velger å delta. Dette gjelder 

for sykdommer som diabetes, hjerteinfarkt, 

slag og KOLS. Viktig informasjon om disse 

pasientene finnes spesielt i primærhelsetje-

nesten, og i HUNT 4 vil man forsøke å få 

til et samarbeid med primærlegene. For pa-

sienter som går til regelmessige kontroller, 

kan viktig informasjon overføres til HUNT, 

forutsatt at pasienten gir samtykke. Dette 

kan være informasjon fra spørreskjema, 

måledata og blodprøver, sier Langhammer.

For å øke oppmøtet på undersøkelsessta-

sjonene vil man for øvrig drøfte oppsett av 

timeavtaler og logistikk ved gjennomføring 

av undersøkelser, slik at ventetid og total un-

dersøkelsestid kan reduseres.

– Tidligere har man brukt spørreskjema 

og intervju. Neste gang vil det også være 

tilbud om web-baserte spørreskjema. Delta-

gelse i slike studier forutsetter ønske om å 

bidra til fellesskap og forskning. For at også 

deltagere skal oppleve en viss egennytte, 

vurderes innføring av konkrete undersøkel-

ser som befolkningen er opptatt av. Hvilke 

undersøkelser er foreløpig ikke bestemt, for-

teller Langhammer.

Vil sentralisere 
– Neste ut er HUNT 4. Fortell kort hva den 

dreier seg om, til forskjell fra de tre forutgå-

ende studiene.

– Foreløpig er ønsket å invitere samme 

grupper som tidligere, dvs. ungdom i alde-

ren 13-19 år til ungdomsundersøkelsen, og 

alle fra 20 år eller eldre til voksendelen av 

HUNT. Innholdsmessig vil mye være likt, 

men man vil måtte begrense datainnsamlin-

gen noe for å unngå for stor belastning av 

befolkningen. Tidligere har det vært under-

søkelser i alle kommuner, sannsynligvis vil 

det være mer hensiktsmessig å sentralisere 

dette til fem, seks steder i fylket. 

Befolkningsundersøkelser: 

Færre ønsker å delta
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Troverdig?
– Den nylig publiserte ikke-møtt-artikkelen 

viser at de inviterte som valgte å takke nei til 

å delta i HUNT3 har lavere sosioøkonomisk 

status, høyere dødelighet og høyere forekomst 

av hjertekarsykdom, diabetes og psykiske li-

delser enn de som deltok. Hva betyr dette for 

dere? Kan studier som bygger på HUNT 3 

data da være troverdige?     

– For disse sykdommene ser det ut til at 

andelen blant HUNT-deltagere er lavere enn 

i totalbefolkningen, slik at tall på forekomst 

blir for lave. På den andre siden er det lite 

som tyder på at dette i særlig grad påvirker 

sammenheng og årsak mellom ulike fakto-

rer og sykdom/ plager. Forskere er klar over 

faren for seleksjonsfeil i oppmøte, og det er 

nettopp for å supplere med tilleggsopplys-

ning om befolkningen at denne studien er 

gjennomført, sier Langhammer og fortset-

ter:

– I lys av kunnskap om forekomst av 

plager og sykelighet i totalbefolkningen, vil 

nettopp resultater fra HUNT-studier ha høy 

troverdighet både i nasjonale og internasjo-

nale forskningsmiljø. Oppmøtet i HUNT er 

langt høyere enn de fleste sammenlignbare 

befolkningsstudier i Europa.

Ikke-møtt-artikkelen bygger på anony-

me data fra Statistisk Sentralbyrå, uttrekk 

av anonyme data fra legekontor for 28.000 

personer, anonyme data fra reseptregisteret 

og et ikke-møtt-skjema som ble besvart av 

7.000 personer, understreker Langhammer.

De yngste og friskeste
– Ble dere overrasket over at deltakelsen var 

så lav i HUNT 3?

– Vi hadde håpet på høyere deltagelse. Vi 

anså det likevel som sannsynlig at den ville 

ligge rundt 60 prosent og ble derfor ikke 

spesielt overrasket. Det er viktig å under-

streke at oppmøte er spesielt lavt i alders-

gruppen 20-39 år, det vil si den friskeste del 

av befolkningen. For den eldre del er opp-

møtet betydelig høyere. Mange av disse har 

da også deltatt i tidligere HUNT slik at man 

har omfattende bakgrunnskunnskap som 

kan sees i sammenheng med helsetilstand 

ved HUNT 3, sier Langhammer.

Langhammer A, Krokstad S, Romund-

stad P, Heggland J og Holmen J. står bak 

den nylig publiserte studien: The HUNT 

study: participation is associated with sur-

vival and depends on socioeconomic sta-

tus, diseases and symptoms.

Studien slår fast at det er en vesent-

lig forskjell på helsen til de inviterte 

som valgte å ikke delta i HUNT 3 

og de som deltok. De som takket 

nei hadde lavere sosioøkonomisk 

status, høyere dødelighet og høy-

ere forekomst av hjertekarsykdom, 

diabetes og psykiske lidelser enn de 

som deltok.

Spørreskjemaet ble besvart av 7,4 

prosent av de som ble invitert til 

HUNT 3. Data fra fastlegekontor 

representerte 28.275 personer over 

19 år. For kroniske sykdommer som 

KOLS, hjerteinfarkt, angina, hjer-

neslag, diabetes og psykiske plager 

var forekomsten lavere blant de 

som møtte til HUNT, sammenlignet 

med de som ikke møtte. For symp-

tomer som kroniske muskelsmerter, 

hodepine og urininkontinens fant 

man motsatt mønster. Oppmøtetall 

ble også påvirket av sosioøkono-

misk status, kjønn og alder. 

Studien baserte seg på følgende 

data: a) Et tosidig skjema med 

spørsmål om sykdommer og livs-

stil ble sendt til alle som ikke hadde 

møtt i HUNT 3. b) Anonymiserte 

data med oppmøtestatus i HUNT 

3 ble koblet til sosioøkonomiske 

faktorer fra Statistisk Sentralbyrå. 

c) Anonymisert uttrekk av diagno-

ser og medisinbruk fra åtte fastle-

gekontor. d) Oversikt fra Nasjonalt 

reseptbasert legemiddelregister for 

utvalgte medikamenter.

For både HUNT 1, 2 og 3 finner 

man et likt mønster med høyere 

dødelighet blant de som ikke møtte 

sammenlignet med de som møtte - 

helt opp til 2010.

Ikke-møtt-studier
Gjøres for å avklare i hvilken grad skjev-

het i deltagelse i et forskningsprosjekt på-

virker estimat på forekomst og sammen-

heng mellom ulike symptomer og plager. 

Slike studier gir nyttig kunnskap om de 

som er invitert til å delta, men som vel-

ger ikke å møte. Denne kunnskapen kan 

forskerne ta hensyn til i analysene, og i 

tolkning og diskusjon av resultatene.

Kilde: HUNT

Aktuell ikke-møtt-studie ved HUNT

LEDER AV HUNT DATABANK – Web-baserte spør-
reskjema er ett av tiltakene som nå trolig vil bli 
innført, forteller Arnulf Langhammer.
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Fysioterapeut Linda Leivseth bruker 

HUNT-data i sin forskning. Hun 

mener at lavere oppmøte i slike 

befolkningsundersøkelser ikke alltid 

er problematisk. 

LEIVSETH er utdannet fysioterapeut ved 

Keele University i England (1998) og har 

mastergrad i helsevitenskap fra NTNU 

(2007). Nå holder hun på med doktorgrad 

i samfunnsmedisin ved NTNU og planleg-

ger å bli ferdig våren 2013. I doktorgraden 

bruker hun data fra lungeprosjektet i HUNT 

2 og dødsårsaksregisteret. 

– Jeg studerer hvordan ulik lungefunk-

sjon, grad av KOLS og luftveissymptomer 

har sammenheng med død. I tillegg har jeg 

undersøkt hvordan lungefunksjon og angst 

har sammenheng med rapportering av 

tung pust. Jeg er også involvert i muskel- og 

skjelett-prosjektet i HUNT 3. Der følger vi 

personer som har nyoppstått smerte i nak-

ke/skulder og/eller nedre rygg over ett år, 

og ser hvordan det går med disse, forteller 

Leivseth.

Ikke uventet
Hun påpeker at det ideelle selvfølgelig er at 

alle som er invitert til helseundersøkelser 

faktisk deltar, men at det alltid er noen som 

ikke vil. 

– Da er det viktig å finne ut hva som kjen-

netegner de som ikke deltar; om de er for-

skjellige fra de som velger å delta, og hvorfor 

de ikke ønsker å delta, sier Leivseth. 

Hun påpeker at HUNT 1 hadde ekstremt 

godt oppmøte, sammenliknet med andre 

befolkningsstudier. Også HUNT 2 hadde et 

relativt godt oppmøte. 

– I de fleste store helseundersøkelsene i 

verden har man sett at deltakelsen har gått 

ned over tid, og det er ikke uvanlig at un-

der halvparten av de inviterte deltar. Det var 

derfor ikke uventet at deltakelsen i HUNT 

3 ble 54 prosent, konstaterer Leivseth. Hun 

legger til at dette ikke er ideelt, men ganske 

bra sammenliknet med andre store befolk-

ningsstudier. 

Ikke alltid problematisk
Men en noe lavere deltakerprosent, som i 

HUNT 3, er ikke alltid problematisk.

– Det avhenger av hva man skal se på i 

hver enkelt studie, og om de som deltok er 

like eller forskjellige fra de som ikke deltok. 

Hvis man vet en del om de som ikke deltar, 

kan man ta hensyn til dette i analysene, og 

dermed estimere hva man ville ha funnet 

hvis alle hadde deltatt, sier Leivseth. 

Hun peker videre på at lav deltakelse kan 

være et problem hvis man ønsker å generali-

sere resultatene fra studien til den generelle 

befolkningen. Men det er ikke alltid målet.

– Generelt er det ønskelig å ha mange 

personer med i en studie, slik at man har 

styrke til å påvise sammenhenger og får 

mulighet til å studere enkelte undergrupper 

hver for seg, sier Linda Leivseth. 

Fakta om HUNT (Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag) 

HUNT er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning, og en av ver-

dens største helseundersøkelser. 

Utviklingen av folkehelsa i Nord-Trøndelag og i Norge følger hverandre tett. Derfor er 

befolkningen i fylket som en indikatorpopulasjon å regne i nasjonal sammenheng.

Tre befolkningsundersøkelser, HUNT 1 (1984-86), HUNT 2 (1995-97) og HUNT 3 (2006-

08) er utført så langt. Man er nå i gang med å planlegge HUNT 4. 

I tillegg til å utføre befolkningsundersøkelser, driver HUNT forskningssenter medisinsk og 

helsefaglig forskning og forvalter forskningsdata.

En av Norges to hovedbiobanker befinner seg ved forskningssenteret. Her oppbevares 

biologisk materiale. Prøver kan gis ut til godkjente forskningsprosjekter.

– Hvor høy deltakelse må HUNT-studiene 

ha for å være troverdige?

– Det finnes det ingen fasit på. Det viktig-

ste er at deltagelsen er mest mulig represen-

tativ for befolkningen, og at man i den grad 

det er skjevrekruttering kan gjøre nødvendi-

ge korreksjoner ved hjelp av ikke-møtt-stu-

dier. Vi vil imidlertid tilstrebe et oppmøte på 

godt over 50 prosent neste gang. 

– Over 700 internasjonale artikler bygger 

på HUNT-data, og det pågår over 300 forsk-

ningsprosjekter. Inneholder de aller fleste av 

disse data fra HUNT3? 

– Data fra alle de tre HUNT-undersøkel-

sene danner grunnlaget for alle disse arti-

klene, men også i økende grad på samarbeid 

mellom mange befolkningsundersøkelser. 

Selv om 51.000 deltagere i HUNT 3 er et 

høyt tall, vil forskning på sjeldnere, men 

alvorlige sykdommer, kreve et langt høyere 

antall personer. Derfor deltar f.eks. HUNT-

forskere i samarbeid om forskning på ulike 

risikofaktorer for ulike kreftformer. Uten 

dette samarbeidet kommer man ikke videre 

med slik forskning, sier Langhammer. 

– Ekstremt godt før, nå mer normalisert

BRUKER HUNT-DATA – Det er viktig at 
forskere er klar over hvordan deltakel-
sen er, slik at de kan ta hensyn til dette i 
analysene og i tolkningen og diskusjo-
nen av resultatene, sier Linda Leivseth.
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Prisutdeling i Tromsø
Stine Susanne Haakonsen Dahl har vunnet 

prisen for beste oppgave ved masterstudiet i 

klinisk nevrologisk fysioterapi i Tromsø. Prisen er 

på 10.000 kroner og deles ut av Fondet.

Prisvinneren arbeider i Bodø kommune og 

vant med oppgaven «Intra- and inter-rater reliabi-

lity of the Mini-Balance Evaluation Systems Test 

(Mini-BESTest) in individuals with stroke». Det 

opplyser studieleder Britt Normann til Fysiote-

rapeuten.

Fondet finansierte oppstarten av Masterpro-

gram i helsefag, studieretning klinisk nevrologisk 

fysioterapi, men Universitetet i Tromsø har nå 

tatt studiet inn i sin ordinære drift. 

PRISVINNER Stine Susanne Haakonsen Dahl 
fikk overrakt prisen av Nina Emaus, styreleder i 
Fondet.

DET er Peter Solvoll Lyby, stipendiat i psy-

kologi ved Universitetet I Tromsø, som har 

studert dette fenomenet i sitt doktorgrads-

arbeid. 

– De som ikke fikk noen placeboeffekt 

i smerteforsøkene hadde en tendens til å 

oppleve mer frykt og angst for selve smer-

ten. Det å si til en person at han eller hun 

har fått en smertestillende pille, gir en for-

ventning om smertestilling, og det minker 

smerten, sier psykolog Peter Solvoll Lyby 

til forskning.no.

Opioider
– Vi har et smertehemmende system i krop-

pen som skrur seg på når vi for eksempel 

slår oss eller får et skrubbsår på kneet. Da 

skiller kroppen ut noe som heter opioider i 

hjernen, forklarer Lyby. Opioider ligner på 

morfin, og er altså smertedempende.

Han forteller at disse opioidene kan set-

tes i arbeid selv om vi ikke har skadet oss. 

Det er akkurat det som skjer i kroppen 

når vi blir fortalt at en medisin vi får skal 

dempe smerte. Men hvis vi er redde, finner 

kroppen på noe annet. Da sendes det nem-

lig ut et stoff som ikke lar opioidene gjøre 

jobben sin. 

Lider for forskningen
Lyby og hans forskerkolleger har i denne 

studien påført over hundre testpersoner 

smerte. De fikk varmesmerte gjennom en 

såkalt termode som ble festet på armen.

Personene ble fordelt på tre delstudier 

hvor det var ulik varighet og styrke på 

smerten, og de fikk narremedisin med be-

skjed om at den hadde god effekt på smerte.

De fikk også elektroder på hodet, i det 

som på oppslagsbildet ser ut som en bade-

hette, så forskerne kunne måle hjernebøl-

gene deres. I tillegg svarte testpersonene på 

et spørreskjema om blant annet hvor redde 

de var for smerte.

– For personer med høy smertefrykt så 

vi ingen endring i bølgeformen; altså ingen 

effekt av placebopillen, presiserer Lyby.

Størst frykteffekt
I det siste delstudiet ville forskerne sikre 

seg størst mulig frykteffekt, og truet test-

personene med elektriske støt. To elektro-

der ble festet på fingertuppene til testperso-

nene som ble fortalt at de i løpet av de neste 

minuttene ville motta elektriske støt. De sa 

derimot ikke noe om når de elektriske stø-

tene ville komme, eller hvor vondt det ville 

være. Da ble placeboeffekten helt borte hos 

alle testpersonene.

Ifølge Lyby er det påvist at placeboef-

fekten hjelper mot for eksempel depresjon, 

angst, Parkinsons sykdom, astma og smer-

te. Det har derfor vært diskutert å innføre 

bruk av placebo oftere i behandling. 

Peter Solvoll Lyby mener dette ville være 

uforsvarlig, og at det trengs flere undersø-

kelser av placebo- og noceboeffekten før 

dette blir vurdert for bruk i behandling.

Les mer: www.forskning.no

Referanse: Peter Solvoll Lyby, Individu-

al differences in pain and placebo analge-

sia: the role of fear, doktorgradsavhandling, 

Uniersitetet i Tromsø, 2012

Det er ikke alle som lar seg påvirke av piller uten innhold. Hvis du er redd 

for smerte, vil du heller ikke få noen placeboeffekt av narremedisin, viser 

en norsk studie. 

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

Frykt fjerner placeboeffekten

Psykisk helse i arbeidslivet
 Kunnskapssenteret skal i samarbeid med 

Folkehelseinstituttet studere effekten av 

arbeidslivsbaserte tiltak for å fremme psykisk 

helse hos arbeidstakere. Målet er å lage en sys-

tematisk oversikt over forskning på slike tiltak.

Ifølge Folkehelseinstituttet mangler det 

gode og systematiske oversikter over forskning 

på effekten av tiltak for denne gruppen. 

Arbeidslivsbaserte tiltak for psykisk helse hos 

arbeidstakere kan rettes inn mot miljø, individ 

eller en kombinasjon av begge. Tiltakene kan ha 

både helsefremmende og førebyggende mål.

Les mer: www.kunnskapssenteret.no
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Hjerte- og karsykdom ved 
skiftarbeid

Skiftarbeid er assosiert med økt risiko for 

hjerteinfarkt, iskemisk hjerneslag og koronare 

hendelser. Det viser en ny metaanalyse som 

er omtalt på legetidsskriftets nettsider. 

Forskerne gikk systematisk gjennom alle 

observasjonsstudier som rapporterte et mål 

for risiko for assosiasjonen mellom skiftarbeid 

og hjerteinfarkt, iskemisk hjerneslag eller 

koronar hendelse. 34 studier med totalt over 

to millioner personer ble inkludert. 

Metaanalysen viste at skiftarbeid var 

assosiert med økt risiko for hjerteinfarkt (RR 

1,23; 95 % KI 1,15 – 1,31), iskemisk hjerneslag 

(RR 1,05; 1,01 – 1,09) og koronar hendelse 

(RR 1,24; 1,10 – 1,39). Nattarbeid var sterkest 

assosiert med risiko for koronar hendelse 

(RR 1,41; 1,13 – 1,76). Skiftarbeid var ikke 

assosiert med hjerte- og kardødelighet eller 

totaldødelighet.

– Til tross for at sammenhengen er mode-

rat, er andelen skiftarbeidere i befolkningen 

såpass høy at den overordnede risikoen er 

stor, sier postdoktor Lars Erik Laugsand, en av 

de norske forfatterne bak metaanalysen.

Les mer: 

http://tidsskriftet.no/article/2926876

Hedret for KOLS-forskning
Professor og overlege Per Sigvald Bakke 

fra Bergen er blitt hedret med KOLS-pris for 

sin banebrytende forskning. Prisen deles ut 

av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 

(LHL).

– Bakke har vært banebrytende i norsk 

og internasjonal forskning på KOLS. KOLS er 

vår tids nye store folkesykdom, og Bakke er 

helt sentral i å utvikle ny viten om hvordan 

genetiske forhold kan disponere for KOLS, 

sier LHLs generalsekretær Frode Jahren i en 

pressemelding.

Per Sigvald Bakke er professor, insti-

tuttstyrer ved Institutt for indremedisin 

ved Universitetet i Bergen og visedirektør/

overlege ved Lungeavdelingen på Haukeland 

universitetssykehus.

– Svikter aktivitetstilbud for demente
– Det er mye positivt å si om «Demensplan 2015», men verken ambisjonene eller virkemid-

lene om dagaktivitetstilbud er gode nok, skriver Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalfo-

reningen for folkehelsen, i et innlegg i Dagens Medisin.

Rugtvedt påpeker at dersom kommunene ikke tar ansvar nå, kan det bli nødvendig å lov-

feste dementes rett til et dagaktivitetstilbud.

Regjeringen har bevilget 150 millioner til slike tiltak, men hittil i år har norske kommuner 

bare tatt i bruk 25 av disse millionene. 35.000 mennesker med demens står dermed uten 

tilbud, heter det i innlegget.

Samler forskning på 
hjerneslag 

Hjerneslageksperter fra alle helseregionene har slått seg 

sammen og etablert en infrastruktur for forskning på slag. Ved 

å samle norske og utenlandske data fra mange sentra, kan de 

inkludere langt flere pasienter enn når de forsker hver for seg, 

skriver Dagens Medisin. 

Forskningsinfrastrukturen har fått navnet European 

Cerebrovascular Research Infrastructure (ECRI), som skal 

brukes både nasjonalt og internasjonalt til å gjennomføre 

store studier. Prosjektet, som er støttet av Forskningsrådet 

og Helse Sør-Øst, ledes av hjerneslageksperter fra de fire 

helseregionene. 

Hjerneslag er en av de største folkesykdommene og ram-

mer 16.000 nordmenn hvert år. 

– Hjerneslag har vært et forsømt område i mange år, og 

det er nå meget viktig at det kommer en stor innsats for å 

bedre forebyggingen og akuttbehandlingen, sier Anne Hege 

Aamodt, daglig leder for ECRI, til dagens Medisin. 

Kilde: www.dagensmedisin.no

Lena Due Sørensen og Janne 

Kleivseth har vunnet NFFs student-

pris 2012 for bacheloroppgaven 

«Fysisk aktivitet for overvektige 

barn: En kompleks vei til opplevelse 

av bevegelsesglede».

Vinnerne var studenter ved Høg-

skolen i Oslo og Akershus, og er nå 

ute i turnus i henholdsvis Hønefoss 

og Oslo. Prisen er på 10.000 kroner 

og ble delt ut av NFFs leder Eilin 

Ekeland onsdag 21. november.

Les mer: 

www.fysioterapeuten.no

Studentpris til oppgave om bevegelsesglede
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Alt du trenger til  
din rehabilitering
Uansett om det handler om å forebygge 
eller å lindre skader så har DJO alt det du 
behøver for å gjennomføre en vellykket 
rehabilitering. Med våre håndholdte NMES 
stimulatorer fra CefarCompex kan du trene 
spesifikke muskel-grupper, få en effektiv 
trening og optimal knesymmetri. Med vårt 
brede sortiment av funksjonelle kneortoser, 
postoperative kneskinner, patellafemorale 
støtter og osteoartrose skinner fra DonJoy 
kan du håndtere alle typer av instabilitet i 
kneleddet, både under gjenopptrening og 
som forebygging.
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Kneskinner
DonJoy lavprofil lettvektsskinnen 
kombinerer det ypperste innen 
teknologi, design og materiale. 
Den gir holdbar støtte ved moderat 
til alvorlig ACL, PCL, MCL og LCL 
instabilitet. 

Elektrostimulering
Elektrostimulatorer fra 
CefarCompex designet spesielt 
for den profesjonelle terapeuten 
innen ortopedi, neurologi og 
idrettsmedisin.

Ankelortoser
Markedets beste utvalg 
av ulike anatomisk 
utformede ortoser til 
akuttfase og til beskyttelse i 
opptreningsfasen.

Håndleddsortoser
Stort sortiment av produkter 
til støtte og rehabilitering av 
håndledd og hender.

DonJoy - Armor

DonJoy - OTS

Aircast - Air Stirrup

CefarCompex – CC FamilyrCompex CC F
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Sammendrag 

 Hensikt: Å undersøke hva barnefysioterapeuter mener om samhandling og kunnskapsde-

ling og hvordan de tenker at dette kan skje på best mulig måte i praksis. 

Design: En kvalitativ studie basert på fokusgruppeintervjuer.

Materiale: 25 fysioterapeuter ansatt i kommune- og spesialisthelsetjenesten som alle 

hadde erfaring med å jobbe med barn og ungdom med behov for habiliteringstjenester fra 

begge tjenestenivåer.   

Metode: Det ble gjennomført tre fokusgruppeintervjuer hvor temaene «forståelse av 

begrepene kunnskapsdeling og samhandling» samt refleksjon relatert til hvordan dette 

kan praktiseres ble diskutert.

Funn og fortolkninger: Det fremkom ett hovedtema og påfølgende åtte undertema 

gjennom den kvalitative innholdsanalysen: Hovedtema: Betydningen av anerkjennelse 

og struktur i samhandling og kunnskapsdeling. Undertemaene: 1: Kunnskapsdeling og 

samhandling – gjensidige forutsetninger. 2: Flyt av kunnskap, handlinger og beslutninger. 

3: Individualisering av kunnskap, handlinger og beslutninger. 4: Likeverdighet mellom kunn-

skapstyper. 5: Anerkjennelse, dialog og medvirkning 6: Samarbeid om lovpålagte tjenester. 

7: Bedre rutiner for samarbeid. 8: Tilstrekkelige rammebetingelser.
Konklusjon: Studien har identifisert noen utfordringer og behov for diskusjon rundt 

samhandling og kunnskapsdeling. Det ville vært potensielt nyttig å arrangere en workshop 

for videreutvikling av disse temaene.

Nøkkelord: barnefysioterapi, samhandling, kunnskapsdeling, kommune- og spesialisthel-

setjenesten, fokusgruppeintervju.

En fokusgruppeundersøkelse: 
Samhandling og kunnskapsdeling mellom 
barnefysioterapeuter i kommune- og 
spesialisthelsetjenesten

fag

Kaja Giltvedt, spe-
sialist i barne- og ung-
domsfysioterapi, cand.
san, Frambu Senter for 
sjeldne funksjonshem-
ninger. 
E-post: kaja.giltvedt@
frambu.no.

Tone Sætrang, spesialist i barne- og 
ungdomsfysioterapi, cand san, Oslo 
Universitetssykehus, Kvinne- og barnekli-
nikken.

Sidsel Tveiten, Dr. polit., 1. amanuensis, 
Høgskolen i Oslo og Akershus. Avdeling for 
helse, ernæring og ledelse. 

Denne vitenskapelige originalartik-
kelen ble først mottatt 13.01.2012 og 
godkjent 18.06.2012. Artikkelen er fagfel-
levurdert etter Tidsskriftet Fysioterapeu-
tens retningslinjer på www.fysioterapeu-
ten.no.

Studien er godkjent av Norsk Samfunnsvi-
tenskaplig Datatjeneste (NSD). 
Oppgitte interessekonflikter: Ingen

Innledning
Samhandlingsreformen trådte i kraft januar 

2012 (1). Reformen innebærer at pasienter 

og brukere skal få bedre behandling der de 

bor, og at det skal lønne seg for kommuner 

og sykehus å samarbeide for å oppnå helhet-

lige pasientforløp. 

For fysioterapeuter aktualiserer Sam-

handlingsreformen (1) refleksjon over egen 

praksis. To av forfatterne av denne artik-

kelen er barnefysioterapeuter med erfaring 

fra spesialisthelsetjenesten og kommune-

helsetjenesten, og har en særlig interesse for 

hvordan kunnskap kan kommuniseres mel-

lom ulike nivå i helsevesenet. Denne studien 

fokuserer på samhandling og kunnskapsde-

ling knyttet til sjeldne funksjonshemmin-

ger. De fleste personer som har en sjelden 

diagnose har behov for tverrfaglig oppføl-

ging både fra kommunehelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten. Mange foreldre vi 

har kontakt med forteller om mangelfull, 

fragmentert og lite koordinert oppfølging, 

både fra fysioterapeuter spesielt, og fra hel-

FAG VITENSKAPELIG ARTIKKEL
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Samhandling dreier seg om kunnskap om den 
faktiske diagnosen eller tilstanden, kunnskap om 
familien og kunnskap om rammebetingelser.

sevesenet generelt. Flere foreldre forteller 

om mangel på kommunikasjon og oppgave-

fordeling mellom nivåene, og at det ofte er 

uklart hvem som har ansvar for hva.

En studie vedrørende sjeldne funksjons-

hemninger i Norge viste at mange foreldre 

opplever mangel på samarbeid i helsetje-

nesten og at de faller utenfor fagfolks kunn-

skapsrepertoar (2). Samhandlingsreformen 

aktualiserer behov for å identifisere utfor-

dringer i samhandling og kunnskapsdeling 

mellom nivåene. Dessuten har det kommet 

nye lover og veiledningsforskrift som be-

skriver veiledningsplikt og retningslinjer for 

gjensidig kunnskapsoverføring og informa-

sjonsutveksling mellom nivåene (3,4).

Kommunehelsetjenesten har hovedsake-

lig ansvar for gjennomføring av tiltak rundt 

barnet og familien, mens utredning, diagnos-

tisering og spesialisert medisinsk behand-

ling som regel skjer i spesialisthelsetjenesten 

(5,6). Spesialisthelsetjenesten består blant 

annet av barneavdelingene og barnehabili-

teringstjenestene, og har regionale oppgaver. 

I tillegg finnes de nasjonale tjenestene med 

landsdekkende funksjoner som for eksempel 

ulike avdelinger ved Oslo Universitetssyke-

hus og kompetansesentre for sjeldne diagno-

ser og funksjonshemminger (7).

Kunnskapsbasert fagutøvelse er et mål 

for helsetjenesten. Det vil si å ta faglige av-

gjørelser basert på systematisk innhentet 

forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert 

kunnskap og brukerbasert kunnskap (8,9). 

Det er dokumentert at en stor andel pasien-

ter ikke får behandling i henhold til viten-

skapelig dokumentasjon (10). En studie hvor 

barnefysioterapeuter var respondenter viste 

Samhandling og kunnskapsdeling kan frem-

mes gjennom:

dialog mellom nivåene, både i enkeltsaker 

og systemsaker.

at trygghet og respekt er sentrale elemen-

ter i dialogen. 

økt bevissthet om hvilke kunnskapstyper 

det samhandles om.

Kort sagt

KUNNSKAPSDELING Studien har identifisert noen utfordringer og behov for diskusjon rundt samhandling og kunnskapsdeling. Det ville vært potensielt nyt-
tig å arrangere en workshop for videreutvikling av disse temaene.
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at det kan være utfordrende å følge med på 

nyere forskning og utvikling innen faget og 

vanskelig å ta i bruk ny kunnskap for å endre 

praksis i en travel arbeidsdag (11). Begrepe-

ne kunnskapsdeling og samhandling brukes 

i denne studien om hvordan barnefysiotera-

peuter samarbeider om deling og overføring 

av de tre nevnte kunnskapstypene.

Barnefysioterapeuter har som en av sine 

hovedoppgaver å fremme utvikling og helse 

hos barn og unge med funksjonsnedsettel-

ser, bidra til å øke deres livskvalitet og vel-

være samt når det er mulig kompensere for 

funksjonssvikt (12).

Barnefysioterapeuter i kommunehelset-

jenesten og spesialisthelsetjenesten forven-

tes å ha et nært og forpliktende samarbeid 

om de ulike problemstillingene knyttet til 

oppfølgingen av barnet/ ungdommen og fa-

milien (6).

Samhandling og kunnskapsdeling mel-

lom barnefysioterapeuter innebærer et sam-

arbeid om den kliniske beslutningstakingen 

rundt barnet og familien (13) (se Figur 1). 

Familiesentrert praksis er i dag vel aner-

kjent innen habilitering. Dette er en modell 

som vektlegger brukerbasert kunnskap og 

brukermedvirkning (14,5). Familiesentrert 

praksis innebærer likeverdig informasjons-

deling og respekt for familiens valg med 

hensyn til familiens egne ressurser og behov 

for individuelle løsninger. Å anerkjenne fa-

milien som sentrum for intervensjonspro-

sessen er en måte å tydeliggjøre betydnin-

gen familien har for sitt eget barns utvikling 

(15). Familien er derfor sentral i samhand-

lingen med barnefysioterapeuter på de ulike 

nivåene.

Hensikten med denne studien var å un-

dersøke hva barnefysioterapeuter mener om 

samhandling og kunnskapsdeling og hvor-

dan dette kan skje på best mulig måte i prak-

sis. Denne kunnskapen kan danne grunnlag 

for videre utvikling av samhandlingspraksis 

mellom nivåene. Studien er kvalitativ og har 

eksplorerende, beskrivende og hermeneu-

tiske aspekter (16,17).

Metode
Fokusgruppeintervju ble valgt fordi denne 

forskningsmetoden er hensiktsmessig for å 

undersøke erfaringer, meninger, ønsker og 

anliggender (16). Diskusjonen i fokusgrup-

per har til hensikt å stimulere interaksjonen 

mellom deltakerne og dermed generere an-

dre data enn for eksempel individuelle inter-

vju (18). 

Fokusgruppeintervjuene ble ledet av en 

fasilitator og en assisterende fasilitator. De 

tre forfatterne vekslet på å fylle disse funk-

sjonene. En intervjuguide med følgende 

tema ble benyttet: forståelse av begrepene 

kunnskapsdeling og samhandling, og reflek-

sjoner relatert til hvordan kunnskapsdeling 

og samhandling mellom kommunehelsetje-

nesten og spesialisthelsetjenesten best kan 

praktiseres. Fasilitator ledet diskusjonen ved 

å be deltakerne diskutere de nevnte tema-

ene. Assisterende fasilitator hadde ansvar 

for lydopptak og for å oppsummere disku-

sjonen til slutt. Deltakerne ble gitt anledning 

til å kommentere og eventuelt korrigere. 

Således representerer oppsummeringen en 

form for respondentvalidering (19).

Hvert fokusgruppeintervju varte ca 75 

minutter og fant sted på Frambu senter for 

sjeldne funksjonshemminger (spesialisthel-

setjenesten). Det ble tatt lydopptak av alle 

fokusgruppeintervjuene. Disse opptakene 

ble ordrett transkribert av artikkelens før-

steforfatter etter at alle intervjuene var gjen-

nomført. Før lydopptakene startet ble det 

invitert til noe «small-talk» i gruppene for å 

legge til rette for en trygg atmosfære. 

Utvalg og respondenter
Inklusjonskriteriet for å delta i studien var 

erfaring fra å jobbe med barn og ungdom 

med sammensatte funksjonsnedsettelser, 

med behov for habiliteringstjenester fra de 

ulike nivåene i spesialist- og kommune-

helsetjenesten. Førsteforfatter tok uformell 

kontakt med fysioterapeuter hun kjente til i 

Oslo og Akershus som fylte dette kriteriet. 

De fleste som fikk henvendelsen meldte seg 

positive til å delta i studien. Det ble så sendt 

en formell henvendelse til lederen av respek-

tive fysioterapitjenester med informasjons-

skriv og samtykkeskjema.

Et hensiktsmessig utvalg (18) av 25 fysio-

terapeuter ansatt i habiliteringstjenesten og 

andre avdelinger i spesialisthelsetjenesten 

med landsdekkende funksjoner og kom-

munehelsetjenesten på Østlandet utgjorde 

tre fokusgrupper som hver ble intervjuet en 

gang. Den første fokusgruppen besto av åtte 

kvinner og en mann. De to øvrige besto av 

henholdsvis syv og ni kvinner. I gruppesam-

mensetningen ble det lagt vekt på at de ulike 

nivåene var representert, og at alder og ar-

beidserfaring ble jevnt fordelt.

Kvalitativ innholdsanalyse
Den transkriberte teksten ble analysert ved 

hjelp av kvalitativ innholdsanalyse (17). 

Analyseprosessen startet med at alle tre 

forskere leste all tekst gjentatte ganger for 

å oppnå en form for overordnet inntrykk 

av hva deltakerne sa. Dette overordnede 

inntrykket ble så diskutert av forskerne. 

Deretter begynte alle tre parallelt å lete et-

ter meningsfulle enheter (ord, setninger og 

avsnitt) relatert til forskningsspørsmålene 

i teksten, både i hvert intervju og i data-

ene som helhet. Så ble meningsfulle enheter 

kondensert til åtte undertema. Undertema-

ene ble deretter abstrahert til ett hovedtema. 

Alle forfatterne analyserte parallelt og kom 

sammen for å diskutere egne fortolkninger 

og ble til slutt enig om undertemaer og ho-

vedtema.

Etiske vurderinger
Studien ble utformet i samsvar med Helsinki- 

deklarasjonen (20) og meldt inn til Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste. 

Funn og fortolkninger
Ett hovedtema, med åtte undertema, trådte 

fram gjennom analysen av diskusjonene i 

fokusgruppene. Hovedtema: Betydningen 

av anerkjennelse og struktur i samhandling 

og kunnskapsdeling. Hovedtema og under-

tema presenteres under med forskernes ut-

fyllende kommentarer. Sitater fra informan-

tene vises i tabell 1.

Hvem trenger fysioterapioppfølging og hvorfor

Forventet utfall (outcome) av tiltaket

Hvordan skal utfallet måles og dokumenteres

Hvilke type intervensjon og veiledning er det behov for

Omfang av oppfølgingen

Hvordan skal barnet/ ungdommen og familien involveres i oppfølgingen

Hvordan skal måloppnåelse og nytteverdi evalueres

Vurdere behov for tverrfaglig samarbeid og oppfølging 

FIGUR 1 De mest vanlige temaene innen klinisk beslutningstaking (13)
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Hovedtema: Betydningen av 
anerkjennelse og struktur i samhand-
ling og kunnskapsdeling
Hovedtemaet handler om betydningen av 

struktur og anerkjennelse for å sikre den 

fysioterapifaglige kvaliteten når det skal tas 

beslutninger om utredning, undersøkelser, 

mål, tiltak, evaluering og oppfølging. Ho-

vedtemaet er abstrahert fra de åtte underte-

maene i teksten under: 

Undertema 1: Kunnskapsdeling og 
samhandling – gjensidige forutsetninger
Analysen av diskusjonene viste at det var 

vanskelig for informantene å snakke om 

innholdet i begrepet kunnskapsdeling, uten 

samtidig å komme inn på samhandling. Be-

grepene opplevdes å henge nøye sammen og 

å være gjensidige forutsetninger for hveran-

dre (se tabell 1). Flere av informantene ga 

uttrykk for at samarbeid er vesentlig for at 

kunnskap om en sjelden diagnose skal kun-

ne anvendes i praksis. Det fremkom også at 

kunnskapsdeling skjer gjennom å møtes og 

observere i praksis hva andre gjør. Det ble 

nevnt at fysioterapi er et praktisk yrke, og at 

kunnskapen ikke bare kan formidles gjen-

nom skriftlig informasjon.

Undertema 2: Flyt av kunnskap, 
handlinger og beslutninger 
Analysen viste at flyt av kunnskap mellom 

nivåene, tjenester og personer er en vesent-

lig faktor i samhandling. Det synes å handle 

om ønske om flyt av kunnskap på system-

nivå og i det mellompersonlige møte, men 

at flere faktorer hemmer denne flyten. Det 

fremkom at barnefysioterapeutene i kom-

munehelsetjenesten ikke alltid får informa-

sjon om når barnet skal til spesialisthelse-

tjenesten og at det ikke alltid fremkommer 

hva som er hensikten med konsultasjonen 

eller oppholdet. Videre at det ikke blir ori-

entert om hvilke beslutninger som blir tatt. 

Det forventes heller ikke rapport fra fysio-

terapeutene i kommunene med informasjon 

om barnets funksjon i hjemmemiljøet som 

barnet kan ha med seg inn i spesialisthelse-

tjenesten. Ofte handler det altså om fravær 

av flyt, at det omkring enkelte barn ikke eta-

bleres direkte kontakt mellom fysioterapeu-

ter eller med familien (se tabell 1).

Undertema 3: Individualisering av 
kunnskap, handlinger og beslutninger 
Analysen syntes videre å vise at kunnskaps-

deling fordrer samhandling for å ta best 

mulig faglig funderte beslutninger på indi-

vidnivå; for det enkelte barn og dets familie. 

Det å gi og få informasjon, uten gjensidig ut-

veksling av kunnskap vil ikke gi den samme 

mulighet for individuelt tilpassede tiltak for 

den enkelte bruker (se tabell 1).

Undertema 4: Likeverdighet mellom 
kunnskapstyper
Når det handler om fysioterapifaglig kunn-

skap man innehar som ansatt i henholdsvis 

kommune- og spesialisthelsetjenesten, syn-

tes analysen å vise at man anser kunnska-

pen å være forskjellig, men likeverdig (se 

tabell 1). Forskernes fortolkning er at det 

fremkom en tvetydighet om likeverdighet 

mellom kunnskapstyper. På den ene siden 

ble det slått fast at fagkunnskapen i kommu-

nehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 

er likeverdig. På den annen side opplevde 

informantene at kunnskapen fra spesialist-

helsetjenesten ble tillagt mer gyldighet enn 

kunnskapen fra kommunehelsetjenesten og 

dermed ble mer avgjørende når beslutnin-

ger om spesialisert medisinsk behandling 

skulle tas. 

Undertema 5: Anerkjennelse, 
dialog og medvirkning
Ut fra analysen av diskusjonene syntes an-

Undertema Eksempler på sitater

Kunnskapsdeling og samhandling – gjensidig forutsetninger – Vi snakker kanskje om samhandling nå og ikke om kunnskapsdeling? Det gjør vel ikke noe, det henger 
vel såpass sammen.
– Er det ikke et godt samarbeid, er ikke kunnskapen noe verd.

Flyt av kunnskap, handlinger og beslutninger – Jeg synes kunnskapsdeling skjer på flere nivåer. Gjennom samhandling med bruker, kommunikasjon på 
telefon, gjennom epikriser og kurs. 
– De som er i spesialisthelestjenesten trenger at vi bidrar med vår kunnskap. 
– Hva med de som ikke tar kontakt? De vi aldri hører noe fra?

Individualisering av kunnskap, handlinger og beslutninger – Det handler om kunnskap om den faktiske diagnosen eller tilstanden, kunnskap om familien, kunn-
skap om rammebetingelser rundt familien og om egne rammebetingelser.

Likeverdighet mellom kunnskapstyper – Det er viktig at kunnskapen ikke blir rangert. På 2.linjen har man større medisinsk kunnskap. Det er 
viktig at det ikke stiger over den praktiske kunnskapen man har i 1. linjen.
– Det er veldig likestilt. Begge deler er veldig viktig kunnskap. 
– Annen kunnskap ikke mer. 

Anerkjennelse, dialog og medvirkning – God kommunikasjon betyr at man har respekt.
– Samarbeid er dialog mellom de arenaene vi står på. For hver arena har ulik kompetanse og innsikt. 

Samarbeid om lovpålagte tjenester – Kanskje man kunne jobbe mer sammen om IP (individuell plan). Det er ganske stort ansvar på 1. linje-
tjenesten i forhold til det, og det er sjelden vi hører noen innspill på IP hos habiliteringsbarna.

Etablering av rutiner for samarbeid – Ellers kunne man i hver enkelt sak være litt mer på hvordan vi best kan samarbeide i denne konkrete 
saken.
– Burde hatt små grupper innimellom der man kunne diskutere samarbeid.

Tilstrekkelig rammebetingelser – Bedre tid til å dra ut der barnet er, dele kunnskap helt reelt.

TABELL 1 Hovedtema: Betydningen av anerkjennelse og struktur i samhandling og kunnskapsdeling.
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erkjennelse, trygghet og respekt å være vesentlig 

for kommunikasjon og samhandling (se tabell 2). 

Informantene la i diskusjonen vekt på dialogens be-

tydning. Nødvendigheten av felles konsultasjoner 

ble gjentatte ganger påpekt, fordi dette gir mulighet 

til å utveksle erfaringer. På denne måten kan man 

komme fram til en bredere fundert beslutning i 

samarbeid med barn og familie. At man i større 

grad kunne gå inn i dialogen og samarbeidet med 

en spørrende, nysgjerrig og undrende væremåte, 

ble flere ganger nevnt i diskusjonen. 

Undertema 6: Samarbeid om 
lovpålagte tjenester
Mulighetene fagpersoner har for å ta i bruk 

lovpålagte, strukturerte systemer for å frem-

me samarbeid mellom nivåene, ble drøftet. 

Analysen syntes å vise at fysioterapeuter 

i større grad kunne ta i bruk strukturerte 

verktøy (kurs, møter, epikriser, rapporter, 

telefonkontakt og E-post) for å fremme 

samarbeidet seg i mellom og mellom fagper-

soner og bruker. Det lovpålagte ansvar fag-

personer i spesialisthelsetjenesten har når 

det gjelder å formidle kunnskap til fagper-

soner i kommunehelsetjenesten, kom også 

opp i diskusjonen (se tabell 2).

Undertema 7: Bedre rutiner for 
samarbeid
Analysen syntes å vise at skriftlig informa-

sjon om rutiner rundt samhandling var 

mangelfull og at det generelt er lite fokus 

på samarbeid. I diskusjonene kom det opp 

ønske om utarbeidelse av skriftlig informa-

sjon om rutiner for samhandling og at man i 

enkeltsaker blir enige om samarbeidsformer 

som del av fagutøvelsen (se tabell 2). 

Undertema 8: Tilstrekkelige 
rammebetingelser
Analysen syntes videre å vise betydningen 

av rammebetingelser som tid, tilgjengelig-

het og oversikt over aktuelle tjenestetilbud, 

som vesentlig for kunnskapsdeling og sam-

handling. Tid ble løftet fram som en ram-

mebetingelse som må være til stede for at 

samhandling skal kunne finne sted (se tabell 

2). Tilgjengelighet var for en stor del relatert 

til at det er viktig å kunne nå hverandre på 

en enkel måte. Når informantene var opptatt 

av å ha oversikt over aktuelle tjenestetilbud, 

syntes det ut fra analysen å handle om at en 

slik oversikt ville kunne fremme samarbeid 

mellom fagpersoner, men også vesentlig for 

at brukeren skal kunne få et tilbud som er 

best mulig koordinert. 

Diskusjon
Gjennom analysen av fokusgruppediskusjo-

nene fremkom ett hovedtema: Betydningen 

av anerkjennelse og struktur i samhandling 

og kunnskapsdeling. I det følgende disku-

teres funn og fortolkninger opp mot forsk-

ningsspørsmålene.

Erfaringer og meninger om 
kunnskapsdeling og samhandling
Barnefysioterapeutene opplevde i stor grad 

samhandling som å dreie seg om klinisk be-

slutningstaking som gjelder barnet og fami-

lien. De så ikke ut til å skille mellom kunn-

skapsdeling og samhandling, men beskrev 

disse begrepene som to sider av samme sak. 

I litteraturen beskrives klinisk beslutnings-

taking som en resonneringsprosess hvor 

fysioterapeuten støtter familien og barnet 

eller ungdommen i å finne mening, formu-

lere mål og finne strategier for å oppnå best 

mulig helse (13, 21).

Flere av informantene i vår studie be-

skrev at samhandling dreier seg om deling 

av kunnskap om den faktiske diagnosen el-

ler tilstanden, kunnskap om familien, kunn-

skap om rammebetingelser rundt familien 

og om egne rammebetingelser. Begrepene 

kunnskapsbasert praksis og familiesentrert 

praksis ble ikke eksplisitt nevnt av våre 

informanter. Innholdet i disse begrepene 

fremkom likevel og er i tråd med vårt teo-

retiske begrepsinnhold (8,9,14,15). Vår 

fortolkning er at barnefysioterapeutene i 

kommunehelsetjenesten var opptatt av å 

nå frem med sin erfaringsbaserte kunn-

skap og den brukerbaserte kunnskapen om 

det enkelte barnet. De så ut til å ta for gitt 

at spesialisthelsetjenesten hovedsakelig sit-

ter med den forskningsbaserte kunnskapen 

om diagnosen og behandlingen. Når Infor-

mantene ikke skilte på disse begrepene, kan 

det føre til utfordringer i praksis i forhold til 

å konkretisere og identifisere hvilken type 

kunnskap det skal samhandles om. Det kan 

også medføre at rutiner og samarbeidslinjer 

kan oppleves som uklare. Eksempel som 

informantene diskuterte var at dersom ikke 

planlagte operasjoner eller behandling ble 

avklart mellom nivåene, så kunne vesentlig 

informasjon gå tapt og få konsekvenser for 

resultatet.

Vår fortolkning er at det kan synes som 

om det er behov for å anvende et felles sys-

tem for å sikre at kunnskapen som finnes 

på de ulike nivåene tydeliggjøres, anvendes 

og utvikles. En måte å gjøre dette på er å 

reflektere over kunnskapsbasert praksis og 

være bevisst på hvilke kunnskapstyper det 

samhandles om, rundt den kliniske beslut-

ningstakingen (13).

Informantene diskuterte at det finnes ulik 

type kunnskap på de ulike nivåene, og at det 

er viktig at ulik type kunnskap ikke rangeres 

som å ha høyere eller lavere verdi, men aner-

kjennes som likeverdig. Diskusjonene viste 

at informantene ofte opplevde at kunnskap 

fra spesialisthelsetjenesten ble mer vektlagt 

enn kunnskapen om familien og hjemme-

miljøet. De hadde erfart at det kunne være 

vanskelig for barnefysioterapeuter i kom-

munene å nå frem med kunnskapen de 

innehar om det enkelte barn, som ofte er 

vesentlig når det skal tas beslutninger om 

tiltak og behandling. 

Informantene fortalte at når foreldrene 

opplever diskrepans mellom det som for-

midles fra barnefysioterapeuter på de ulike 

nivåene, tenderer de til å legge mer vekt på 

det som formidles fra barnefysioterapeuter i 

spesialisthelsetjenesten. Dette kunne gjelde 

både type intervensjon og omfang av opp-

følgingen. En familiesentrert tilnærming til-

sier at familien skal inkluderes i beslutnings-

takingen på alle nivåer. Familien anses å 

være ekspert på sitt barn. Fagpersoners rolle 

er blant annet å bidra med fagkunnskap og 

faglige begrunnelser slik at beslutninger 

som tas er de beste for det enkelte barn (15). 

Informantene i vår studie trakk frem at 

kunnskap om hjemmemiljøet og om hvor-

dan det enkelte barn lærer og erfarer beve-

gelse er vesentlig. De mente at barnefysiote-

rapeuter på de ulike nivåene bør ha en felles 

forståelse og være samstemte når de formid-

ler vesentlig bakgrunnsinformasjon rundt 

Det er viktig at ulik type kunnskap ikke 
rangeres som å ha høyere eller lavere 
verdi, men anerkjennes som likeverdig.
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tiltak. Dette tolker vi som om det er ve-

sentlig at barnefysioterapeuter deler kunn-

skap og som i eksemplet over relaterer sine 

forklaringer til forskningsbasert kunnskap, 

erfaringsbasert kunnskap og brukerbasert 

kunnskap. I studier og litteratur er det be-

skrevet at barn lærer best i situasjoner som 

er kontekstuelt, funksjonelt og sosialt tilpas-

set. Videre er hjemmemiljøet, med forel-

drenes engasjement og involvering, vektlagt 

som helt vesentlig (22,23,24). At barn trente 

i den sammenhengen de har behov for fer-

digheten, medførte at de opplevde mening 

og motivasjon og fikk mulighet for tilstrek-

kelig repetisjoner og erfaringer (25). Vår 

fortolkning er at informantene ville fremhe-

ve at ulik type kunnskap som foreligger både 

hos familien og hos barnefysioterapeuter på 

de ulike nivåene bør integreres og relateres 

til det enkelte barnet i dets kontekst.

Ved å ha et system for å forene ulike ty-

per kunnskap fra familien og fra barnefysio-

terapeuter fra begge nivåene, vil trolig den 

kliniske beslutningstakingen få en bredere 

faglig forankring og bli mer tilpasset både 

barnet og familien. Plan og lovverk viser 

til at spesialisthelsetjenesten har et veiled-

ningsansvar overfor kommunehelsetjenes-

ten (6,3), men informantene i vår studie 

påpekte viktighetene av at kommunika-

sjonen går begge veier. Dette er i tråd med 

føringene i Samhandlingsreformen (1). Den 

nye nasjonale veilederen som omhandler 

samarbeidsavtaler mellom kommuner og 

regionale helseforetak beskriver gjensidig 

kunnskapsoverføring og informasjonsut-

veksling som sentralt tema mellom nivåene 

i helsetjenesten(4).

Asymmetriske forhold i helsetjenesten 

er beskrevet i noen studier (26,27) og viser 

at maktforhold hemmer likeverdig kom-

munikasjon. Refleksjon over praksis hvor 

begge parter bytter perspektiv og tar hver-

andres synspunkt, kan medføre økt respekt 

for hverandre. Å synliggjøre og beskrive 

arbeidsoppgaver og kompetanse sammen, 

vil trolig bidra til gjensidig anerkjennelse og 

økt grad av kunnskapsdeling. Informantene 

i vår studie vektla trygghet og respekt som 

sentrale elementer i dialogen.

Konsekvenser for praksis
Informantene skilte ikke tydelig på begrepene 

kunnskapsdeling og samhandling. Det frem-

kom heller ikke tydelig hvorfor tilgjengelige 

systemer og verktøy som allerede finnes, ikke 

alltid tas i bruk i samhandlingen. Informan-

tene uttrykte behov for å ta opp temaet sam-

handling både på systemnivå og i enkeltsaker 

fordi temaet sjelden blir diskutert. Et system 

for dialog om samhandling kan muligens bi-

dra til at de nevnte systemer anvendes i større 

grad. En studie viste at endring av praksis 

skjer hyppigere dersom kollegaer gjennom 

dialog samarbeider om å dele erfaringer og 

anvende kunnskap i praksis (28).

Vår studie viste at tilstrekkelige ramme-

betingelser også var avgjørende for å bedre 

samhandlingen, og at mangel på stillinger 

førte til nedprioritering av samhandlingen. 

Dette er i tråd med en studie vedrørende 

ergoterapeuters bruk av forskningsbasert 

kunnskap, hvor begrensninger innen øko-

nomiske – og organisatoriske ressurser ble 

beskrevet som en hindring for samhandling 

og kunnskapsdeling (29). 

Styrker og svakheter ved studien
Utvalget representerte hovedsakelig kvinner 

og er dermed kjønnsmessig representativt 

for yrkesgruppen barnefysioterapeuter. Al-

der og erfaringslengde innen kommune- og 

spesialisthelsetjenesten var noenlunde likt 

fordelt i de tre gruppene. Informantene had-

de gjennom sine erfaringer mye å bidra med 

i diskusjonen, og vi antar at funn og fortolk-

ninger kan ha overføringsverdi til sammen-

liknbare situasjoner.

Alle informantene kjente til hverandre 

fordi de samarbeider gjennom sitt daglige 

arbeide. På den ene siden kan dette ha bi-

dratt til trygghet i diskusjonene. På den an-

dre siden kan mulige hierarkiske strukturer 

ha bidratt til at noen ikke har kommet frem 

med meningene sine. 

To av forskerne var en del av feltet som 

ble studert samtidig som en ikke var det. 

God kjennskap til feltet gjorde det lett å stille 

oppfølgende spørsmål under diskusjonene. 

Den tredje forskeren kunne stille kritiske 

spørsmål og ha et utenfra perspektiv i inter-

vjuene og analysen. 

Kvalitative studier kan preges av for-

fatternes førforståelse (30). Som barnefy-

sioterapeuter har vi mange erfaringer fra at 

samhandling og kunnskapsdeling mellom 

nivåene er utfordrende, men at dette er tema 

som sjelden blir diskutert og konkretisert 

spesifikt. Vi har en antagelse om at det er 

behov for endringer for å øke kvaliteten på 

tjenestene. Denne antagelsen kan ha påvir-

ket analysen og gjort at vi ikke i tilstrekkelig 

grad har vektlagt den praksisen som allerede 

fungerer godt. 

Konklusjon
Studien har identifisert noen utfordringer 

og behov for diskusjon rundt samhandling 

og kunnskapsdeling. Det ville vært potensi-

elt nyttig å arrangere en workshop hvor et 

utvalg av barnefysioterapeuter samarbeider 

konkret om videreutvikling av systemer for 

å sikre god kvalitet rundt den kliniske be-

slutningstaking for barnet og familien med 

en sjelden funksjonshemming.
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Title: Interaction and knowledge sharing among physiotherapists in community and 
specialist health services – a focus group study
Abstract 

 Purpose: To investigate the views of paediatric physiotherapists about interaction and 

knowledge sharing and how this best can be practiced.

Design: A qualitative study based on focus group interviews.

Material: 25 physiotherapists who all had experience working with children and youth in 

need of habilitation services from both service levels.

Method: Three focus group interviews were conducted in which understanding of the 

concepts of knowledge sharing and collaboration and reflection related to how this can be 

practiced were discussed. 

Findings and interpretations: One main theme and eight sub-themes emerged 

through the qualitative content analysis. Main theme: The importance of recognition and 

structure of interaction and knowledge sharing. The sub-themes: 1: Knowledge sharing 

and cooperation - mutual assumptions. 2: The flow of knowledge, actions and decisions. 3: 

Individualization of knowledge, actions and decisions. 4: Equivalence between knowledge 

types. 5: Recognition, dialogue and participation 6: Collaborating on services required by 

law. 7: Improving procedures for cooperation. 8: Sufficient work conditions.

Conclusion: The study has identified some challenges and a need for discussion on col-

laboration and knowledge sharing. It is recommended, for example, to organize a workshop 

where these issues are further developed.

Keywords: paediatric physiotherapy, collaboration, knowledge sharing, community and 

specialist health services
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Commentary
This rigorously conducted trial in moderate to high functioning 

children with CP compared an adequate dose of training (36 hours 

over 12 weeks) with a focus on PRE of lower limb muscle groups 

compared to usual care (which in the Netherlands is 12–36 hours 

of regular physiotherapy). It is adequately powered and elegantly 

provides test-retest reliability on all key measures. The study ‘gai-

ned what it trained’; improvements in lower limb muscle strength 

which did not transfer to improved walking ability. Why should 

we expect PRE in the gym to translate to improved walking ability 

in children who are GMFCS I and II? As the authors correctly 

conclude a lack of context specific training (ie, training walking 

ability) and a high proportion of children who were GMFCS I 

(51%) with sufficient strength for walking capacity explains the 

null result. The high level of physiotherapy administered in the 

usual care group (much higher than in Australia or North Ame-

rica) could also explain why both groups improved on gait para-

meters. The authors propose functional training of strength needs 

to be in context (Thorpe et al 2005) to improve walking ability, 

and training of higher level ambulation is an important next step. 

The take home message is we need to train functional tasks in a 

context-specific manner. Children with CP have difficulties with 

co-ordination and motor planning. Providing resistance in non-

functional tasks (repetitive leg presses) will not enhance motor 

learning or translate to improvements of functional performance. 

We need to consider the context in which we train and measure 

ambulatory performance using measures of habitual physical ac-

tivity (Clanchy et al 2011). We should consider the density of trai-

ning and whether the number of repetitions is sufficient to drive 

muscle plasticity. Current research suggests the dose and density 

of most neurorehabilitation frequently may not be sufficient to 

drive neuroplasticity (Nielsen and Cohen 2008). This needs to be 

considered in future trials aimed at improving ambulatory per-

formance.

Roslyn N Boyd
Queensland Cerebral Palsy and Rehabilitation Research
Centre, The University of Queensland, Australia
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Functional progressive resistance training improves muscle 
strength but not walking ability in children with cerebral palsy

Synopsis
Summary of: Scholtes VA et al (2012) Effec-

tiveness of functional progressive resistance 

exercise training on walking ability in chil-

dren with cerebral palsy: a randomized con-

trolled trial. Res Dev Disabil 33: 181–188. 

[Prepared by Nora Shields, CAP Editor.]

Question: Does functional progressive 

resistance exercise (PRE) improve walking 

ability and participation in school-aged chil-

dren with cerebral palsy (CP)? 

Design: Randomised, controlled trial 

with concealed allocation and blinded out-

come assessment. 

Setting: Three special schools for children 

with physical disability in the Netherlands.

Participants: Ambulatory children (Gross 

Motor Function Classification System 1–3) 

with spastic unilateral or bilateral cerebral 

palsy aged 6–13 years. Botulinum toxin in-

jections in the previous three months or ort-

hopaedic surgery in the previous six months 

were exclusion criteria. Randomisation of 

51 participants allocated 26 to the functio-

nal PRE group and 25 to a usual care group. 

Interventions: The intervention group 

participated in a 12-week functional PRE 

program, three times a week for 60 minutes 

in groups of 4 or 5. The program comprised 

four exercises: one using a leg press machine 

and three functional exercises (sit-tostand, 

lateral step-up, half knee-rise) using body 

weight and a weighted vest to provide re-

sistance. Participants completed 3 sets of 8 

repetitions for each exercise. Intensity was 

increased progressively based on repeated 

estimation of 8 RM (repetition maximum). 

The control group received conventional 

physiotherapy 1–3 sessions a week. 

Outcome measures: The primary outco-

mes were walking ability (timed 10 m walk, 

1-minute fast walk test, timed stair test) and 

participation (intensity scores of 17 items of 

Children’s Assessment of Participation and 

Enjoyment questionnaire recalculated on a 

0–100 scale) measured at baseline, after 6 

and 12 weeks training, and 6 weeks after the 

intervention.

Secondary outcome measures were ana-

erobic muscle power, muscle strength, spas-

ticity and range of movement (ROM). 

Results: 49 participants completed the 

study. At the end of the intervention period, 

there was no difference between the groups 

for comfortable (–0.04, 95% CI –0.18 to 

0.1 m/s) or fast walking speed (0.04, 95% 

CI –0.04 to 0.12 m/s), timed stair test (0.8, 

95% CI –2.6 to 4.3 s) or participation (–1, 

95% CI –11 to 9). Muscle strength improved 

significantly more in the intervention group 

than the control group immediately after 

the intervention by 1.3 N/kg (95% CI 0.6 to 

2.5) for total isometric muscle strength and 

by 14% BW (95% CI 2 to 26) for 6 RM leg 

press. Knee flexion range had decreased in 

the intervention group by 15° (95% CI –29 

to –1) compared to the control group 6 we-

eks after training stopped. The groups did 

not significantly differ on anaerobic muscle 

power, spasticity or other ROM outcomes. 

Conclusion: A 12-week functional PRE 

program improved muscle strength, but did 

not improve functional walking activity in 

school-aged ambulatory children with CP.
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Pusteøvelser kan ha noe effekt på gangdistanse 
hos personer med KOLS

Giske, L og Dahm, KT  
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Trening av pusteteknikk kan øke gangdistansen målt på seks minutters gang-

test hos personer med KOLS. Effekten på pustebesvær (dyspné) og helserela-

tert livskvalitet varierte mellom studiene. Det viser en nylig utgitt systematisk 

oversikt fra Cochrane Library.

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

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

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

om resultatene peker i samme retning og om studiene totalt har tilstrekkelig antall deltakere. Vi bruker Grades of Recommendations 

Assessment, Development and Evaluation (GRADE) sitt system for å lage en profil over kvaliteten på dokumentasjonen for hvert ut-

fallsmål. Dokumentasjonen kan være av høy ( ), middels (  ), lav ( ), eller svært lav kvalitet ( ). Jo høyere kvalitet, 

jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått. 

Bakgrunn
Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) 

er en lungesykdom karakterisert av luft-

strømsobstruksjon, tap av elastiske fibre i 

lungevevet og skade på alveolene. 

Lungenes evne til å trekke seg 

sammen reduseres, og dette re-

sulterer ofte i endret respirasjons-

mønster. Det vanligste mønsteret 

er såkalt overfladisk pust med økt 

tretthet i inspiratorisk hjelpemus-

kulatur (aksessorisk muskulatur). 

Pusteøvelser, det vil si alle puste-

teknikker som tar sikte på å endre 

pustemønsteret, er en viktig del 

av behandlingen. Hensikten med 

øvelsene er å endre respiratorisk 

muskelrekruttering for å redu-

sere dyspné, minske oppblåsthet 

(hyperinflasjon) og bedre presta-

sjonsevnen til de respiratoriske musklene.   

Tiltak i Norge
Pasienter med KOLS har mulighet for 

å delta i treningsgrupper, men i hvilken 

grad det fokuseres på direkte trening av 

pusteteknikk fremfor en mer generell tre-

ning, for eksempel aktiv trening av større 

eller mindre muskelgrupper, er uvisst.

 

Hva sier forskningen?
Den systematiske oversikten oppsumme-

rer funn fra studier som har undersøkt 

effekten av pusteøvelser gitt til personer 

med alvorlig affeksjon av sykdommen 

KOLS med en gjennomsnittlig FEV1 på 30 

til 51 % av forventet. Varighet av behand-

ling var fra fire til 15 uker. Personer som 

fikk pusteøvelser, eller pusteøvelser gitt i 

tillegg til annen behandling, ble sammen-

lignet med personer som ikke fikk pusteø-

velser eller fikk annen behandling. Puste-

øvelser var yoga pranayama pusteteknikk, 

leppebremse (utpust mot delvis spissede/

lukkede lepper), respiratorisk biofeedback 

trening eller diafragmapust. I «annen be-

handling» inngikk blant annet aktiv ekspi-

ratorisk- og inspiratorisk muskeltrening og 

generell fysisk trening. Effekten på dyspné, 

arbeidskapasitet (gangdistanse og generell 

utholdenhet) og helserelatert livskvalitet 

ble målt. Studiene viste at: 

Pusteøvelser øker muligens evnen til 

å gå lenger på seks minutters gangtest 

sammenliknet med ingen pusteøvel-

ser ( ) 

Pusteøvelser eller pusteøvelser gitt 

i tillegg til annen behandling har 

muligens ingen effekt på generell ut-

holdenhet sammenliknet med annen 

behandling ( ). Kun to studier 

inngikk i sammenlikningene

Effekten av pusteøvelser på dyspné 

og helserelatert livskvalitet varierer

Kvaliteten på dokumentasjonen ble vur-

dert til å være lav fordi det var usikkerhet 

rundt randomiseringsmetoden, blinding 

og om «intention to treat», analyser ble 

gjort. Det inngikk også få deltakere i de 

fleste sammenlikningene. 

Mer om den systematiske 
oversikten
Seksten randomiserte kontrollerte studier 

er inkludert i oversikten med totalt 1233 

deltakere fra forskjellige land. Resulta-

tene fra fire studier med 164 deltakere 

viste at gruppene som fikk pusteøvelser 

signifikant økte antall meter gått på seks 

minutter (gjennomsnittlig 35-50 meter 

lengre, 95 % konfidensintervall fra fire til 

65 meter) sammenliknet med gruppene 

som ikke fikk pusteøvelser. Det var ingen 

entydig dokumentasjon for at pusteøvelser 

eller pusteøvelser gitt i tillegg til annen be-

handling hadde en effekt på dyspné og hel-

serelatert livskvalitet sammenliknet med 

ingen pusteøvelser eller annen behandling. 

Kilde:
Holland AE, Hill CJ, Jones AY, McDonald CF. Breathing 
exercises for chronic obstructive pulmonary disease.  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.
CD008250.pub2/pdf 
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Disputasen fant sted 13. september ved det 
medisinske fakultet, Universitet i Oslo. Av-
handlingens tittel: «Spinal nociceptive signal-
ling mechanisms and genetic susceptibility to 
long-lasting low back pain and sciatica».

Alle opplever smerte ved vevsskade, men 

varigheten av smertene varierer fra individ 

til individ. Mye tyder på at deler av forkla-

ringen kan ligge i genene.

Smertesansen gir oss signaler om poten-

siell fare og er utviklet for å beskytte kroppen 

vår. Likevel, hvis smertene vedvarer etter at 

skaden som forårsaket smertene er leget blir 

smertene et problem i seg selv. Langvarige 

korsryggsmerter og isjias er et velkjent pro-

blem som reduserer livskvaliteten hos den 

enkelte betraktelig. Årsaken til at noen opp-

lever mer smerte enn andre kan ligge i ge-

nene. For selv om alle har de samme genene, 

vil den eksakte DNA koden variere noe fra 

person til person, noe som kan påvirke fri-

setting av en rekke ulike signalstoffer som 

har betydning for smertesignaliseringen. 

Målet med prosjektet var derfor å under-

søke betydningen av slike gen-varianter ved 

utvikling av korsryggsmerter. 

Doktorgradsavhandlingen består av fire 

vitenskapelige artikler. De to første arti-

klene viste at variasjon i genene som koder 

for enzymene COMT og FAAH kan påvirke 

smertesignaliseringen. Studiene inkluderte 

målinger av nervesignalene i smertebanene 

kombinert med hemming av COMT- eller 

FAAH enzymet og viste nemlig at begge 

disse påvirker aktiviteten i smertebanene 

til hjernen – og dermed også kanskje vår 

smerteopplevelse. De to siste artiklene viste 

at korsryggs- og isjiaspasienter med den så-

kalte COMT Met gen-varianten, som redu-

serer COMT enzymaktiviteten, og MMP1 

2G gen-varianten, som øker nedbrytning av 

kroppens bindevev, generelt har mer smerte 

og dårligere prognose enn andre pasienter. 

Effektene av gen-variantene var tydelige ved 

6-12 måneder etter prolaps.

Avhandlingen viser derfor at disse gene-

tiske faktorene trolig medvirker til utvikling 

av langvarig smerte hos korsryggs- og isji-

aspasienter.
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1. Jacobsen, L.M., Eriksen, G.S., Pedersen 

L.M. and Gjerstad, J. Catechol-O-methyl-

transferase (COMT) inhibition reduces spi-

nal nociceptive activity. Neurosci Lett, 2010. 

473(3): p. 212-15.

2. Eriksen, G.S.*, Jacobsen, L.M.*, Mah-

mood, A., Pedersen, L.M. and Gjerstad, 

J. Inhibition of fatty acid amide hydrolase 

(FAAH) reduces spinal nociceptive respon-

ses and expression of spinal long-term po-

tentiation (LTP). Brain Res Bull, 2012. 87(2-

3): p. 234-7. *Shared 1.st authorship. 

3. Jacobsen, L.M., Schistad, E.I., Storesund, 

A., Pedersen L.M., Rygh, L.J., Røe, C. and 

Gjerstad J. The COMT rs4680 Met allele 

contributes to long-lasting low back pain, 

sciatica and disability after lumbar disc her-

niation. Eur J Pain, 2012. 16(7): p. 1064-9.

4. Jacobsen, L.M., Schistad, E.I., Storesund, 

A., Pedersen L.M., Espeland, A., Rygh, L.J., 

Røe, C. and Gjerstad J. The MMP1 rs1799750 

2G allele is associated with development of 

persistent low back pain, sciatica and disabi-

lity after lumbar disc herniation. Submitted.

Doktorgrad:

Gen-varianters betydning for utvikling 
av langvarige korsryggsmerter

 Fysioterapeuten publiserer norske 

sammendrag av doktorgrader. Vi vil gjerne 

ha sammendragene sendt til fagredaktør; 

fagredaktor@fysio.no. Maksimal lengde er 

3.000 tegn uten mellomrom. 

Har du nylig avlagt  
doktorgrad?



30     FYSIOTERAPEUTEN  11/12

FAG FAGAKTUELT

Senelidelser var ett av hoved-

temaene under årets idretts-

medisinske høstkongress. 

Tendinopati er en lidelse vi 

ikke helt kjenner årsakene til. 

Hvordan skal medisinsk perso-

nell behandle disse pasientene 

på en effektiv måte? 

I 2010 ble det publisert en kunnskapsopp-

summering i Tidsskrift for den Norske Le-

geforening, der Kjersti Storheim og kolleger 

(1) ønsket å vurdere effekten av sjokkbølge-

behandling og radial trykkbølgebehandling 

ved rotatormansjettsyndrom (rotator cuff 

syndrome) med eller uten kalknedslag, la-

teral epikondylitt og plantarfasciitt. Det ble 

gjort et systematisk søk i medisinske data-

baser etter randomiserte, kontrollerte stu-

dier. 54 slike ble funnet – 49 om effekten av 

sjokkbølgebehandling og fem om effekten 

av radial trykkbølgebehandling. 27 studier 

hadde høy eller middels kva- litet, og disse 

var grunnlaget for effektvurderingen.

For behandling med sjokkbølger var det 

positiv effekt kun ved kronisk rotatorman-

sjettsyndrom med kalknedslag. Behandlin-

gen hadde ingen effekt ved kronisk rotator-

mansjettsyndrom uten kalknedslag, kronisk 

lateral epikondylitt og på delresultater ved 

kronisk plantarfasciitt. Effekten av radial 

trykkbølgebehandling var kun undersøkt 

i noen få randomiserte, kontrollerte stu-

dier, men resultatene i disse tydet på effekt 

på kronisk rotatormansjettsyndrom med 

kalknedslag og kronisk lateral epikondylitt. 

Det teoretiske rasjonalet for behandling 

med sjokkbølger og radiale trykkbølger var 

uklart. Det fantes ingen studier der man 

hadde sammenliknet de to metodene. For-

fatterne konkluderte med at positiv effekt av 

sjokkbølgebehandling eller radial trykkbøl-

gebehandling var sannsynlig kun for pasi-

enter med kronisk rotatormansjettsyndrom 

med kalknedslag. Radiale trykkbølger kun-

ne forsøkes ved kronisk lateral epikondylitt. 

For andre diagnoser var behandlingseffek-

ten fraværende eller usikker. 

Kilde: 
1. Storheim K, Gjersing L, Bølstad K et al. Sjokkbølge- og 
trykkbølgebehandling ved kroniske muskel- og skjelettsmerter. 
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 2360-4.

Trykkbølgebehandling ved senelidelser

Høstkongressen i Trysil

De beste frie foredragene 

konkurrerte om to Nycomed-

priser på årets Idrettsmedi-

sinske høstkongress 9.-11. 

november. Alle prisvinnerne 

fra kongressen er presentert 

i egen sak på side 7 i dette 

nummeret av Fysioterapeu-

ten. På de neste fem sidene 

følger et sammendrag av 

noen av de frie foredragene, 

samt et sammendrag av en 

tidligere publisert studie om 

trykkbølgebehandling ved se-

nelidelser, alle signert fagre-

daktør John Henry Strupstad.
STOR STEMNING Ailo Gaup var en av foredragsholderne. Foto: Jonas Hasselgren
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En norsk studie støtter be-

handlingsalgoritmen med pri-

mær ikke-operativ behandling 

av ACL-ruptur hos barn med 

åpne vekstsoner.

DET ER GODT dokumentert at personer 

med ruptur av fremre korsbånd (ACL) har 

økt risiko for kneleddsartrose på lang sikt. 

De med menisk- eller bruskskade har enda 

større risiko. Prevalensen av meniskskader 

ved tidlig operativ behandling av barn med 

ACL-ruptur er rapportert mellom 35% og 

69%. Ingen prospektive studier har under-

søkt om ikke-operativ behandling medfø-

rer sekundære skader. Håvard Moksnes og 

medarbeidere ønsket derfor å undersøke 

insidensen av meniskskader hos barn med 

kjent ACL-ruptur. 

Forskerne rekrutterte de 40 første barna 

i en pågående prospektiv kohortestudie. In-

klusjonskriteriene var traumatisk ACL-rup-

tur hos barn med åpne vekstsoner oppstått 

ved 12 års alder eller yngre. Fjorten jenter 

og 26 gutter med en gjennomsnittsalder på 

11 år på skadetidspunktet ble undersøkt 

med bilaterale høykvalitets MR-bilder ved 

to tidspunkt; MR1: 2,2 år etter skade og 

MR2: 1,7 år etter MR1. Undersøkelsene ble 

beskrevet av to uavhengige MR-radiologer. 

Prevalensen av menisk- og bruskskader i 

knær med ACL-skade var henholdsvis 39,0% 

og 12,2% ved MR1, og 41,5% og 12,2% ved 

MR2. Insidensen av nye meniskskader var 

4,8% . Ved MR1 og MR2 var henholdsvis 

10 (24,4%) og 13 (31,7%) knær operert med 

ACL-rekonstruksjon. Prevalensen av me-

nisk- og bruskskader i kontralateralt kne 

var henholdsvis 10,3% og 2,6% ved MR1, og 

10,3% og 5,1% ved MR2. Insidensen av nye 

meniskskader i kontralateralt kne var null, 

mens insidensen av nye bruskskader var 

2,5%. 

Forskerne konkluderte med at insidensen 

av nye menisk- og bruskskader i knærne til 

barn med ACL-ruptur over en periode på 

1,7 år var lav og i tråd med tidligere litteratur. 

Resultatene i denne studien gir dermed støt-

te til en behandlingsalgoritme med primær 

ikke-operativ behandling av ACL-ruptur hos 

barn med åpne vekstsoner i forhold til risiko 

for sekundære menisk- og bruskskader. 

Studien Fremre korsbåndskade fører i liten 

grad til sekundære menisk- og bruskskader 

hos barn, ble presentert av Håvard Moksnes 

(Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabili-

tering, NAR, Norges Idrettshøyskole, Norsk 

Idrettsmedisinsk Institutt og Ortopedisk av-

deling, Oslo Universitetssykehus). Medfor-

fattere er L Engebretsen og MA Risberg. 

Behandling ved ACL-ruptur hos barn

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

                               tidligere elektrostimulatorer som har vært  
                       tilgjengelige for denne pasientgruppen. 
                Ny teknologi, basert på en  
      programmerbar tiltsensor,  
            gjør WalkAide® lett og  
              betjene for brukeren 
                
                Enkel elektrodeplassering 
                 

                 Ingen hælsensor 
                  
                  

           Egnet også for barn 
             

                    WalkAide® er godkjent som 
et ortopedisk hjelpemiddel 
gjennom NAV  
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Fysioterapiveiledet trening i 

tillegg til pasientundervisning 

kan utsette behovet for prote-

sekirurgi hos hofteartrosepa-

sienter. 

LANGTIDSEFFEKT av trening ved hoftear-

trose er i liten grad kartlagt i litteraturen, 

og det er uvisst hvorvidt trening kan utsette 

eller påvirke behovet for protesekirurgi. 

Dette var bakgrunnen for at Ida C. Svege og 

medarbeidere nylig har evaluert kumulativ 

risiko for hofteprotesekirurgi hos pasienter 

med hofteartrose. Pasientene gjennomgikk 

fysioterapiveiledet trening og pasientunder-

visning (gruppe 1) eller kun pasientunder-

visning (gruppe 2).

12 ukers trening
109 pasienter med hofteartrose ble inkludert 

i studien. Ingen av disse var kandidater for 

hofteprotesekirurgi ved inklusjon. Alle pasi-

entene gjennomgikk først et pasientunder-

visningsprogram, og ble videre randomisert 

til enten fysioterapiveiledet treningsbehand-

ling eller ingen ytterligere behandling. 

Treningsprogrammet bestod av styrke-

treningsøvelser, funksjonelle øvelser og be-

vegelighetstrening, og ble gjennomført to 

til tre ganger per uke i 12 uker. Utfallsmålet 

var tid fra inklusjon til hofteprotesekirurgi. 

Kaplan-Maier overlevelsesanalyse ble benyt-

tet for å sammenligne kumulativ risiko for 

kirurgi. Log rank test ble benyttet for å teste 

gruppeforskjeller. 

Signifikante forskjeller
Ved baseline var det ingen gruppeforskjeller. 

Totalt hadde 22 pasienter (40%) i gruppe 1 

og 31 pasienter (57%) i gruppe 2 gjennom-

gått protesekirurgi i løpet av oppfølgingsti-

den. Estimert median tid til protesekirurgi 

var 5,4 år for gruppe 1 og 3,5 år for gruppe 

2. Kumulativ risiko for protesekirurgi var 

signifikant lavere i gruppe 1 sammenlignet 

med gruppe 2. 

Forskerne konkluderte med at fysiote-

rapiveiledet trening i tillegg til pasientun-

dervisning kan se ut til å utsette og redu-

sere behovet for protesekirurgi for pasienter 

med hofteartrose, ved at smerter begrenses 

og funksjonsnivået opprettholdes. Studien 

støtter anbefalingene om at pasienter med 

hofteartrose bør tilbys fysioterapiveiledet 

trening som førstelinjebehandling. 

Studien Trening kan utsette behovet for 

protesekirurgi hos hofteartrosepasienter. En 

randomisert studie med 3,5-6 års oppfølging 

ble presentert av Ida C. Svege (Norsk Fors-

kningssenter for Aktiv Rehabilitering, NAR 

og Ortopedisk avdeling, Oslo Universitets-

sykehus). Medforfattere er L Fernandes, L 

Nordsletten, MA Risberg. 

NARs nettsider: www.aktiv-rehab.no/

Fysioterapiveiledet trening kan utsette protesekirurgi

E-S Otto-Preiss din benkleveerandør
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Flere måleinstrumenter har 

nylig blitt vurdert for reliabili-

tet, målefeil, anvendbarhet og 

responsivitet. 

I tillegg til diagnosespesifikk behandling, 

bør fysioterapeuter ha fokus på fysisk form 

i behandlingen av pasienter med muskel- 

og skjelettplager. For å kunne monitorere 

og evaluere pasienters fysiske form, er det 

viktig å ha instrumenter med gode måle-

egenskaper. Dette var bakgrunnen for at 

forskerne bak denne studien; Anne Therese 

Tveter og medarbeidere, ønsket å undersøke 

reliabilitet, målefeil, anvendbarhet og re-

sponsivitet av ulike måleinstrumenter som 

måler pasienters helserelaterte fysiske form.

Tre spørreskjema og fem fysiske tester 
Denne metodestudien består av to deler; en 

test-retest-undersøkelse av 81 pasienter med 

muskel- og skjelettplager ble testet to ganger 

med en ukes mellomrom, og en kohorte-

undersøkelse der 222 pasienter med mus-

kel- og skjelettplager ble testet før og etter 

tre måneders behandling hos fysioterapeut. 

Pasientene besvarte tre ulike spørreskjemaer 

(Selvvurdert Fysisk Form, COOP/WONCA 

og IPAQ-Short), og gjennomførte fem fysis-

ke tester (seks min gangtest, trappetest, 30 

sek sette-reise seg, handgrip og fingertupp-

gulv). 

Reliabilitet og målefeil ble analysert med 

henholdsvis ICC 2.1 eller vektet kappa og 

Standard Error of Measurement/Smallest 

Detectable Change. Anvendbarhet ble målt 

i tidsbruk og behov for hjelp til å gjennom-

føre eller besvare instrumentene. Respon-

sivitet ble analysert med ROC-analyser og 

presentert med areal under kurven (AUC). 

IPAQ-Short; for krevende 
Alle fysiske tester, Selvvurdert Fysisk Form 

og tre av seks spørsmål i COOP/WONCA 

viste tilfredsstillende reliabilitet. Seks min 

gangtest hadde minst målefeil (9%), mens 

30 sek sette-reise seg og fingertupp-gulv 

hadde størst målefeil (25-30%). IPAQ-Short 

og seks min gangtest var mest tidkrevende, 

mens IPAQ-Short krevde mest hjelp. Seks 

min gangtest, trappetest og Selvvurdert Fy-

sisk Form hadde tilfredsstillende evne til å 

fange opp endring over tid. 

Forskerne konkluderte med at alle instru-

mentene, med unntak av IPAQ-Short, virker 

å være anvendbare og reliable i klinisk prak-

sis, men målefeilen var likevel stor for noen 

av instrumentene. Seks min gangtest, trap-

petest og spørreskjemaet Selvvurdert Fysisk 

Form virker best egnet for å måle endring 

i helserelatert fysisk form i klinisk praksis. 

Studien Testing av fysisk form i klinisk 

praksis – reliabilitet, anvendbarhet og re-

sponsivitet, ble presentert av Anne Therese 

Tveter, og er en del av forskningsprosjektet 

Fysioprim (Univ. i Oslo, Institutt for helse og 

samfunn, avdeling for Helsefag). Medforfat-

tere er Hanne Dagfinrud, Tuva Moseng og 

Inger Holm. 

Fysioprims nettsider: www.med.uio.no/

helsam/fysioprim

Vurdering av måleinstrumenter for klinisk praksis
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Pasienter med sykelig overvekt kan gjennom et 

intensivt treningsprogram trene bort ca. 25% 

av fettmassen, viser ny studie. 

I NORGE har 100.000 personer sykelig overvekt (SO; KMI lik eller 

over 40 eller KMI lik eller over 35 med følgesykdommer). Sykelig 

overvektige kan ha problemer med fysisk aktivitet pga. økt kropps-

vekt og redusert mobilitet. Dette var bakgrunnen for at Kjersti Ka-

roline Danielsen og kolleger ønsket å undersøke om en 10-14 ukers 

intensiv livsstilsintervensjon med stor mengde trening blant menn 

og kvinner med SO kan redusere fettmasse sammenlignet med ven-

telistekontroller. Forfatterne ønsket også å undersøke om endring i 

fettmasse var opprettholdt ved seks og 12 måneders oppfølging, og 

om aktivitetsnivå i intervensjonsgruppen var økt seks og 12 måneder 

etter behandling. 

10-14 ukers behandling 
Totalt ble 28 menn og 52 kvinner i alderen 18-62 år, med gjennom-

snittlig fettmasse på 60,7 kg inkludert. Deltakerne var henvist for 

vektreduserende behandling ved Hjelp 24 NIMI Ringerike. De 48 

deltakerne i intervensjonsgruppen ble inkludert ved oppstart av et 

10-14 ukers inneliggende behandlingsprogram (minimum 45 mi-

nutter). Fettmasse ble målt via bioelektrisk impedans (Inbody 720), 

og nivå av fysisk aktivitet via avhengig grupper/Wilcoxon Rank Test. 

Redusert fettmasse og økt aktivitetsnivå 
Sammenlignet med kontrollgruppen var fettmasse redusert i inter-

vensjonsgruppen med -15,1 kg. Innad i intervensjonsgruppen var 

det en reduksjon i fettmasse etter seks måneder (-21,3 kg) og etter 12 

måneder (-17,9 kg) sammenlignet med baseline. Ved seks og 12 må-

neder var aktivitetsnivået økt med henholdsvis 2594 og 1005 METs 

min/uke sammenlignet med ved baseline. 

Forskerne konkluderte med at pasienter med SO gjennom et in-

tensivt behandlingsprogram kan trene vekk ca. 25% av fettmassen. 

Etter ett år var fortsatt endringer i fettmasse opprettholdt, og aktivi-

tetsnivået var høyere enn før behandlingen startet. 

Studien Menn og kvinner med sykelig overvekt kan trene vekk fett 

ble presentert av Kjersti Karoline Danielsen (NIH). Medforfattere er 

M Svendsen, S Mæhlum og J Sundgot-Borgen. 

Trener vekk fettmasse 
i ny studie

www.camp.no

Tel 23 23 31 20
Fax 23 23 31 21
mail.norway@camp.no

Tekstile kneortoser 
på en helt ny måte!

For mer informasjon 
vennligst kontakt oss på

FEM funksjo
nelle modeller so

m dekker all
e behov! 
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Kunnskapsbasert fysioterapi –12 år etter

Gro Jamtvedt, Avdelings-

direktør, Nasjonalt kunn-

skapssenteret for helsetje-

nesten. Førsteamanuensis, 

Senter for kunnskapsbasert 

praksis, Høgskolen i Bergen. 

Epost: gro.jamtvedt@kunnskapssenteret.no

Kåre Birger Hagen, Enhetsleder, Nasjonal 

Kompetansetjeneste for Revmatologisk 

Rehabilitering, Diakonhjemmet Sykehus. 

Professor, Avdeling for Helsefag, Institutt 

for Helse og Samfunn, Universitetet i Oslo.

 

Bente Frisk, PhD student, Senter for kunn-

skapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen og 

Forsknings- og utviklingsavdelingen Helse 

Bergen.

 

Nina Rydland Olsen, PhD student, Senter 

for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i 

Bergen.

Denne fagkronikken ble først mottatt 

29.10.2012 og godkjent 30.10.2012. Artik-

kelen er vurdert av fagredaktør og redigert 

etter Tidsskriftet Fysioterapeutens retnings-

linjer på www.fysioterapeuten.no.

I 1999 viste en spørreundersøkelse at få fy-

sioterapeuter brukte forskning i praksis (1). 

Vanlige begrunnelser for valg av tiltak var: 

«vi gjør det vi lærte på skolen», «vi gjør det 

vår erfaring tilsier», «vi gjør det vi lærte på 

kurs» eller «vi spør en kollega eller ekspert». 

I 2000 ble kunnskapsbasert fysioterapi in-

trodusert i Fysioterapeuten gjennom en 

serie på seks artikler. Målet var å klargjøre 

hva som menes med kunnskapsbasert fysio-

terapi, og å belyse hvordan man konkret kan 

gå fram for å jobbe kunnskapsbasert. Kunn-

skapsbasert fysioterapi 12 år etter – hva har 

skjedd og jobber fysioterapeuter kunnskaps-

basert?

 
Begrepet har spredd seg
I perioden har begrepet «kunnskapsbasert» 

spredd seg som ringer i vannet. Det brukes 

i dag ikke bare i alle helsefagene, men også 

innen andre samfunnsområder som freds-

arbeid, kriminalomsorg og skogforvaltning. 

Målformuleringer om kunnskapsbasert 

praksis finner vi i viktige helsepolitiske do-

kumenter, som Nasjonal kvalitetsstrategi (2) 

og Nasjonal Helse- og omsorgsplan (3), og 

i helseforetakenes strategiske planer. Utdan-

ningsfeltet har tatt inn over seg at studen-

ter skal ha kompetanse i kunnskapsbasert 

praksis og i Stortingsmelding nr 13 (2012), 

Utdanning for velferd (4) legger følgende 

KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS TEMA

ETTER HJERNESLAG I forskningslitteraturen er det konsensus om at tidlig mobilisering er viktig.  
Optimalt oppstarttidspunkt vet vi derimot mindre om.
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formulering forventinger til både grunn-, 

etter- og videreutdanning: «For å sikre best 

mulig tjenestetilbud ønsker regjeringen å 

fremme kunnskapsbasert praksis hos helse- 

og velferdspersonell».  

Nasjonalt kunnskapssenter for helse-

tjenesten ble etablert for å bidra til kunn-

skapsbasert praksis og politikkutforming, 

og senteret har i samarbeid med profesjons-

foreninger og høgskoler utviklet utdannin-

ger og læremateriell, blant annet nettkurset 

www.kunnskapsbasertpraksis.no. Etterut-

danningskurset i kunnskapsbasert praksis 

for fysioterapeuter arrangeres årlig, og Hel-

sebiblioteket, en fantastisk informasjonsres-

surs for helsepersonell, har etablert egen 

emneinngang for fysio- og ergoterapeuter. 

Brukerundersøkelser viser at fysioterapeu-

ter er storbrukere av Helsebiblioteket.

Mer forskning og flere retningslinjer
Forskningsaktiviteten i faget har ekspandert 

i omfang og kvalitet, og dette er både inspi-

rerende og en forutsetning for kunnskaps-

basert fagutøvelse. For eksempel var det for 

12 år siden publisert i underkant av 2.500 

trials (forsøk) i fysioterapi, mens vi i dag kan 

finne over 22.000! Utviklingen har vi kunnet 

følge via PEDro, en database over fysiotera-

piforskning som ble etablert i Australia på 

starten av 2000-tallet. Norske fysioterapeu-

ter bidrar stort i forskning og fagutvikling 

blant annet fordi Fond til etter- og videre-

utdanning av fysioterapeuter finansierer 

doktorgrader, masterutdanninger, etter- og 

videreutdanningstilbud og annen fagutvik-

ling. Fysioterapeuter bidrar også i arbeidet 

med utvikling av faglige retningslinjer og 

fagprosedyrer som følger internasjonale 

standarder for god kvalitet. For eksempel 

lager fysioterapeuter nasjonale anbefalinger 

om fysioterapi til kreftpasienter og til pasi-

enter med KOLS, og de utarbeider og deler 

fagprosedyrer innenfor revmatologi. 

Mange doktorgrader, publikasjoner og 
retningslinjer – hva så? 
Det er flott og inspirerende for fysioterapifa-

get at antall doktorgrader og publikasjoner 

øker! Dette er en grunnleggende forutset-

ning for kunnskapsbasert fysioterapi. Men 

har dette endret fysioterapipraksis? Bø og 

Herbert (5) frykter at nye tiltak anvendes for 

tidlig og ukritisk, før det foreligger relevant 

forskning av høy kvalitet. I en artikkel publi-

sert i Physiotherapy tydeliggjør de når en ny 

metode bør tas inn i vanlig praksis (5). Deres 

bekymring er blant annet basert på funn fra 

internasjonale studier som viser at fysiotera-

peuter ikke nødvendigvis følger kunnskaps-

baserte anbefalinger fra retningslinjer (6). 

I et intervju i Fysioterapeuten i 2009 spør 

også Kari Bø hvorfor fysioterapeuter ikke 

oftere bruker tiltak som faktisk virker, og 

er forundret over at fysioterapeuter i Norge 

«hopper på» behandlingsmetoder som det 

ikke finnes noe dokumentasjon for (7). Hun 

baserer seg på erfaring og oppfatninger om 

praksis for vi har faktisk svært lite pålitelig 

informasjon om hvorvidt fysioterapipraksis 

er kunnskapsbasert eller ikke. En kartleg-

ging blant norske fysioterapeuter viste at det 

hovedsakelig ble benyttet godt dokumentert 

behandling for pasienter med kneartrose 

(8). Samtidig viste undersøkelsen også at det 

benyttes andre behandlingsformer hvor ef-

fekten er mindre godt dokumentert. Hvilke 

behandlingsformer tar fysioterapeuter i 

bruk for andre diagnoser? Jobber de kunn-

skapsbasert på andre arenaer? Tar de i bruk 

behandling som er basert på forskning, eller 

tar de i bruk nye behandlingstrender uten å 

etterspørre dokumentasjon om effekt (eller 

skade)?

Samarbeid praksis og utdanning
I det samme intervjuet med Kari Bø etterly-

ses også en mer kunnskapsbasert utdanning 

(7). Hun mener fysioterapeututdanninger i 

Norge har mye å lære internasjonalt når det 

gjelder kunnskapsbasert undervisning. For 

å gi kunnskapsbasert undervisning, og for 

å oppfylle intensjonene i Stortingsmelding 

13, må lærere i fysioterapeututdanningene 

selv ha god kompetanse og ferdigheter i 

kunnskapsbasert praksis. Lærere med po-

sitive holdninger til og ferdigheter i dette 

kan fremstå som gode rollemodeller og vil 

integrere både litteratursøk og vurdering 

av forskning i undervisningen. Fordi infor-

masjonskilder og oppslagsverk utvikler seg 

raskt og blir bedre og bedre (for eksempel 

via «apps» og integrasjon i journalsystemer), 

må lærere kontinuerlig oppdatere seg, og det 

er behov for skreddersydde «teaching the 

teacher»-kurs. Oppdaterte lærere og prak-

sisveiledere kan igjen samarbeide med, og 

støtte klinisk virksomhet. I Bergen har man 

god erfaring med slikt samarbeid. 

Som et ledd i satsingen på kunnskapsba-

sert praksis ved Institutt for fysioterapi ved 

Høgskolen i Bergen har de fleste ansatte ved 

instituttet gjennomført videreutdanningen 

«Å arbeide og undervise kunnskapsbasert»,  

arrangert av Senter for kunnskapsbasert 

praksis ved høgskolen. Dette har ført til at 

temaet nå er integrert i alle studieårene ved 

bachelorutdanningen. Det stilles krav til 

kunnskap og ferdigheter i litteratursøk og 

vurdering av forskning, og studenter må 

vise dette når de skriver praksisrapporter og 

når de har problembasert læring (9). Gjen-

nom et forskningsprosjekt har Olsen og 

medarbeidere sett at praksisveiledere og er-

farne fysioterapeuter er svært viktige rolle-

modeller for studentene.  Derfor samarbei-

der Fysioterapiavdelingen ved Haukeland 

universitetssjukehus med høgskolen slik at 

flere kan få kompetanse i kunnskapsbasert 

praksis. Klinikere har tatt videreutdannin-

gen ved høgskolen og fysioterapeuter ved 

flere sykehus i Bergen har fått metodekurs 

der hensikten er å gi økt kunnskap i metode 

og statistikk, samt ferdigheter i å lese og 

kritisk vurdere vitenskapelige artikler. Egne 

kurs i kunnskapsbasert praksis er arrangert 

for praksisveiledere, også i samarbeid med 

høgskolen. Det siste året har sykehusene 

prioritert arbeid med kliniske retningslinjer 

som skal deles i det nasjonale prosedyrenett-

verket som støttes av Kunnskapssenteret og 

Helsebiblioteket, www.fagprosedyrer.no. 

Ikke bare i Bergen har man utnyttet mu-

lighetene et samarbeid mellom praksis og 

utdanning gir for å fremme kvalitetsforbe-

dring og kunnskapsbasert praksis.  Erfarin-

gene fra flere sykehus er at dette arbeidet må 

foregå kontinuerlig, og at det må nedfelles 

i avdelingenes overordnede målsettings-

Forskningsaktiviteten i faget har 
ekspandert i omfang og kvalitet, og 
dette er både inspirerende og en 
forutsetning for kunnskapsbasert 
fagutøvelse.
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dokument hvilke områder innen kunn-

skapsbasert praksis det skal arbeides med, 

– og i hvilke perioder. Ledelsesforankring 

er viktig for å lykkes med implementering 

av kunnskapsbasert praksis, men samtidig 

må avdelingene ha ressurspersoner som har 

hovedansvar for at mål oppnås og for at kli-

nikere for eksempel får støtte i arbeid med 

retningslinjer og fagprosedyrer. 

Bedre kunnskaper og ferdigheter – 
bedre kvalitet?
Kompetanseheving i utdanning og praksis, 

mer relevant forskning og produksjon av 

kunnskapsbaserte retningslinjer og fagpro-

sedyrer er viktige steg i riktig retning. Men 

vi har fremdeles lite dokumentasjon som 

kan vise at dette bedrer kvalitet i fysiotera-

pi og pasientenes helse selv om kvalitet og 

pasientsikkerhet har stor oppmerksomhet 

i norsk helsetjeneste i dag. Kvalitet kjenne-

tegnes i følge Nasjonal kvalitetsstrategi ved 

at tjenestene er virkningsfulle (fører til hel-

segevinst), trygge og sikre (pasientsikker-

het), involverer brukere og gir innflytelse, er 

samordnet og preget av kontinuitet, utnytter 

ressursene på en god måte og er tilgjengelige 

og rettferdig fordelt (kvalitetsstrategien) (2). 

Kunnskapsbasert praksis kan bidra til ef-

fektive og sikre tjenester, og til å gi brukerne 

innflytelse. Dette vil være sentralt innhold 

i Stortingsmeldingen om kvalitet og pasi-

entsikkerhet som kommer ved utgangen av 

2012.  

Som faggruppe er fysioterapeuter ikke 

alene om å mangle dokumentasjon til kva-

liteten av tjenestene som tilbys. Situasjonen 

er den samme for de fleste områder innen 

norsk helsetjeneste. Dersom Norge, i likhet 

med USA og Nederland, går i retning av å 

knytte refusjoner og betalingsordninger til 

fagutøvelse og pasientutfall (pay for perfor-

mance), bør fysioterapeuter være forberedt 

på dette. Det amerikanske fysioterapitids-

skriftet arrangerer jevnlig diskusjoner som 

du kan høre og abonnere på som Podcasts, 

http://ptjournal.apta.org/site/misc/An-

nounce.xhtm.  Kvalitet i fysioterapi har vært 

drøftet flere ganger, og fra 2013 blir fysio-

terapeuter og annet helsepersonell i USA 

pålagt å rapportere på kvalitetsindikatorer i 

alle pasientmøter. Eksempler på indikatorer 

kan være grad av etterlevelse av anbefalinger 

i retningslinjer eller bruk av standardiserte 

utfallsmål. Det er ikke usannsynlig at lig-

nende krav vil bli stilt her til lands. 

Veien videre
Det er vanskelig å spå, særlig om framtiden. 

Det vi med sikkerhet kan si er at informa-

sjonsmengden og tilgangen til kunnskap vil 

fortsette å øke. Mer informasjon, ny tekno-

logi og nye formidlingskanaler gir lettere til-

gang til informasjon når vi trenger det. Mer 

og bedre syntetisert kunnskap formidlet til 

både allmenheten og helsepersonell vil også 

styrke brukerne av våre tjenester, og stimu-

lere til brukermedvirkning og velinformerte 

beslutninger. Brukermedvirkning har lenge 

vært høyt på den politiske agendaen, og har 

forhåpentligvis kommet for å bli. Centre for 

Evidence-Based Physiotherapy (CEBP) i 

Australia har tatt konsekvensen av dette og 

etablert databasen  «Physiotherapy Choi-

ces».  CEBP beskriver tiltaket slik: «Physio-

therapy Choices is a database designed for 

use by consumers of physiotherapy services, 

including patients, their friends and fami-

lies, health service managers, and insurers. 

The database provides a catalogue of the best 

research evidence of the effectiveness of phy-

siotherapy interventions».  Men den enorme 

informasjonstilgangen gjør også at det blir 

viktigere å skille pålitelig og ikke-pålitelig 

informasjon. Fysioterapeuter på alle nivåer 

må trene seg i rollen som kunnskapsformid-

ler og tilrettelegger for gode beslutninger. Vi 

må utøve sunn og konstruktiv skepsis til det 

vi selv og våre pasienter leser på nettet. 

En av pionerene for kunnskapsbasert 

praksis i Norge, Arild Bjørndal, illustre-

rer «verdi-kjeden» og forutsetningene for 

kunnskapsbasert praksis som vist i figur 1. 

FIGUR 1 Figuren publiseres med tillatelse fra Arild Bjørndal.
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TEMA KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS

Kunnskapsproduksjon eller forskning er 

en av tre primærkilder som kunnskapsba-

sert praksis hviler på.  Vi har tidligere pekt 

på den gledelige utviklingen når det gjelder 

økningen av fysioterapirelevant forskning. 

En viktig forutsetning for kunnskapsbasert 

fysioterapi er at denne utviklingen fortset-

ter. Selv om vi i dag vet mye mer om betyd-

ningen av våre tiltak enn det vi gjorde for 

10 år siden, er det fortsatt mye vi ikke vet. 

Både for å oppsummere hva som finnes og 

identifisere kunnskapshullene, må fysiote-

rapeuter fortsette å produsere gode syste-

matiske oversikter. Et bærende prinsipp i 

kunnskapsbasert praksis er at oppsummert 

forskning er et bedre beslutningsgrunnlag 

enn enkeltstudier. 

Brukermedvirkning i forskning er også 

noe vi trolig vil se mer av i framtiden. På en-

kelte områder, særlig for kroniske sykdom-

mer, kommer det nå dokumentasjon som 

viser at forskningen ikke reflekterer det pa-

sientene er opptatt av, hverken når det gjel-

der hvilke tiltak det forskes på eller hvilke 

utfallsmål/endepunkter som benyttes (10). 

Figuren viser at forskningen må ordnes 

og være lett tilgjengelig. Helsebiblioteket 

er en fantastisk kilde både til oppsummert 

forskning og gode oppslagsverk, og vi vil 

sannsynligvis også se nye og innovative 

kilder fra denne resursen i tiden fremover. 

Kunnskapsbasert praksis skal bidra til gode 

beslutninger for individene (pasientene) 

og gode overordnede beslutninger (beslut-

ninger for mange). Utdanning, som bygger 

kompetanse, ferdigheter og holdninger, og 

tilgang på kunnskap er nødvendige tiltak 

for gode individuelle beslutninger. Helse-

forvaltningen, utdanningsinstitusjonene og 

ledere i helsetjenesten kan bidra til gode 

overordnede beslutninger for kunnskaps-

basert praksis. Innen grunn, etter- og vi-

dereutdanning er det fremdeles variasjon i 

innslaget av undervisning i kunnskapsba-

sert praksis og forbedringsarbeid, men mye 

positivt skjer. Helseforvaltningen og ledere i 

helsetjenesten legger nå mer vekt på iverk-

setting og implementering slik at funn fra 

forskning og dette er viktig. Det er stor tro 

på at flere Nasjonale retningslinjer og felles 

fagprosedyrer (for eksempel www.fagprose-

dyrer.no) vil være viktige tiltak for å reduse-

re uheldig variasjon og bedre kvalitet. Det er 

behov for forskning om iverksetting av fag-

lige retningslinjer og om hvilke faktorer som 

fremmer og hemmer kvalitet i fysioterapi. 

Fysioterapeuter må fortsette å engasjere seg 

i kvalitetsarbeid og sitte i førersetet i disku-

sjoner om indikatorer og målinger på eget 

fag. Vi trenger også gode journalsystemer 

som kan dokumentere at man følger anbefa-

lingene og oppnår gode resultater.

Så, 12 år etter mener vi at kunnskapsba-

sert fysioterapi er på rett vei. Kunnskaps-

basert praksis er kommet for å bli, og det 

diskuteres ikke lenger i stor grad om man er 

for eller mot. Generelt er fysioterapeuter nå 

mer opptatt av hvordan få det til, og det er 

her utviklingen og forbedringer må skje de 

neste årene.
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Kunnskapssenteret: 
Kunnskapsbasert praksis 

(KBP) er å ta faglige avgjørel-
ser basert på systematisk inn-
hentet forskningsbasert kunn-
skap, erfaringsbasert kunnskap 
og pasientens ønsker og behov 
i en gitt situasjon.

NFF: 
 Kunnskapsbasert fysioterapi er å foreta velover-

veide beslutninger som gjelder all fagutøvelse og alle 
elementer i en terapeutisk prosess, og på en måte 
som styrker mottakerens egne ressurser. Valg av 
fysioterapeutiske virkemidler skal være basert på en 
kritisk vurdering av forskningskunnskap, systemati-
sert erfaringskunnskap og brukerkunnskap.

DEFINISJONER
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NFF er opptatt av kunnskapsbasert prak-

sis – som alle andre. Ingen vil i våre dager 

forfekte at de ikke har et kunnskapsbasert 

utgangspunkt for den jobben de gjør. Kunn-

skapsbasert praksis er blitt et honnørbegrep 

som skal borge for kvalitet. Men hva betyr 

det egentlig? Og hva legger vi i det? Hvordan 

ser fagutøvelsen ut når den er kunnskapsba-

sert? 

I NFF har forståelsen av «kunnskaps-

basert praksis» vært gjenstand for utred-

ning i fagseksjonen og politisk behandling 

i Fag- og spesialistrådet og Sentralstyret i 

flere omganger. Utfordringen ved begrepet, 

slik fagseksjonen ser det, er at begrepet er så 

sterkt knyttet til én kunnskapstradisjon som 

både har definisjonsmakt når det gjelder å 

rangere ulike former for kunnskap i forhold 

til hverandre, og når det gjelder å rangere 

forholdet mellom forskningsbasert kunn-

skap og praksis. Nettopp derfor har det vært 

nedlagt et arbeid for å gi et innhold til be-

grepet som er nyansert og som setter søkelys 

på fysioterapeutens selvstendige vurdering i 

den enkelte situasjon.   

Sentralstyret har uttalt:
«Kunnskapsbasert fysioterapi er å foreta 

veloverveide beslutninger som gjelder all 

fagutøvelse og alle elementer i en terapeu-

tisk prosess, og på en måte som styrker mot-

takerens egne ressurser. Valg av fysiotera-

peutiske virkemidler skal være basert på en 

kritisk vurdering av forskningskunnskap, 

systematisert erfaringskunnskap og bruker-

kunnskap.»    

Det første leddet vektlegger fysioterapeu-

tens faglige skjønn, samtidig som det pekes 

på hensikten med det faglige skjønnet: å 

styrke mottaker – eller pasient. Det andre 

leddet er til forveksling likt definisjonen 

fra Kunnskapssenteret: «Kunnskapsbasert 
praksis  (KBP) er å ta faglige avgjørelser 

basert på systematisk innhentet forsknings-

basert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap 

og pasientens ønsker og behov i en gitt si-

tuasjon» (kunnskapsbasertpraksis.no). NFF 

har vektlagt «kritisk vurdering» – både av 

forskningskunnskap, systematisert erfa-

ringskunnskap og brukerkunnskap. Det er 

for å understreke at kritisk refleksjon er et 

sentralt element i all fysioterapiutøvelse, og 

uavhengig av hvilke kunnskapskilder det 

er snakk om. NFF har også ment at det er 

viktig å betone at systematikken ikke skal 

forbeholdes innhenting av forskningskunn-

skap, og at systematikk ses som særlig viktig 

for å lære av erfaringer og utvikle kunnskap 

basert på erfaringer.  Definisjonen som Sen-

tralstyret vedtok tar ikke opp i seg det si-

tuasjonsorienterte, og det burde den nok ha 

gjort. Til det er å si at Kunnskapssenteret har 

endret fra «brukerkunnskap» til «pasientens 

ønsker og behov i en gitt situasjon», og at ut-

talelsen fra Sentralstyret baserte seg på den-

ne tidligere versjonen fra Kunnskapssente-

ret. Det situasjonsorienterte ville vært viktig 

å ha med for å understreke betydningen av 

det unike i hver situasjon, og at fagutøvelse 

ikke kan utøves som standardiserte tiltak.   

«Kunnskapsbasert praksis» som begrep 

springer ut fra «evidenced based practice», 

som i sin opprinnelse nettopp beskjeftiget 

seg med å fremskaffe bevis. Og da forstått 

som bevis for AT «noe» virker, AT «noe» 

har effekt. Hvorfor det eventuelt virker og 

hvordan, var opprinnelig ikke en del av in-

teressefeltet for «evidence based practice».  

Metoden for å framskaffe bevis er å forsøke 

å standardisere et tiltak; enten ett spesifikt 

tiltak, eller en «pakke» satt sammen av fle-

re, og gi dette til en stor gruppe pasienter/

mennesker.  En annen gruppe av pasienter/

mennesker, som er så lik tiltaksgruppen som 

mulig, utgjør kontrollgruppen. Denne grup-

pen får ikke det aktuelle tiltaket, evt. de får 

et annet tiltak. Før og etter at gruppen får til-

taket, måles visse egenskaper eller variabler. 

Er forskjellene før og etter tiltaket store nok, 

har man belegg for å si at tiltaket har effekt 

på de valgte utfallsmålene.  Selv om forstå-

elsen av evidens og forskningskunnskap er 

utvidet, og nå omfatter kunnskap utviklet 

med andre forskningstilnærminger enn 

«gullstandarden» over, er «gullstandarden» 

fortsatt en gullstandard. 

I NFF hilser vi velkommen det store 

tilfanget av denne type – og annen type 

forskning. Det har bidratt til en nødvendig 

fornyelse og justering av den kunnskapen 

vi fysioterapeuter bygger vår fagutøvelse på. 

Vi trenger kunnskap for å underbygge og 

begrunne de valgene vi tar. Men vi trenger 

også å kunne stole på den fagkunnskapen 

vi har, de erfaringene vi har lært av, det fag-

lige skjønnet vårt. Selv om det ikke er forsk-

ningskunnskap på et område, behøver ikke 

det bety at vårt faglige grunnlag forvitrer, og 

at vi ikke kan argumentere for betydningen 

av fysioterapi. 

Praksiserfaringer
Vi må sette ord på våre praksiserfaringer 

og vår forståelse, og vi må få et språk og et 

begrepsapparat som rommer erfaringene 

og som gjør at vi kan formidle dem til våre 

samarbeidspartnere og til hverandre. Kan-

skje kan Utdanningsforbundets uttalelse i 

LM-sak 4/12 gå foran som et godt eksempel 

for hvor vi bør komme («Lærere» er byttet 

ut med «fysioterapeut»): 

«Fysioterapeuter må gjenvinne sin posi-

sjon der de med autoritet hevder sine opp-

gaver, sitt ansvar, sin kompetanse og sitt 

skjønn i utøvelsen av fysioterapeutrollen. 

Kunnskapsgrunnlaget skal gi fysioterapeu-

ter et større refleksjonsgrunnlag, mer fag-

lig trygghet og økt legitimitet når de skal 

begrunne sine valg. Vi må komme i retning 

av økt tillit og stolthet. Vi må selv være med 

på å definere overordnede kjennetegn på 

kvalitet, vi må være en offensiv profesjon. 

Det kan fungere som nødvendig motvekt til 

evidensbasert kunnskap eller metodeopp-

skrifter.» 

Når det gjelder klinisk praksis, må forsk-

ningskunnskap settes inn i sin rette sam-

menheng; forskningskunnskapen må få be-

tydning for praksis, men kan aldri foreskrive 

hva som skal være praksis.  Og uansett hva 

som kan være aktuelle tiltak i en gitt situa-

sjon, må valgene basere seg på en grundig 

funksjonsvurdering av pasienten og hvor-

dan pasientens unike problem kan forstås 

– samt en vurdering av hvordan tiltaket kan 

tenkes å påvirke pasientens problem i den 

enkelte situasjon. 

NFF vil gi begrepet et mer nyansert innhold

Marianne Aars, seniorrådgiver Fagsek-

sjonen, Norsk Fysioterapeutforbund 

epost: marianne.aars@fysio.no
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FORSTÅELSEN av begrepet «kunnskapsba-

sert praksis» har vært gjennom flere runder 

med utredning og debatt i NFF, både i Fag-

seksjonen, Fag- og spesialistrådet og Sen-

tralstyret.  Seniorrådgiver Marianne Aars 

skriver i sitt innlegg at det er en utfordring 

at begrepet er så sterkt knyttet til én kunn-

skapstradisjon, en tradisjon som har stor 

definisjonsmakt. 

– Hvorfor var det behov for en egen defi-

nisjon for fysioterapifaget, når Kunnskaps-

senteret allerede har en generell definisjon av 

kunnskapsbasert praksis?

– Den konkrete bakgrunnen var endrin-

ger i avtaleverket for fysioterapeuter, ASA 

4313. Kommunene, ved KS, ville vite hva de 

betaler for når de gir refusjon til fysiotera-

peuter med driftsavtale. De stilte spørsmål 

ved hva som er fysioterapi og hva som ikke 

er det. I denne prosessen så vi først til hvilke 

definisjoner som ble brukt av WCPT og de 

andre nordiske land, sier Anne Riiser Sven-

sen til Fysioterapeuten. Hun er høgskolelek-

tor ved Institutt for fysioterapi, Høgskolen i 

Oslo og Akershus (HiOA).

«Gullstandard»
– Da Fag- og Spesialistrådet fikk saken 

oversendt fra Fagseksjonen i NFF var det 

allerede gjort et grunnarbeid med ut-

gangspunkt i definisjonen fra Sverige. Den 

vektlegger den terapeutiske prosessen og 

hvordan man kan styrke mottakerens egne 

ressurser, i tillegg til punktene i Kunnskaps-

sentrets definisjon. Den evidensbaserte 

forskningen står veldig sterkt i Kunnskaps-

senterets arbeid, trolig fordi medisinen er 

så dominerende for hva som betraktes som 

«gullstandard» i forskning og praksis. En 

stor del av fysioterapien blir stående uten-

for hvis vi bare skal se på effekten av tiltak. 

NFF ønsker å fremme den biopsykososiale 

modellen i fysioterapifaget. Hele den kli-

niske prosessen, med anamnese, undersø-

kelse, resonnering og samspillet mellom 

pasient og terapeut, er for oss en del av hva 

det vil si å drive kunnskapsbasert praksis. 

– Det har til tider vært ganske steile fronter 

mellom ulike deler av fysioterapifaget. Re-

spekten for dokumentasjon av kunnskap va-

rierer også en god del. Er det en risiko for at 

definisjonen NFF har valgt kan undergrave 

respekten for dokumentasjon ytterligere?

– Nei, det kan jeg ikke forstå. NFF er 

opptatt av å fremme et balansert syn på hva 

kunnskapsbasert fysioterapi er. Du favner 

ikke hele den menneskelige kompleksitet 

gjennom å stole blindt på randomiserte 

kontrollerte studier (RCT). RCTer er vik-

tige, men de er slett ikke alt. Denne typen 

forskning er preget av finpussede spørsmål, 

der alt som oppleves irrelevant for hoved-

spørsmålet fjernes. Menneskene er imid-

lertid sammensatte, de er biopsykososiale. 

Et eksempel er en artikkel som nylig sto i 

Fysioterapeuten om hvordan KOLS-pasien-

ter opplever trening i grupper. I artikkelen 

ble det understreket at terapeuten må være 

faglig kompetent, men at samvær, relasjon, 

humør og oppfølging betyr alt for disse pa-

sientene. For å finne ut hva som skal til for 

at pasienter opplever enpowerment, eller 

mestring, trengs noe annet og mer enn en 

RCT. Mitt inntrykk er at Kunnskapssenteret 

i høyere grad enn før legger til rette også for 

denne typen forskning.

Fondet
– Mener du at kvantitativ forskning på effekt-

mål dominerer også innen i fysioterapi?

– Størstedelen av Fondets tildelinger gis 

til denne typen studier. Ett eksempel er Fon-

dets store satsing Fysioprim, som omfatter 

seks prosjekter. Av disse er det bare den ene 

halvdelen av et todelt prosjekt som er er-

faringsbasert. Resten av prosjektene ser på 

effektmål. Studier som støttes av Fondet er 

i det hele tatt mye preget av effektmål-tenk-

ning, så det er ingen fare for at det får for 

liten oppmerksomhet!  «Bio» i den biopsy-

kososiale modellen lider derfor ingen snar-

lig død! Det er klart at effektmål og kliniske 

– Kunnskapsbasert praksis er mer  
enn RCT og effektmål 

– NFF ønsker å fremme et balansert syn på hva kunnskapsba-

sert fysioterapi er. Du favner ikke hele den menneskelige kom-

pleksitet ved å stole blindt på randomiserte kontrollerte studier, 

sier Anne Riiser Svensen, leder i Fag- og spesialistrådet.

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

Hva er RCT?
«Randomiserte kontrollerte forsøk (RCT) er 

eksperimentelle studier hvor behandlings-

gruppe og kontrollgruppe velges tilfeldig ut 

(randomisering), forskjellen i behandlingsme-

tode må klart kunne beskrives, og metodene 

må bli systematisk gjennomført. Ideelt sett 

gjøres forsøkene dobbeltblindet, det vil si at 

verken forsøkspersoner eller forsøksledere/

forskere vet hvem som er i hvilke grupper» 

(NOU 2010:3; Helse- og Omsorgsdeparte-

mentet).

Hva er fysioterapi?
For å vurdere om tiltak kan forstås som 

fysioterapi må følgende legges til grunn, 

ifølge NFF:

1. Tiltakene inkluderer begrunnelser 

fra et biopsykososialt kunnskaps-

grunnlag

2. Tiltakene er dokumenterte i henhold 

til allment aksepterte kriterier innen 

forskning

3. Tiltakene inkluderer beskrivelser av 

hvilke funksjonsfunn de er tenkt å 

påvirke og på hvilken måte.

TEMA KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS
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retningslinjer er viktige redskaper i klinik-

ken, men det kan aldri gi deg fullgode svar 

på hvordan du skal møte pasienten din. Der-

for er kvalitativ og erfaringsbasert forskning 

svært viktig for fysioterapifaget. Kvalitativ 

forskning gir en annen type kunnskap. Hvis 

noen sier at dette svekker kravene til doku-

mentasjon, forstår jeg ikke hva de snakker 

om, understreker Riiser Svensen.

– Hvor kunnskapsbasert er praksis blant 

dagens fysioterapeuter?

– Det vet jeg ikke nok om. Det har lenge 

vært snakket om et gap mellom forskning og 

praksis slik den utøves i dag. Det fine med 

Fysioprim-prosjektene er at forskningen 

finner sted på og i samarbeid med fysikal-

ske institutter. På den måten er de som er 

involvert i forskningen, de samme som skal 

implementere den i sin praksis. 

Utdanningene
– Hva med utdanningenes rolle?

– I de fleste tilfeller legges grunnlaget for 

kunnskapsbasert praksis i bachelorutdan-

ningen. Mye har skjedd de siste årene. For ti 

år siden var vi ikke der vi er nå, med tanke 

på kunnskapsbasert undervisning og lærere 

som forsker og har mastergrad eller doktor-

grad.Det viktigste grunnlaget legges etter 

mitt syn ved å legge til rette for at undervis-

ningspersonalet får tid til å drive med egen 

forskning. Det er lettere å trene studentene i 

å trekke inn dokumentert kunnskap i prak-

sis når man selv er engasjert i forskning.

– Enkelte fysioterapeuter er redde for at ut-

danningene inneholder for lite praksis? 

– Hvis noen tror at det å undervise 

kunnskapsbasert betyr at studentene blir 

mer teoretiske og får mindre praktiske fer-

digheter, så mener jeg ikke det er tilfellet. 

Men fysioterapeuter blir tryggere i sin yr-

kesrolle når de kan dokumentere det de gjør. 

Et treårig studium er imidlertid for kort 

med tanke på å utdanne autonome yrkes-

utøvere som har kunnskap om og erfaring 

i å jobbe forskningsbasert.  Den nye stor-

tingsmeldingen om velferdsyrkene legger 

opp til mindre spesialisering og mer felles 

helsefaglig kunnskap for alle profesjonsut-

danningene. Spissing av faget må da legges 

til en masterutdanning. Jeg føler meg ikke 

helt komfortabel med hva dette vil få å si for 

grunnutdanningen i fysioterapi eller for de 

arbeidsoppgaver fysioterapeuter får i frem-

tiden, sier Anne Riiser Svensen. 

BALANSE – RCTer er viktige, men de er slett ikke alt. Menneskene er sammensatte, sier Anne Riiser Svensen, leder i Fag- og spesialistrådet.

Les mer:

Nettkurs i Kunnskapsbasert praksis, utarbei-

det av Senter for kunnskapsbasert praksis, 

Høgskolen i Bergen (HiB) og Nasjonalt kunn-

skapssenter for helsetjenesten. 

www.kunnskapsbasertpraksis.no

Senter for kunnskapsbasert praksis, HiB: 

www.hib.no/senter/kunnskapsbasert/
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Som fysioterapistudent i 5. semes-

ter ved Høgskolen i Oslo og Akers-

hus (HiOA) har jeg vært utplassert 

i praksis på et sykehjem i Oslo. Sy-

kehjemmet har 91 langtidsplasser, 

18 skjermede plasser for aldersde-

mente, 16 trygghetsplasser og 36 

korttids/rehabiliteringsplasser.

Fysioterapitjenesten er under-

lagt fagavdelingen på sykehjemmet 

som består av: fysioterapeuter, 

ergoterapeuter, aktivitører, leger 

og fagavdelingsleder. Totalt er 

det 4,75 stillinger til fysioterapi. 

Fysioterapitjenesten er lagt opp 

etter pasientgruppene de har; 

dagrehabilitering – 3ggr/uken, 

døgnrehabilitering – 5ggr/uken, og 

langtidspasienter 2ggr/uken. 

På grunn av antallet pasienter i 

forhold til antall fysioterapeuter 

har sykehjemmet vært nødt til å 

organisere treningen i grupper. Når 

pasientene kommer til treningssa-

len, kommer alle som for eksempel 

er på døgnrehabilitering samlet. 

Denne gruppen har i perioden jeg 

har vært i praksis variert fra å være 

10-15personer, og vanligvis når det 

ikke er studenter i praksis, er det fra 

tre-fire terapeuter til stede i tre-

ningssalen. Det vil si at én terapeut 

har ansvaret for å gi oppfølging og 

trening til to-tre pasienter. 

Krav til forsvarlighet 

I Helsepersonellovens § 4 om krav 

om faglig forsvarlighet står det: 

«Helsepersonell skal utføre sitt 
arbeid i samsvar med de krav til fag-
lig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp 
som kan forventes ut fra helseper-

sonellets kvalifikasjoner, arbeidets 
karakter og situasjonen for øvrig», 

(Helsepersonelloven, 1999). I Norsk 

Fysioterapeutforbunds (NFF) ret-

ningslinjer står det at det ved bruk 

av medhjelper er fysioterapeuten 

som er ansvarlig for det arbeidet 

vedkommende skal utføre, jf. helse-

personelloven § 5. Og at fysiotera-

peuten ikke må delegere oppgaver 

som går ut over medhjelperens 

arbeids- og ansvarsområde. (Norsk 

Fysioterapeutforbund, 2010).

Disse retningslinjene og lovene 

mener jeg man kommer i konflikt 

med når treningen er organisert slik. 

Man har ikke mulighet til å være hos 

alle tre pasientene på samme tid. 

Det fører til at man setter de i gang 

med forskjellige øvelser, i forhold til 

tiltakene som er satt i gang for den 

aktuelle pasienten. Fysioterapeuten 

må bytte på å være hos pasientene 

mens de utfører øvelsene. 

I flere situasjoner er det pasi-

enter som for eksempel trenger 

trening i trappegang. For å få gjort 

dette er man nødt til å ta med seg 

pasienten ut av treningssalen for å 

få en kontekst som er mest mulig lik 

den pasienten vil oppleve der han/

hun skal gå i trapper. Det gjør at 

man må overlate ansvaret til de fy-

sioterapeutene som er igjen i salen 

med egne pasienter. Dette vil jo da 

si at man delegerer oppgaver som 

går ut over medhjelperens egne 

arbeids og ansvarsområder. 

1.1.2012 kom Samhandlings-

reformen, og kommunene fikk da 

ansvaret for pasienter som er ut-

skrivningsklare fra sykehus fra før-

ste dag. Kommunen skal også betale 

for utskrivningsklare pasienter som 

er innlagt på sykehus i påvente av 

et kommunalt helse- og omsorgstje-

nestetilbud. Det er dette som kalles 

dagbøter, ca.4.000 kroner per døgn. 

(Helse- og omsorgsdepartementet, 

2012 / Forskrift om kommunal 

medfinansiering av spesialisthelse-

tjenesten og kommunal betaling for 

utskrivningsklare pasienter, 2011 

og Søndre Land kommune, 2011). 

Problemet vil øke 
Etter mitt syn vil problemet med 

mange pasienter og få fysiotera-

peuter bare øke. Når vi snakker om 

behandlingsforløp, er vi opptatte   

av at pasientene helst skal ha et 

tilbud uten avbrudd. Men for at 

kommunen skal unngå dagbøter, 

er jeg redd for at flere pasienter 

vil oppleve å bli sendt hjem før 

kommunen har en ledig plass til 

dem, og at de dermed blir sittende 

hjemme og vente, for eksempel på 

dagrehabilitering.

I tillegg tror jeg Samhandlingsre-

formen vil føre til at flere pasienter 

blir overført til trening, og at vi som 

terapeuter vil få ansvaret for flere 

på en gang. Jeg stiller meg kritisk til 

dette i forhold til hva slags tilbud vi 

vil kunne gi pasientene. I Forskrift 

om habilitering og rehabilitering 

(2011) står det at: «Formålet med 
forskriften er å sikre at personer 
som har behov for sosial, psykososi-
al eller medisinsk habilitering og re-
habilitering, tilbys og ytes tjenester 
som kan bidra til stimulering av egen 
læring, motivasjon, økt funksjons- 

og mestringsevne, likeverdighet 
og deltakelse. Formålet er også 
å styrke samhandlingen mellom 
tjenesteyter og pasient og bruker».  

Tilpasset ressursene, ikke 
pasienten 

Pasientene har også krav på en 

individuell plan som legges til grunn 

for den behandlingen de skal ha. 

Dessverre tror jeg man blir nødt til 

å legge opp treningstilbudet etter 

de midlene og ressursene man har 

tilgjengelig for å ivareta forsvar-

ligheten, og ikke etter pasientenes 

behov. Skal alle få det optimale 

tilbudet, må antallet fysioterapeuter 

i kommunene økes. 

Sykehjemmet der jeg har vært 

i praksis har løst problemet med 

mange pasienter og få terapeuter 

på best mulig måte i forhold til 

ressursene de har. Jeg sitter likevel 

igjen med noen spørsmål: Blir bru-

keren fulgt tett nok opp i rehabilite-

ringsprosessen når en terapeut har 

ansvar for flere pasienter samtidig? 

Og er det etisk og faglig forsvarlig - 

både for terapeuten og pasienten?

Linn Charlott Engelstad

Samhandlingsreformen: 
Kan bli vanskelig å gi forsvarlig behandling
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Elin Engeseth
nestleder

I FORBINDELSE MED gjennomgangen av NFFs organisasjonsstruktur er det satt fo-
kus på politisk handlekraft. Hvilke grep er nødvendige for å fremme medlemmenes 
interesser når det gjelder inntekts- og arbeidsforhold på en bedre måte? 

Og videre: Hvordan kan vi bidra til at samfunnet prioriterer ressurser til fysiote-
rapi? Politisk påvirkningsarbeid overfor lokale beslutningstakere må styrkes. NFFs 
ressurser må samles og spisses. De lokale organisasjonsleddene må bli sterkere, og 
kreftene samles på færre personer og færre organisasjonsledd. De fleste er nå enige 
om at dette må til for at NFF skal bli en mer slagkraftig og profesjonell organisasjon.  

Det kan synes paradoksalt at man vil oppnå styrke gjennom å redusere antall 
personer og organisasjonsledd. De mange frivillige og engasjerte tillitsvalgte på fyl-
kesnivå kuttes dersom NFFs fylkesledd legges ned og blir erstattet med fem regioner. 
Poenget er at de 20 fylkesleddene likevel ikke kan makte å nå frem til den enkelte 
kommune eller arbeidsgivere. Antall kommuner i Norge er så stort, at frivillig inn-
sats for å betjene disse oppgavene ikke lar seg gjennomføre i betydningen «slagkraf-
tig og profesjonell». Forslaget til endring som foreligger innebærer at heltids, valgte 
regionsledere blir talerør for NFFs politikk i regionene.

Gjennom tillitsvalgte og kontaktpersoner skal NFFs politikk så fremføres som 
konkrete budskap og krav til dem som faktisk bestemmer over fysioterapiressur-
sene: Kommuner og arbeidsgivere. Vi er selvfølgelig også i fremtiden helt avhengige 
av lokale tillitsvalgte og kontaktpersoner. Regionene skal ha til oppgave å bistå de 
tillitsvalgte lokalt med forslag til prioriteringer og budskap. Det skal være region-
ledernes oppgave å videreutvikle nettverkene for NFFs medlemmer og tillitsvalgte. 
Det må fortsatt legges til rette for samlinger for både faglig virksomhet og fagpoli-
tiske diskusjoner, og for å stimulere til identitetsbygging for oss som yrkesgruppe. 
Kompetansen i NFFs sekretariat må tilrettelegges slik at den kommer medlemmer 
og representanter direkte til gode. 

I år har det vært mye kontakt mellom NFFs sentrale ledelse og lokale ledd. Det 
har vært vellykket. De mange samlingene med diskusjon om NFFs fremtid, reisene 
forbundsleder har gjennomført for å bistå avdelingene i å fremme saker overfor be-
slutningstakere og presse, har vært til gjensidig nytte og inspirasjon. Vi får også til-
bakemeldinger om tillitsvalgte og kontaktpersoner som gjør en strålende jobb når 
de står opp for sine kollegaers interesser. 

Fra denne spalte melder vi at vi at vi er svært stolte av tillitsvalgtarbeidet som 
gjøres utover i landet. Det er et mål for NFF i fremtiden i enda sterkere grad å støtte 
opp om disse viktige budbærerne og for fellesskapene som bygges opp kollegaer 
imellom.
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NFFs TEMADAG om fysioterapeutens rolle i hverdagsrehabilitering ble 

avholdt på Gardermoen 7. november, med 87 deltakere. I tillegg deltok 

mange fra NFFs sentralstyre og NFFs  faggruppeledere og avdelings-

ledere på første halvdel av temadagen. Det var gode foredrag om hva 

hverdagsrehabilitering er, og hvordan fysioterapeuter kan bidra med 

kartlegging og forebyggende og rehabiliterende tiltak. Presentasjoner 

fra Bodø, Nøtterøy og Trondheim viste hvordan ulike kommuner arbeider 

med hverdagsrehabilitering.

Kartlegging og test

Den fysiske testen Short Physical Performance Battery ble presentert 

og prøvd ut blant deltakerne. Den består av stående balansetest, 

testing av ganghastighet og reise seg fra stol. Systematisk kartlegging 

av fysisk funksjon er et viktig utgangspunkt for videre trening og andre 

tiltak.

Mange kommuner er i gang med å planlegge for hverdagsrehabilite-

ring som tankesett og arbeidsform, og fysioterapeuter har viktige bidrag 

inn i det tverrfaglige samarbeidet.

Stor interesse for temadag

 Riktige adresser og oppdaterte personlige data 

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

alltid er riktige. Da blir Fysioterapeuten sendt til rett person og adresse, 

og vi når deg med all NFF-informasjon du har krav på. 

Har du for eksempel fått ny e-postadresse, eller er din NFF-registrer-

te e-postadresse en konto du ikke lenger bruker, eller sjelden sjekker? 

Hver måned mottar NFF hundrevis av «System Administrator»-meldinger 

ved masseutsending av e-post til medlemmer. En del av disse skyldes 

avsluttede eller overfylte e-postkontoer.

Tips: Alle som de siste månedene ikke har mottatt NFFs måned-

lige nyhetsbrev, bør snarest oppdatere «Min side» med sin foretrukne 

e-postadresse.

Du har kanskje skiftet arbeidsplass eller etternavn i det siste? Husk 

å oppdatere alle typer personlige data på medlemssidene på www.fysio.

no. 

Ved flytting må du også melde ny bostedsadresse til Posten. Det kan 

du gjøre via www.posten.no, eller på nærmeste postkontor. 

NFFs verktøy for faglig ajourføring

Har du funnet feil opplysninger (kursår o.a.) registrert om deg på det 

elektroniske verktøyet på www.fysio.no? Noen opplysninger kan du ikke 

endre selv. De hentes direkte fra medlemsregisteret, og må derfor rettes 

der. I slike tilfeller må du be Medlemskontoret rette feilen.      

Medlemsnummer og passord til «Min side»

Alle nye medlemmer får tilsendt opplysninger om hvordan de logger seg 

inn på NFFs medlemssider på www.fysio.no. Brukernavnet er medlems-

nummeret i NFF, som du finner bak på tidsskriftet Fysioterapeuten og på 

giroer fra NFF. Det er alltid lurt å ha medlemsnummeret lett tilgjengelig, 

for eksempel ved at du lagrer det i mobilen din.

Passord kan bestilles 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. 

Står du likevel fast? I slike tilfeller kan Medlemskontoret veilede deg.

Avtalegiro

NFF anbefaler at du betaler medlemskontingenten med avtalegiro. Det 

er en enkel og miljøvennlig betalingsmåte. Ta kontakt med din bank om 

dette. Husk at månedsbeløpet kan endre seg for hvert kalenderår, og du 

skal derfor ikke oppgi et bestemt beløp til banken. Oppgi NFFs kontonr. 

1602.40.51467 og ditt KID-nr., som du finner på «Min side» på www.

fysio.no.  

Avslutning av medlemskap

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

2007 vedtok at avslutning av medlemskap i NFF gjelder fra den datoen 

utmeldingen er registrert i medlemsregisteret, men at kontingenten 

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

og 1. juli.

En utmelding som blir registrert etter 1. januar, innebærer at medlem-

met plikter å betale kontingent for hele halvårsperioden frem til 1. juli. 

Tilsvarende frem til 1. januar for utmelding etter 1. juli.  

De som melder seg ut, og ikke ønsker å beholde medlemskapet sitt ut 

inneværende halvår, må gi beskjed om dette til Medlemskontoret.

Medlemskontoret: tlf. 22 93 30 50, 

    eller informasjon@fysio.no.

Tips fra Medlemskontoret

Sylvi Sand presenterer ulike redskaper for kartlegging av funksjon hos eldre.
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NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Stensberggata 27

Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo 

Tlf. 22 93 30 50, faks: 22 56 58 25

Hjemmeside: www.fysio.no E-post: nff@fysio.no

SENTRALSTYRET

Forbundsleder: Eilin Ekeland

Fossilveien 13B, 3034 Drammen. Tlf. 22 93 30 63 a 

415 59 030 mob.

eilin.ekeland@fysio.no

Nestleder: Elin Engeseth

Granheimtunet 15, 1406 Ski. Tlf. 64 87 63 66 a

Tlf. 905 29 033 mob., 64 94 65 13 p

ee@fysio.no

SEKRETARIATET: STAB

Generalsekretær: Tor Tvethaug, 22 93 30 52

Informasjonsleder: Vidar Rekve, 22 93 30 87

Seniorrådgiver: Elin Robøle Bjor, 22 93 30 55

Rådgiver: Solvår Stokke, 22 93 30 51

ADMINISTRASJONS- 

OG ØKONOMISEKSJONEN

Seksjonsleder: Sunniva Borgen, 22 93 30 74

Regnskapsansvarlig: Rune Tørrlenn, 22 93 30 65

Økonomikonsulent: Haldis Edvardsen, 22 93 30 79

Rådgiver: Eivind Trædal, 22 93 30 53

Rådgiver: Maren Helene Berntsen, 22 93 30 71

Konsulent: Kristin Stormo, 22 93 30 68

Sekretær: Nina Solvang, 22 93 30 50

FAGSEKSJONEN 

Seksjonsleder: Malene Haneborg, 22 93 30 72

Seniorrådgiver: Eline Rygh, 22 93 30 64

Seniorrådgiver: Jorunn Lunde, 22 93 35 69 (i permisjon)

Seniorrådgiver: Bente Øfjord, 22 93 30 86

Seniorrådgiver: Marianne Aars, 22 93 30 62

Kurssekretær: Monica Haugen, 22 93 30 66

Seniorkonsulent, kurs: Micheline Viktil, 22 93 30 70

Rådgiver, kurs: Áslaug Skúladóttir, 22 93 30 75

FORHANDLINGSSEKSJONEN

Forhandlingssjef: Kjersti Hatlestad, 22 93 30 56

Advokat: Lena Fagervold, 22 93 30 54

Advokat: Hanne C. Røed, 22 93 30 88

Seniorrådgiver: Bente Eide, 22 93 30 73

Seniorrådgiver: Kirsti Glad, 22 93 30 82

Seniorrådgiver: Henriëtta Richter, 22 93 30 83

Seniorrådgiver: Thea W. Jørgensen, 22 93 35 62

Advokat: Else-Margrethe Husby, 22 93 30 61

Seniorkonsulent: Else Jørgensen, 22 93 30 67

FONDET

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Sekretariatsleder: Birthe C. Hansson

Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)

DET ER vanskelig å spå, særlig om fremtiden, 

men én ting er sikkert: Med en ekstra spurt 

vil NFF nå et medlemstall på ti tusen om kort 

tid. Per 16. november, når dette skrives, er vi 

fremdeles et stykke unna, men nye medlemmer 

blir registrert hver uke. 

Så kanskje det er nettopp din kollega 
som blir NFF-medlem nr. 10 000?

Vi konstaterer med stor glede at stadig flere 

ønsker å bli en del av det faglige fellesskapet i 

NFF, nyte godt av medlemsfordelene og bidra til 

å gjøre forbundet til en enda mer slagkraftig or-

ganisasjon for alle fysioterapeuter. En takk går 

til alle medlemmer som bidrar til å spre kunnskap 

om NFF og skape interesse for å bli medlem. 

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul! 

Kjenner du medlem nr. 10 000?

som blir NFF-medlem nr. 10 000?

Brettseilas i vente …

for den som blir registrert som nr. 10 000! 

Vi har gjort klar en velkomstryggsekk med noen småsaker – inkludert en ny iPad, siste modell.

Viktig om rekommandert post
DERSOM DU sender noe rekommandert til NFF, så må du sette NFF som adressat. Eventuelt 

med en linje under, av typen «v/Kari Nordmann». Setter du navnet til en person i NFFs 

sekretariat på adressatlinjen, får ikke postombringeren vår sendingen utlevert. Da må den 

personen som sendingen er stilet til, selv gå til postkontoret og hente. Det vil vi svært gjerne 

unngå, så takk for at du hjelper oss med det!

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVi kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll åVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
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NFFs KURS OG MØTER

Annonsering av NFFs 
etterutdanningskurs
NFFs kurs annonseres i Fysioterapeuten ved hjelp 
av en kursoversikt som viser kursdatoer, kurssted og 
påmeldingsfrister.
Beskrivelse av kursene og påmeldingsskjema finner 
du i kurskalenderen på nettet, www.fysio.no/kurs. Der 
annonseres også nyheter og ledige plasser på kurs 
fortløpende.

Kurskalenderen på nettet er til enhver tid
oppdatert.

Annonser
etterutda
NFFs kurs annons
av en kursoversikt
påmeldingsfrister.
Beskrivelse av kur
du i kurskalendere
annonseres også n
fortløpende.

Kurskalenderen på
oppdatert.

NFFs etterutdanningskurs er overveiende kliniske behandlingskurs, og målgruppen 
er den praktiserende fysioterapeut. Kursene er primært tilrettelagt slik at kunnska-
pen kan føres direkte inn i den praktiske hverdagen.

Oversikt over kurs vil til enhver tid være oppdatert på www.fysio.no/kurs
Etterutdanningsvirksomheten i NFF får hvert år betydelige midler fra Fond til 

etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Rammebevilgningen omfatter til-
skudd til alt arbeidet i NFFs fagseksjon: Utvikling og gjennomføring av etterutdan-
ningskurs, faglig oppdatering av kursledere, kurslederseminar, spesialistordningen, 
NFFs kollegaveiledning, utviklingsprosjekter og drift av fagseksjonen. 

For deltakere på NFFs kurs gir dette en vesentlig reduksjon av kursavgiften. 
Til virksomheten 2012 er det tildelt 6 millioner kroner som også omfatter ekstra 

midler for å holde kursavgiften på 2009-nivå.
For nærmere informasjon om Fondet, se www.fysio.no/fondet 

Regler for opptak og avmelding:
se www.fysio.no/kurs

Fysioterapeuter i bevegelse 
– forebygging, rehabilitering, samhandling

6. – 7.  juni 2013
Sted: Domus Athletica, Oslo
 www.fysio.no/fagdager
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KURSOVERSIKT 2013

14. - 17. januar Fortsatt ledige plasser! Treningslære Oslo

28. - 30. januar  
og 11.-12. april

Fortsatt ledige plasser! MT Basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, kjeve, 
thoracal og skulder

Alta

28. januar - 1. februar 18. november Helse- og miljøarbeid - i et arbeidsmiljøperspektiv (HM 1) Stavanger

11.-13. februar Fortsatt ledige plasser! Hvordan kan fysioterapeuter bidra til å styrke pasientens selvfø-
lelse? Tema belyses med utgangspunkt i spiseforstyrrelser

Bergen

11.-12. februar og 15.-16. april Fortsatt ledige plasser! Grunnkurs i læringsorientert fysioterapi Oslo

13.-15. februar Fortsatt ledige plasser! Geriatri: Forebygging av funksjonssvikt og fall Trondheim

14.-15. februar Fortsatt ledige plasser! MT - klinisk behandlingskurs Oslo

8.-10. april og 26.-27. august 8. januar Grunnkurs i fysioterapi og psykisk helse Oslo

8 .-12. april 9. januar Ortopedi for barn 0-18 år Oslo

15.-19. april 9. januar Onkologi - teoretisk grunnkurs Trondheim

15.-19. april 20. januar Fysioterapi for barn med funksjonsnedsettelse  0-6 år del 1 Trondheim

15.-19. april 20. januar Bevegelsesutvikling del 1 Oslo

22.-25. april 24. januar Bekkenrelaterte plager 1 Oslo

22.-24. april 24. januar BK - BARS SEMINAR Svarstad 

25.-27.  april og 3.-4. juni 27. januar Smertebehandling for fysioterapeuter, teoretisk forståelse og 
praktisk anvendelse

Oslo

6.-8. mai og 14.-15. juni 10. februar MT Basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal,  
bekken og hofte

Tromsø

27.-30. mai 3. mars Praktisk kurs NPMF Lillehammer

6.-7. juni NFFs fagdager Oslo

2.-6. september 9. juni Bevegelsesutvikling del 1 Trondheim

2.-4. september 
og 25.-26. oktober

9. juni MT Basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, kjeve, 
thoracal og skulder

Sogn og Fjor-
dane

9.-13. september,
7.-11. oktober og
2.-6. desember

9. juni Undersøkelse og behandling av voksne med nevrologiske 
tilstander - Bobath-konseptet

Oslo

16.-20. september 22. juni Basal Kroppskjennskap I (BK I) Svarstad

16.-20. september 22. juni Basal Kroppskjennskap II (BK II) Svarstad

19.-20. september 22. juni Onkologi for fysioterapeuter – kreft og fysisk aktivitet Oslo

7.-9. oktober og  
22.-23. november

22. juni MT Basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal,  
bekken og hofte

Oslo

7.-9. oktober 22. juni Fysioterapi i geriatrien - ortogeriatri/osteoporose Bergen

7.-11. oktober 22. juni Terapiridning trinn I Oslo

14.-18. oktober 5. august Helhetlig hjerterehabilitering – med trening som middel og mål Stavanger

21.-25. oktober 5. august Helse- og miljøarbeid – i et arbeidsmiljøperspektiv (HM 1) Tromsø

24.-28. oktober 5. august Medisinsk Treningsterapi (MTT) Oslo

4.-7. november 30. august Treningslære Stavanger

4.-8. november 20. august Fysioterapi for barn med lungesykdommer Oslo

4.-8. november 5. august Elektiv ortopedi Oslo

4.-11. november og  
tre dager i 2014

18. august Fysioterapi til intensivpasienter Oslo

7.-8. november 30. august Bevegelsesgrupper basert på psykomotoriske prinsipper I Oslo

11.-14. november 20. august Bekkenrelaterte plager II Oslo
   
   
   

Det tas forbehold om endringer

SKRIFTLIG PÅMELDING PÅ WWW.FYSIO.NO/KURS
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KURSOVERSIKT 2013 – ETTER FAGOMRÅDER
Det tas forbehold om endringer

BARNE- OG UNGDOMSFYSIOTERAPI

8 .-12. april 9. januar Ortopedi for barn 0-18 år Oslo

15.-19. april 20. januar Fysioterapi for barn med funksjonsnedsettelse  0-6 år del 1 Trondheim

15.-19. april 20. januar Bevegelsesutvikling del 1 Oslo

2.-6. september 9. juni Bevegelsesutvikling del 1 Trondheim

4.-8. november 20. august Fysioterapi for barn med lungesykdommer Oslo

HELSE OG MILJØ

21.-25. oktober 11. august Helse- og miljøarbeid - et arbeidsmiljøperspektiv (HM1) Tromsø

FYSISK AKTIVITET

14.-18. oktober 11. august Helhetlig hjerterehabilitering Stavanger

24.-28. oktober 11. august Medisinsk Treningsterapi (MTT) Oslo

4.-7. november 30. august Treningslære Stavanger

7.-8. november 18. august Bevegelsesgrupper basert på psykomotoriske prinsipper 1 Oslo

MANUELLTERAPI

28.-30. januar og  
11.-12. april

25. oktober MT Basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, kjeve, 
thoracal og skulder

Alta

6.-8. mai og 14.-15. juni 10. februar MT Basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal, bekken 
og hofte

Tromsø

2.-4. september og  
25.-26. oktober

9. juni MT Basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, kjeve, 
thoracal og skulder

Sogn og  
Fjordane

7.-9. oktober og  
22.-23. november

22. juni MT Basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal, bekken 
og hofte

Oslo

ONKOLOGI

15.-19. april 9. januar Onkologi - teoretisk grunnkurs Trondheim

19.-20. september 22. juni Kreft og fysisk aktivitet Oslo

GERIATRI

7.-9. oktober 22. juni Fysioterapi i geriatrien - ortogeriatri/osteoporose Bergen

KVINNEHELSE

22.-25. april 24. januar Bekkenrelaterte plager 1 Oslo

11.-14. november 20. august Bekkenrelaterte plager 2 Oslo

NEVROLOGI OG ORTOPEDI

25.-27. april og 3.-4. juni 27. januar Smertebehandling for fysioterapeuter, teoretisk forståelse og 
praktisk anvendelse

Oslo

9.-13. sept., 7.-11. okt. og  
2.-6. desember

9. juni Undersøkelse og behandling av voksne med nevrologiske til-
stander - Bobath-konseptet

Oslo

4.-8. november 18. august Ekektiv ortopedi Oslo

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

8.-10. april og 26.-27. august 8. januar Grunnkurs i fysioterapi og psykisk helse Oslo

22.-24. april 24. januar BK - BARS SEMINAR Svarstad

27.-30. mai 3. mars Praktisk kurs NPMF Lillehammer

16.-20. september 22. juni Basal Kroppskjennskap I (BK I) Svarstad

16.-20. september 22. juni Basal Kroppskjennskap II (BK II) Svarstad

7.-8. november 30. august Bevegelsesgrupper basert på psykomotoriske prinsipper 1 Oslo

  ULIKE FAGOMRÅDER

11.-12. februar og 15.-16. april 11. desember Grunnkurs i læringsorientert fysioterapi Oslo

7.-11. oktober 11. august Terapiridning trinn I Oslo

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI

14.-18. oktober 5. august Helhetlig hjerterehabilitering – med trening som middel og mål Stavanger
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Fredag 25. januar
1400-1430   Innsjekk
1445  Åpning v/leder
1500-1600  Kick off  Jørgen Skavlan. (Frisk nok for livet) 
1600-1615  (Pause etter ønske) 
1615-1800   Skavlan forts.
1800-1900   NFF m/team privat praksis. «Forsvarlig drift av 
 din forretning»
2030   Middag

Lørdag 26. januar 
0845-0900   God morgen
0900-1000  NFF/team privat praksis
1000-1030  Pause m/utstillere
1030-1130   NFF/team privat praksis
1130-1200  Pause m/utstillere
1200-1300  LSVT BIG. En ny og spennende tilnærming til våre  
 parkinsonpasienter, v/Per Ola Vold-Olsen fra Fram  
 Senteret.
1300-1400 Lunsj.
1400-1500  LSVT BIG
1500-1530  Pause m/utstillere.
1600-1800   Årsmøte PFG (Reg fra 1545)
1930  Vorspiel
2030  Festmiddag

Søndag: 27. januar
0900-1100  Den musiske hjerne. Professor i nevrologi dr.med.  
 og musiker (Geir Olve Skeie), Bruk av musikk ved  
 nevrologiske lidelser som Parkinson
1100-1130  Informasjon om organisasjonsstruktur i NFF
1130-1230  Utsjekk/lunsj
1230-1330  Fysioprim (et forskningsprogram om muskel-skje-
 lettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten)  
 v/professor Nina K.Vøllestad,UIO, www.med.uio.no/ 
 helsam/forskning/grupper/fysioprim
1330-1430  Forbundsleder/Politisk debatt
1430  Avreise

(Styret tar forbehold om endringer i programmet)

Påmelding: http://eventus.trippus.se/pfg2013/earlybird

Deltageravgift: Ved betaling før 15.12/etter 15.12

Medlemmer PFG: kr 2.050/kr 2.550
Medlemmer NFF: kr 2.550/kr 4.050
Ikke medlemmer NFF: kr 4.300/kr 4.800
Studenter/turnus (Medlem NFF ): kr 700/kr 700

Hotell med alle måltider fra fredag middag til søndag lunsj. 
Enkeltrom per person: kr 3.990
Dobbeltrom per person: kr 3.590

Pris dagpakke ikke-boende: kr 495 per dag
Middag fredag ikke-boende: kr 475 per dag 
Middag lørdag ikke-boende: kr 950 per dag

Vinterseminar 2013

Fag & Drift hånd i hånd
Nyttige verktøy i vår hverdag

Sundvolden Hotel 25.-27. januar 2013

NFFs Faggruppe for kvinnehelse 
ønsker velkommen til fagseminar 
7. - 8. mars 2013, Gaustad, Oslo

Program
Torsdag 07.03:
09.30-10.00 Registrering
10.00-10.15 Velkommen ved Faggruppens leder
10.15-11.30 Mindfullness/oppmerksomt nærvær i kvinne-
 helseperspektiv – hva, hvorfor, hvordan. Ann
 Bolstad, spesialist i Helse- og miljøarbeid og
 instruktør i oppmerksomhetstrening, A-MED   
 bedriftshelsetjeneste, Oslo.
11.30-11.45 Pause m/frukt og kaffe
11.45-13.30 Kroppen som veiviser i behandling av traumati-
 serte, workshop. Elsbeth Jacobs, spesialrådgiver  
 og fysioterapeut, Oslo Universitetssykehus. 
13.30-14.15 Lunsj
14.15-15.15 Gravid: Frisk eller syk? Om «normale svanger-
 skapsplager» og kvalifisering for spesiell   
 beskyttelse. Eva Haukeland Fredriksen, fysiote-
 rapeut og sosiolog, Høgskolen i Bergen.  
15.15-16.15   Styrke i bekkenbunnsmuskulatur hos første-
 gangsfødende kvinner med og uten muskel-
 skade. Gunvor Hilde, fysioterapeut og stipen-
 diat, Norges idrettshøgskole.
16.15-16.30  Pause
16.30-17.30 Afrikansk dans- trening for deltagerne. 
 Randi Karoliussen.
20.00           Middag

Fredag 08.03:
08.30-09.15  Årsmøte
09.15-10.00 Lymfødembehandling til brystkreftopererte   
 kvinner. Hanne Paltiel, spesialist i onkologisk  
 fysioterapi, Trondheim.
10.00-10.45 Fysioterapi og kognitiv terapi (somatokognitiv) i
 møte med gynekologiske smerter. Gro Killi   
 Haugstad, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo.
10.45-11.00 Pause
11.00-11.45 Workshop Gro Killi Haugstad/ Hanne Palitel
11.45-12.30 Workshop Hanne Palitel/ Gro Killi Haugstad
12.30-13.15 Lunsj
13.15-14.00 Viscerale smerter – et myofascielt smertepro-
 blem? Unni Kirste, overlege ved avdeling for
 smerte og sammensatte symptomlidelser,   
 St.Olavs Hospital.
14.00-14.45 Fysioterapi og seksuell helse ved dysfunksjon i
 bekkenbunn. Kjersti Hatlebrekke, spesialist i   
 gyn. og obst. fysioterapi og sexolog, MNFKS.
14.45- 15.00 Pause
15.00- 15.45 Er det forskjell i funksjon i bekkenbunnen hos  
 kvinner med provosert vestibulodyni (PVD) og  
 asymptomatiske kvinner? Ingrid Næss, fysiote-
 rapeut, Storo og Nydalen Mensendieck-Fysiote-
 rapi AS.
15.45- 16.00 Oppsummering og avslutning

Praktiske opplysninger
Seminaravgift (inkl. lunsj, kaffe, frukt 2 dager)
kr. 3000 for medlemmer i Faggruppen
kr. 3400 med samtidig innmelding i Faggruppen
kr. 3500 for ikke-medlemmer

Påmelding: https://www.deltager.no/arsmoteseminar_faggrup-
pen_for_kvinnehelse_nff_07032013

For informasjon: kontakt Nina Theodorsen på 
nina.theodorsen@gmail.com 
Faggruppen vil reservere rom på et hotell i sentrum – gi beskjed 
per e-post dersom du ønsker å bestille her.

Frist for påmelding og innbetaling: 06. februar 2013
Hjertelig velkommen til et spennende seminar!
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Torsdag 7. mars 
09.15–09.45   Registering
09.45–10.00 Opning med musikalsk innslag frå  
 musikklina ved Fagerlia vidaregå-
 ende skole  
10.00–10.45  Kroppsopplevelser hos pasienter   
 som lever med uhelbredelig kreft.
 Lise Amundsen, spes. onkologisk   
 fysioterapi, Seksjon for smertebe-
 handling og palliasjon, Haukeland  
 Universitetssykehus, Bergen 
10.45–11.05 Pause med kaffi/te 
 Besøke utstillarar
11.05–12.00 Ødemutfordringar i palliativ fase 
 Ødem i palliativ fase
 Bente Hole Vik, fysioterapeut pal-
 liativt team, kreftavdelinga, Ålesund  
 Sjukehus, Helse Møre og Romsdal HF
 Behandling av omfattande ødem hos  
 palliative kreftpasientar 
 Gry Håberg, fysioterapeut, Hareid  
 Fysikalske institutt, Hareid kommune
12.00–13.00  Lunsj
13.00–13.45 Ødemutfordringar i palliativ fase 
 Erfaringar frå ein kommunefysiotera-
 peut utan kompetanse innan lymf-
 ødembehandling
 Synnøve Nystøyl, kommunefysiote-
 rapeut, Sande kommune
13.30–13.45  Open dialog – erfaringar med ødem i  
 palliativ fase
13.45–14.45 Utstillarane har ordet
14.45–15.05 Pause med kaffi/te 
 Besøke utstillarar

15.05–15.45 NFF informerer
15.45–16.00 Pause og klargjering til årsmøtet
16.00–18.00  Årsmøtet 
20.00 Festmiddag på Kulinarisk spiskam-
 mer med noko attåt

Fredag 08. mars
08.30–08.45 Opning 
08.45–09.30 Prosjektframlegging  
09.30–10.00 Pause med kaffi/te 
10.00–11.30 Hjernetumorar -diagnostisering og  
 behandling. 
 Erik Schistad Staff, assistentlege,  
 kreftavdelinga, Ålesund sjukehus. 
11.30–12.30  Lunsj
12.30–13.30  Rehabilitering av pasientar med   
 hjernetumor. Pasientkasuistikk   
 Fysioterapeut, Mork Rehabiliterings-
 senter, Helse Møre og Romsdal HF
13.30–13.45 Open dialog – erfaringar med pasien-
 tar med hjernetumor
13.45–14.05 Pause med kaffi/te
14.05–15.00 Mindfulness – livsstyrketrening, til  
 stede i livet! 
 Britt Carlsen, spes. onkologisk fysio-
 terapi, Hospice Lovisenberg, 
 Lovisenberg Diakonale sykehus.
15.00–15.15 Evaluering og avslutning
15.30–> Spasertur/omvising i Ålesund som er  
 tilpassa vêr, føre og reisetider

Vi tar forbehold om forandringer i programmet.
 

NFFs  faggruppe for onkologi og lymfologi
 

Velkommen til årsmøteseminaret 7.-8. mars 2013 i Ålesund

Priser:  
Påmelding før 1. februar: kr 2.500

Påmelding etter 1. febebruar: kr 3.200
Ikke medlemmer: kr 4000       

Festmiddagen: kr 550
 

Påmelding på www.deltager.no/arsmoteseminaret_fol_7-8mars2013_07032013
 

Sted: Scandic Hotel, Molovegen 6, 6004 Ålesund.
Overnatting koster kr. 990, oppgi Faggruppe for Onkologi og Lymfologi som referanse ved bestilling.
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0900 - 0945 Registrering og utstilling

0945 – 1000 Velkommen

1000 – 1045 Er ergonomi helsefremmende? Steffen Torp

1045 – 1100 Pause hos utstillerne

1100 - 1145 Helsefremmende arbeidsplasser: Kva er bedriftshelsetje-
nestens rolle? 

Steffen Torp

1145 - 1200 Pause hos utstillerne

1200 – 1300 Helsefremmende arbeid i Drammen kommune – positive og 
negative erfaringer

Cathrine Enstrøm-Simonsen

1300 – 1400 Lunsj

1400 – 1515 Hvilken rolle bør bedriftsfysioterpeuter ha i helsefrem-
mende arbeid?
Utprøving av relevant deltakeraktiv praktiske metode i hel-
sefremmende arbeid 

Cathrine Enstrøm-Simonsen & Steffen Torp

1515- 1530 Pause hos utstillerne

1530 – 1600 Metareflekson og oppsummering Cathrine Enstrøm-Simonsen & Steffen Torp

1600 – 16.30 Pause hos utstillerne

16.30 – 1800 Årsmøte m/valg

Sted: Radisson Blue Airport Hotell, Gardermoen.
Tid: 0900-1600 med årsmøte til ca. 1800 
   
Årsmøtet i faggruppen avholdes kl. 16.30 – etter det faglige pro-
grammet. 
  
Påmeldingsfrist: 07.februar 2013.
Påmelding til : Anette Rastad, HMS/BHT Stamina Helse Og Tre-
ning, tlf 415 54 245, anette,rastad@staminahot.no

Deltageravgift: kr. 1200,- betales ved påmelding  til kto 
1822.23.46173. Merk innbetalingen med Fagdag 2013.
Dersom du ønsker å overnatte på hotellet må du ordne dette selv.

PROGRAM
De fleste fysioterapeuter som arbeider innen HMS/BHT vil hevde 
de arbeider helsefremmende. Om de da arbeider i tråd med ret-

ningslinjer for helsefremmende arbeid generelt og helsefrem-
mende arbeidsplasser spesielt er imidlertid ikkje sikkert. Målsettin-
gen med årets fagdag er å fokusere på kva helsefremmende arbeid 
er, hvillke metoder som bør benyttes og hvilken rolle fysioterapeu-
ten bør ha i slikt arbeid. 

Steffen Torp har lang erfaring som bedriftsfysioterapeut og spesi-
alist i helse og miljøarbeid, MNFF. Han er i dag professorstipendiat 
ved høgskolen i Vestfold og ansvarlig for skolens masterstudium i 
helsefremmende arbeid og videreutdanning for bedriftshelseper-
sonell. 

Cathrine Enstrøm-Simonsen har lang er erfaring som bedrifts-
fysioterapeut i bl.a. Drammen kommune. Hun er utdannet master i 
helsefremmende arbeid ved Høgskolen i Vestfold og arbeider i dag 
i Stamina HOT. 

FAGDAG for ERGONOMIGRUPPEN 2013

Velkommen til fagdag 7. mars 2013
Vi håper at programmet vekker begeistring og interesse. Målet er at deltakerne skal få felles faglig påfyll og inspirasjon til videre 

utvikling. Vi har fått med oss gode forelesere som skal ta for seg temaet:

Helsefremmende arbeidsplasser – hva er det egentlig? 
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Mandag 11. februar

Tid Foredrag

08.30-09.00 Registrering, kaffe/te

09.00-09.15 Åpning

09.15-10.00 Ergospirometri – tolkning av resultater. Jon Hardie, 
lungelege, førsteamanuensis, Haukeland universi-
tetssjukehus (HUS), Universitetet i Bergen (UiB)

10.00-10.45 CPAP, BiPAP og hostemaskin – Eksempler på hvor-
dan disse apparatene kan benyttes i lungefysiote-
rapi? Tiina Andersen, fysioterapeut, MSc, HUS

10.45-11.15 Pause, utstillere

11.15-11.35 Presentasjon av Nasjonale retningslinjer for KOLS. 
Bente Frisk, fysioterapeut, ph.d.- student, Høgsko-
len i Bergen (HiB), UiB.

11.35-12.00 Hvordan implementere retningslinjene i klinikken? 
Paneldebatt ledet av Bente Frisk, Anita Grongstad 
og Ulla Pedersen. Bente Frisk, HiB, UiB. Anita 
Grongstad, fysioterapeut, MSc, Glittreklinikken. 
Ulla Pedersen, fysioterapeut, MSc, Glittreklinikken

12.00-13.00 Lunsj 

13.00-13.30 Hvordan krydre luftveiene? Bruk av hypertont 
saltvann i lungedrenasje. Stian Hammer, fysiotera-
peut, MSc student, HUS

13.30-14.10 Effekt av intervalltrening etter hjertetransplanta-
sjon. Kari Nytrøen, fysioterapeut, ph.d. - student, 
Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

14.10-14.45 Pause, utstillere

14.45-16.15 Det er ikke mer synd på deg enn andre. Et fore-
drag om ansvar og frigjøring. Ingvard Wilhelmsen, 
lege, professor. Institutt for indremedisin, UiB

16.15-17.00 Årsmøte og valg 

19.00- Middag

          NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi 

       Velkommen til Seminar og Årsmøte 

Mandag 11. og tirsdag 12. februar 2013, Høgskolen i Bergen

Praktiske opplysninger:
Påmelding: 
http://eventus.trippus.se/nffhjertelunge2013/deltakerregistrering
Husk også å melde deg på til felles middag!

Kursavgift medlem faggruppen: Kr. 1700,-. Én dag kr.1000,-
Kursavgift ikke-medlem: Kr. 2200,-. Én dag kr. 1500,-
Studenter og turnuskandidater: Kr.   900,-. Én dag kr. 500,- 
Felles 3 retters middag: Kr. 400,-  
Kursavgiften inkluderer kaffe, te, frukt og lunsj.  

Kontaktperson i faggruppen: Nina Steckmest, tlf. 990 24 608, 
nsteckmest@gmail.com

Tirsdag 12. februar

Tid Foredrag

08.30-09.00 Registrering, kaffe/te

09.00-09.15 Åpning 
Presentasjon v/sponsorer

09.15-09.45 Premature barn – fremtidens hjerte- eller lunge-
pasienter? Ola Drange Røksund, fysioterapeut, 
førsteamanuensis HUS og HiB

09.45-10.00 Pause, utstillere

10.00-11.00 Hjertesvikt og søvnapné. Sverre Lehman, lunge-
lege, førsteamanuensis, HUS

11.00-11.15 Pause, utstillere

11.15-12.15 Helhetlig bilde innen ernæring til kritisk syke 
pasienter og pasienter med sepsis. Anne Berit 
Guttormsen, anestesilege, professor, HUS

12.15-13.15 Lunsj

13.15-14.45 Zumba trening (ta med treningstøy). Håvard 
Breistein, fysioterapeut og prestasjonsfremmer, 
Bergen idrettsklinikk

14.45-15.15 Oppsummering/Evaluering

Med forbehold om endringer i programmet.

Frist: 14.01.13 (bindende påmelding)
Frist for frie foredrag: 14.12.12- Frie foredrag gir fri kursavgift én dag.

følg med... følg med... følg med... følg med...
Fysioterapeuten har fått nye nettsider!

www.fysioterapeuten.no
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NFF avdeling Oslo – årsmøte 2013
Tirsdag 5. mars 2013 kl.17-19
Sted: Stensberggt. 27.

Saker til årsmøte må være styret i hende senest 2. februar 
2013. Sendes på mail: nff.oslo@fysio.no

Årsmøtepapirene vil bli lagt ut på NFF Oslo sine nettsider 3 uker 
før årsmøtet.

Årsmøtet skal blant annet velge delegater til NFFs landsmøte, 
som i 2013 skal ta stilling til en mulig, stor omorganisering av 
organisasjonen. Møt opp og bruk stemmeretten din!

Har du ikke tilgang på mail/ internett og ønsker årsmøtepapirer i 
papirutgave, gi beskjed til avdelingskontoret på tlf. 22 93 30 80 
eller 47 71 74 07.

PROGRAM  mandag 11. mars:  
09.30-10.00 Registrering
10.00-10.15 Velkommen  
10.15-11.00 Balanselaboratoriet v/Haukeland Sykehus, lege 
 og fysioterapeut.
11.00-11.15  Pause
11.15-12.00  Balanselaboratoriet fortsetter.
12.00-12.15 Pause
12.15-13.00    Balanselaboratoriet fortsetter.
13.00-14.00 Lunsj
14.00-15.00 Balanselaboratoriet fortsetter.
15.00-15.15 Pause
15.15-16.00  Balanselaboratoriet – oppsummering og spørsmål.
16.00-16.15  Pauseinnslag
16.15-17.00 Fra praksis til praksis om hverdagsrehabilitering, 
 3 stykker
17.00-17.15 Vi oppsummerer.

Balanselaboratoriet er knyttet til Øre-nese-halsavdelingen ved 
Haukeland universitetssykehus i Bergen og fungerer i tillegg som 
Nasjonalt kompetansesenter for vestibulære sykdommer. Det er 
ansatt flere fysioterapeuter der. 

PROGRAM tirsdag 12. mars: 
08.30-09.00  Fra praksis til praksis om hverdagsrehabilitering, 
 2 stykker
09.00-09.45    Program under utarbeidelse.
09.45-10.00 Hverdagsrehabilitering, – hvor går vi? 
 NFF v/ Eilin Ekeland
10.00-10.15  Pause
10.15-11.15    ÅRSMØTE
11.15-12.00  Utstillerne presenterer seg.
12.00-13.00 Lunsj
13.00-14.00 Klinikk for alle v/fysioterapeut. Behandling av svim-
 melhet, med program for hjemmetrening.

14.00-14.45 Program under utarbeidelse.
14.45-15.00  Pause
15.00-15.45 Program under utarbeidelse.
15.45-16.00 Oppsummering og takk for denne gang!
 
Klinikk for Alle er landets største kjede for behandling av hode-
pine/migrene og muskel- og skjelettplager med 250 000 behand-
linger i året. Klinikkene har et tverrfaglig behandlingsmiljø, og 
pasientene får sin egen «fast-kiropraktor» som stiller diagnose, 
skreddersyr behandling og lager en tilpasset behandlingsplan.
Vi forbeholder oss retten til å forandre programmet.

Følg med på www.fysio.no/ORGANISASJON/Faggrupper/Geriatri for 
endringer og oppdateringer. Vi jobber for å legge ut støttearkene til 
årsmøteseminaret her. 

Programposten «Fra praksis til praksis» er også med på årets 
seminar. Her inviteres du til å fortelle fra din praksis/prosjekt innen 
fysioterapi til eldre. Ved dette seminaret vil vi prioritere de som kan 
presentere gode eksempler på hverdagsrehabilitering. Nå har du 
sjansen til å presentere ditt «hjertebarn» til oss andre fysioterapeu-
ter som jobber med eldre. Et innlegg på 15 minutter gir 25 % avslag 
på seminarprisen. Ta kontakt!  

Pris:  Medlemmer i Geriatrigruppa: kr. 1.900,- 
Ikke-medlemmer kr. 2.500,-
Lunsj, kaffe, te og frukt er inkludert i prisen.
Bindende påmelding til: www.deltager.no innen 11.02.13.
Husk også at det er mulig å søke Fondet i NFF om tilskudd til reise 
og overnatting.

Spørsmål om seminaret kan rettes til:
Grethe Oksholen, Gjømleåsen 30, 3970 LANGESUND
gokshole@online.no. Telefon 35 96 54 58 eller 48 16 50 38 
VEL MØTT!

NFFs faggruppe for geriatri – Årsmøteseminar
11. og 12. mars 2013

Sted: Thon Hotell Oslofjord, Sandviksveien 184, 1337 Sandvika

TEMA: Diagnostisering og behandling av svimmelhet og sykdommer i balanseapparatet

NFF avdeling Akershus – årsmøte 2013 
Torsdag 7. mars 2013. kl. 18.00

Sted: Herrebadet kurs og konferansesenter, Kurbadet,  
Akersgata 74, 0180 Oslo 
  
Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 21. Januar 
2013. Sendes på mail: infoakershus@gmail.com 
  
Årsmøtepapirene blir lagt ut på avdelingens nettsider 3 uker før 
årsmøtet og kan bli tilsendt per post ved forespørsel. 
  
Kontakt Valgkomiteen:
Ellen Marie Åsprang, tlf: 958 38 636 
Mail. ellen.marie.asprang@gmail.com
Camilla Brodtkorb 
Mail: camilla.brodtkorb@gmail.com 
 
Vi minner om at delegater til landsmøtet 2013  
velges på årsmøtet! 
Velkommen til årsmøtet! www.fysioterapeuten.no

NFFS KURS: SKRIFTLIG PÅMELDING PÅ WWW.FYSIO.NO/KURS
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Torsdag 7. mars  
10.30 Registrering
11.30 Åpning av konferansen ved forfatter og psykolog  

Helge Torvund
11.45–12.30 Sammenheng mellom kropp og sinn. Føleri eller  

dokumenterbar kunnskap? Ved Hanne Højbak-
Nielsen, spesialist i psykiatrisk og psykosomatisk  
fysioterapi, Ryfylke Distrikstspsykiatriske Senter.

12.30–13.30  Lunsj
13.30–14.15 Laban Movement Analysis. Presentasjon ved  

Anna Carlisle ME MA, President of the Laban Guild  
i England.

Pause

14.30–15.15 Movement Pattern Analysis. The Decisionmaking  
Process. Ved James McBride MA. Utdannet ved Tri-

 nity/Laban i London. Leder for MPA i Europa. 

15.45–16.45 Workshop I   Arven etter Rudolf Laban. 
 Fire parallelle sesjoner
17.00–18.00 Workshop II   De samme fire sesjonene gjentas.
19.00 Mottakelse på hotellet: «Get together» 
 med Tapas

Parallelle sesjoner
Laban-teorien er delt inn i fire hovedområder: Boby, Effort, Space 
harmonies and Relationship. Det vil bli 4 praktiske sesjoner som vil 
vise utvikling innenfor hvert av disse områdene. Deltakerne kan 
delta i 2 av alternativene.

Space: Living Architecture: Anna Carlisle ME MA vil presentere bak-
grunnen for, og praktiske temaer fra, bevegelsesskalaer utviklet av 
Laban og hans etterfølgere. The Flow of Movement.
 
Effort: Movement Pattern Analysis: James McBride MA. «Through 
detailed analysis of movement behaviours, MPA establishes a 
profile of an individual´s preferred decision-making, based on 
the study of human actions and interactions. Gaining this insight 
enhances personal development, improves interpersonal communi-
cations, and facilitates more effective teamwork.»

Body: Assessment of Physical Literacy: Randi Bentzen MSc, psyko-
motorisk fysioterapeut og Labanpedagog, vil presentere undersø-
kelsen fra sin mastergradsoppgave, beregnet på barn og ungdom. 

Relationship: Sherborne Developmental Movement: Presenteres 
av Unni Vågstøl cand. scient, førstelektor og utdanningsleder ved 
Høgskolen i Bergen og leder for SDM i Norge.

Fredag  8. mars
09.00–09.15 Allsang i anledning kvinnedagen ledet av fire  
 flotte kvinnestemmer.
09.15–12.30 Kognitiv terapi ved Tale Simonsen, ledende fysio-
 terapeut, Psykiatrisk avdeling, Stavanger Univer-
 sitetssjukehus (SUS).
    
 Fra kroppsfornemmelse og sansning til symbol  
 og  kommunikasjon. Utvikling av mentaliserende  
 evne hos barnet og den voksne. 
 Lilian Mortensen Stokkeland, psykiater og over-
 lege på gruppepoliklinikken, Stavanger DPS. 

 Mindfulness ved Kjersti B. Tharaldsen PhD, antro-
 polog og pedagog, undervisningsansvarlig ved  
 Dalane DPD og Universitetet i Stavanger. 
 Med praktiske øvelser. 

12.30 Lunsj

13.30–14.30 Movement Meditation. Anna Carlisle ME MA og  
 James McBride MA. Praktisk sesjon med alle.
14.30– 15.00 Poster presentasjoner
15.00–17.30 Smertefysiologi og smertemestring ved Guro  
 Berge MSc, spesialfysioterapeut ved SUS, barne-  
 og ungdomspsykiatrisk avdeling. Fra sin 
 mastergradsoppgave. 

 Kronisk utmattelse. Definisjon, undersøkelse og  
 behandling fra klinisk praksis. Randi Bentzen MSc,  
 psykomotorisk fysioterapeut. 

19.30 Festmiddag
   
Lørdag 9. mars
08.30–10.15 Kollegabasert veiledning 
11.00–13.00 Årsmøtet
13.00  Lunsj

Påmelding
All informasjon om overnatting og priser vil foreligge på egen link 
til hotellet via www.fysio.no/psyk. All påmelding og eventuelle 
endringer foretas her. 

Påmeldingsfrist: 10. januar 2013

Ytterligere informasjon:
Prosjektleder Randi Bentzen, e-post: randibentzen@gmail.com

NFFs faggruppe for psykomotorisk fysioterapi

Årsmøtekonferanse 7.-9. mars

Vi skal møtes på Sandnes
som alltid har vært litt i skyggen av storebror Stavanger. Men her 
er spennende historie fra sykkelproduksjon og håndverksproduk-
sjon fra spinnerier og pottemakerier. Quality Hotel Residence er 
nyrenovert og ligger midt i sentrum. Her vil snack buffet med 
grønnsaker, frukt, kake, nøtter, softis og popcorn være tilgjengelig 
kontinuerlig mellom foredrag og aktiviteter.
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Årsmøteseminar 2013 
MANUELLTERAPI 2.0 – UPDATED VERSION 

Keynotes og workshops 

Thon Hotel Bristol, Oslo 
Fredag 8.2. - Lørdag 9.2. 2013 

Se www.manuellterapeutene.no for fullt program 

Online påmelding på 
http://eventus.trippus.se/manuellterapi

Manuellterapi

Seminaravgift
Medlem FFMT 3500,- 
Medlem NFF 4000,- 
Ikke medlem 4500,- 
Student 2000,- 

Faglig program 
Dr. Jeremy Lewis - Ultralyddiagnostikk og injeksjonsterapi 
Roger Kerry - Hemodynamikk Dr. Jan Pool - Klinimetri i 
MT-klinikken 
Kjartan V. Fersum - MT i en klinisk biopsykososial hverdag 
Karin Samson - MT i spesialisthelsetjenesten i Sverige 
Håvard Selbæk - MT i Functional Movement Screening 
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ANDRE KURS OG MØTER
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen

En videreutdanning i helsefremmende 
teorier og verktøy for deg som:
 

 trenger nye verktøy til å gjennomføre  
 samhandlingsreformen

 vil lære nye tilnærmingsmåter og få  
 nye verktøy for å styrke pasienters  
 helse og mestring

 ønsker å jobbe helsefremmende   
 og brukerbasert i ditt praksisfelt
 
Studiet går på deltid over ett år og gir 30 studiepoeng. 
Oppstart våren 2013 i Arendal, Bodø, Hamar og Oslo.

En videreutdanning i helsefremmende

Samhandling , mestring og helse
Nytt studietilbud: 

www.folkeuniversitetet.no

Kurs i muskel- og skjelettultralyd
Diagnostikk og ultralydveiledete prosedyrer

Manuellterapeutenes Servicekontor i samarbeid med Ultralyd  
Trøndelag inviterer fysioterapeuter, leger og manuellterapeuter til kurs 
i muskel- og skjelettultralyd i 2013. Vi arrangerer 3 to-dagers kurs:  

Kurs 1: 8.-9. februar 2013 i Oslo
Kurs 2: 12.-13. april 2013 i Oslo 
Kurs 3: Høsten 2013 i Oslo

Grunnleggende ultralydfysikk, ultralyddiagnostikk muskel og skjelett,
ultralyd på nerver, ultralydstyrt nåling og injeksjoner. Ultralydpatolo-
gi. Hands on egentrening. 
Det er mulig å ta kursene enkeltvis, men noe erfaring med ultralyd er 
ønskelig hvis man ikke har tatt kurs 1 først.
Begrenset antall plasser, først til mølla får plass!  
For mer info og påmelding, gå til
www.manuellterapi.net/ultralyd

Kurs i Fysio-Pilates
Kursserie i tre deler som gir sertifisering som Fysio-Pilatesinstruktør. 

Målgruppe: Fysioterapeuter og studenter fra 6.semester 

Kursledere: Åse Torunn Bergem Odland og en erfaren instruktør fra 
instituttet. 

Tid:  19-21 april 2013, 20-22 september 2013, 24-26 januar 2013 

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

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

Påmeldingsfrist: først til mølla 

Påmelding: tlf:55203360 eller  e-post: post@studiopilates.no 

Kurs i konkrete fysioterapitiltak for barn med 
asymmetri fra spedbarn til skolebarn

Tema: Formidling av konkrete behandlingstiltak med fokus på 
praksis for barn med asymmetri:

Håndtering
Stimuleringstiltak
Facilitering av spinal muskulatur
Balansetrening
Tilrettelegging i hverdagen

Det tas hensyn til teorier om motoriske læringsprinsipper og 
barnets utviklingsnivå.

Gjennomføring: Praktisk-øving, demonstrasjon med pasienter og 
video.  Aktiv deltakelse ønskes velkommen! Det er anledning å ta 
med egne video til analyse.
Praktiske øvelser for symmetr, balanse og posturalitet

Forelesere: 
Ute Imhof, Spesialist i Barnefysioterapi
Håvard Engell, Biomekaniker / Balansekunstner

Tid: 
Torsdag 14. februar 2013, kl. 09:00-16:00
Fredag   15.februar 2013, kl. 09:00- 15:00
 
Sted: Bevegelsesrom, Hardangervn. 21, 5224 Nesttun (Bergen)

Kursavgift: Kr. 2900,-. 
Det serveres lunsj og kaffe/frukt underveis.

Kursansvarlig: Ute Imhof, tlf. 911 93 628, barnekurs@yahoo.no

Påmelding: Sendes på e-post: barnekurs@yahoo.no
med navn, stilling, arbeidsadresse, telefon og e-post adresse. 

Påmeldingsfrist: 01. februar 2013
Det sendes ut giro etter påmeldingen. Kursplass bekreftes når 
kursavgiften er innbetalt.

Arrangør: Ute Imhof, Barnasfysioterapeut,  orgnr. 988592862

www.fysioterapeuten.no
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Fra snippen og opp
...og litt til

Diagnostisering og behandling i øvre cervikalcolumna 
og relaterte symptomer

Tverrfaglig seminar for manuellterapeuter, fysioterapeuter, 
leger og kiropraktorer 

Med Roger Kerry, Mario Millan, Henrik Wulff Christensen 

Trondheim, 8.-10. mars 2013
Fullt program og påmelding

www.manuellterapi.no

Manuellterapeutenes 
Servicekontor

Kurskalender vår 2013
Dato  Kurs     Sted
18. januar  Førstehjelp spedbarn/barn   
  med Roy Jacobsen    Oslo
19.-20. januar  Basiskurs i undersøkelsesmetodikk 
  av spedbarn med barnefysioterapeutene 
  Ute Imhof og Anke Helgar   Oslo 
8.-9. februar Manuellmedisinsk smertebehandling
  (MMS) trinn 1 for fysioterapeuter  
  med Roar Jensen og Kirsti Vanvik. 
  Godkjent av NFF som tellende i 
  spesialistordningen.   Oslo 
12.-13. april  Manuellmedisinsk smertebehandling
  (MMS) trinn 2 for fysioterapeuter.   
  Godkjent av NFF som tellende i 
  spesialistordningen.   Oslo 
19.-21. april Nytt kurs: Undersøkelse og behandling 
  av spedbarn for manuellterapeuter – 
  en manuellmedisinsk tilnærming 
   med osteopat D.O. og manuellterapeut 
  Lars Norderhus   Oslo 
26. april   Kurs for nye primærkontakter   Oslo 
26.-28. april  Manipulasjonskurs, trinn 1
  med Jostein Ellingsen og 
  Øyvind Segtnan   OsloYtterligere informasjon og påmelding:
manuell.no/kurs 

«Oppnå mer med mindre stress 
med oppmerksomhetstrening (OT) – 
mindfulness» – Kurs i Oslo, 2013

3 BASISKURS  (med samme innhold, 2 dager)
1.–2. mars, 3.–4. mai og 4.–5. oktober

OT: En selvutviklingsmetode gjennom bevisstgjøring. 
Praktisk nyttig for alle yrkesgrupper, spesielt fysioterapeuter.
Læringsmål: Å lære effektive teknikker for å bruke 
stressenergien på en positiv måte, slik at vi holder hodet 
kaldt og hjertet varmt når det røyner på.

2 UTDANNINGER SOM INSTRUKTØR I OT
(6 dager + daglig egen trening)
19. – 20. april, 24. – 25. mai, 14. – 15. juni
7. – 8. juni, 19. – 20. aug., 20. – 21. oktober

Læringsmål: Fordypning i OT for egen skyld og for å kunne 
formidle OT som et verktøy til selvhjelp for pasienter, klienter
og andre mennesker i en vanskelig situasjon.
Kursleder for begge kursene: Andries J. Kroese, dr. med., forfat-
ter av flere bøker om OT, og utdannet instruktør ved Univ. of Mass. 
Hospital, USA. 
For mer informasjon kontakt:
ajkroese@online.no eller tel.: 90151734; www.scat.no

Se flere kurs- og stillingsannonser på
www.fysioterapeuten.no

KaMa klinikken inviterer til kurs

Sporene i kroppen etter sjokk traumer 1
Kroppsorientert grunnkurs i behandling av traumer 

9. – 11. januar 2013
For mer informasjon og påmelding: 

www.kamaklinikken.com - Telefon 917.61.441

Fagakademiet i samarbeid med Acem og Norsk Yogaskole invite-
rer til Stressmestringskurset Arbeid og avspenning 
14.-16. mars 2013 på Halvorsbøle.  

Du blir kjent med de siste forskningsresultater på stress og 
avspenning, instrueres i både yoga og meditasjon og lærer om 
ulike avspenningsmetoder. Du lærer teknikker du kan praktisere 
selv, instruere i eller gi råd til andre om. 
Norsk Fysioterapeutforbund har godkjent kurset med16,5 timer 
innen deler av etter- og videreutdanning.

Pris; kr 4.950,- inkl overnatting på enkeltrom, fullpensjon og kurs-
avgift. Se også: 

STRESSMESTRING
lærer du av Acem på Halvorsbøle

www.halvorsbole.no    www.acem.no
eller 23 11 87 00 for info/påmelding

www.fysioterapeuten.no
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ARBEIDSMARKEDET

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

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

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

arbeidsmarkedetARBEIDSMARKEDET

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

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

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

arbeidsmarkedet

Hospitanter søkes til FYSIOPRIM

Etableringen av FYSIOPRIM er et ledd i en strategi vedtatt av Fond 
til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter for å øke fysioterapi-
forskningen i kommunehelsetjenesten. 

I tillegg til å gjennomføre forskningsprosjekter, vil vi i FYSIOPRIM 
prøve ut ulike modeller for å øke samarbeidet mellom klinikere 
i kommunehelsetjenesten (privatpraktiserende og ansatte) og 
forskere.  Målet er å skape bedre grunnlag for solid, relevant og 
varig forskningsaktivitet og fagutvikling gjennom å bygge opp gode 
samarbeidsformer. Som et ledd i dette tiltaket ønsker vi å knytte til 
oss 5-6 hospitanter gjennom deltidsengasjementer.  Vi søker derfor 
etter interesserte klinikere som til daglig arbeider i kommunehel-
setjenesten som privatpraktiserende med driftstilskudd eller som er 
kommunalt ansatt. 

Engasjementene vil ha en varighet på inntil 2 år og svare 
til årlig arbeidsvolum på 20 % av et årsverk. Hospitantene vil 
samarbeide tett med forskere i FYSIOPRIM, men vil også ha mer 
utadrettede oppgaver for å stimulere til fagutvikling og forskning hos 
klinikere som arbeider innenfor kommunehelsetjenesten. 

Arbeidet som hospitant vil i hovedsak foregå ved Avdeling for helse-
fag ved Institutt for helse og samfunn, Universitet i Oslo.

Søknadsfrist: 10. januar 2013. 
Ytterligere informasjon om hospitantstillingene finnes på 
www.med.uio.no/helsam/fysioprim
Kontaktinfo: Nina K. Vøllestad, tlf. 22 84 53 77 /915 50 625.

Fysioterapihjemmel med 50 % driftstilskudd 
Ved Gjerdrum Fysioterapi og Trening (GFT) er det ledig en 50% 
hjemmel som fysioterapeut med kommunal driftsavtale. Hjemmelen 
er ledig fra 01.02.13.
Praksisen er samlokalisert med andre fysioterapeuter som innehar 
kommunale driftsavtaler i Gjerdrum. For hjemmelen gjelder overens-
komsten mellom KS og NFF vedr. drift av privat praksis.

Nærmere opplysninger ved Anne Stine Garnes, kommuneoverlege, 
tlf. 66 10 60 00.
Fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema finnes på 
kommunens hjemmesider www.gjerdrum.kommune.no
Søknadsfrist 31.12.12.

GJERDRUM KOMMUNE

Kjøp – salg – leie

KLINIKK

www.air.no

Fysioterapeut

Årsvikariat  100% s  lling for fysioterapeut – ledig frå 1. april 2013.                                   
Hovudoppgåver:

Rehabiliteringssenteret AiR as er ein ins  tusjon i spesialisthelsetenesta med arbeidsre  a 
rehabilitering som primært fagområde. Verksemdi  har to einingar; nasjonalt 
kompetansesenter og klinikk. 
I klinikk er målet gjennom tverrfagleg rehabilitering å bidra  l at personer med 
funksjonssvikt kan koma  lbake i arbeid. De  e har vore hovudmålet for ins  tusjonen sidan 
oppstarten i 1986. Klinikken har 5 heile fysioterapeuts  llingar og 68 behandlingsplassar.
Senteret ligg i  ellbygdi Rauland, ei bygd som famnar kontrastane, der det tradisjonelle 
brytast mot det moderne. I Rauland skapast det mykje. Her kan du ta naturen i bruk, men 
ikkje minst er her nok plass  l å skape di   eiga livsrom e  er eigen mal.

Behandlingsrom til leie!
Lillestrøm muskel og leddklinikk er en veletablert klinikk på Romerike  som 
per i dag har to naprapater. Vi samarbeider med legesenter, næringsliv, 
treningssenter og golfklubb i nærområdet. Vi ønsker nå å utvide tilbudet 
med en fysioterapaut. Høres dette interessant ut for deg kontakt Jeanette 
Riise på mail: jeanetteriise@me.com eller telefon: 99029359. 
Se også www.lmlk.no for mer info.

Nytt Deep oscillation personal apparat. Ny pris 15.000, 
selges for 10.000. Tlf. 61 33 03 16.

Gran Canaria – Puerto Rico
Bedrift innen fysioterapi og rehabilitering ønskes solgt.
Instituttet har avtale med HELFO og driftstilskuddsordning.

Henvendelse til Brit Torp / Det Skandinaviske Fysikalske Institutt. 
Mobil nr. 004790554435 Epost: brittorp2@gmail.com
Se også våre nettsider: www.cefi.net
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overlege Ole Bjørn Herland, mobil 481 66 510. 

For begge hjemler skjer tilsetting etter gjeldende  
ASA 4310 og SFS 2305.

Fysioterapeut
40% driftstilskudd  privat fysioterapi med 
opptrapping

Kongsberg Kommune har ledig 40% (14 t/uke) 

driftstilskudd for fysioterapeut fra 01.01.2013, med 

opptrapping av hjemmelen til 83,33% fra 01.05.2014.

For mer informasjon om stillingen, kontakt: 
Anne Sissel Hove, konstituert seksjonsleder Mestring 

og ReHabilitering, tlf 48166 087.

Full utlysningstekst: www.kongsberg.kommune.no

Søknadsfrist: 16.12.12

Kjøp – salg – leie

Fysikalsk institutt til salgs
Se www.micheletsfysikalske.no
Se også www.finn.no - kode 38360631.
Kontakt Michelet på  922 41 640 e. kl 18 eller helg. 
Se annonse i Fysioterapeuten i januar. 
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bransjeregisteret
Irradia
Boks 65 Strømmen, 
2010 Strømmen
Tlf. 928 31 651 

Internett: www.irradia.no  Epost: info@irradia.no

Kurs Kristiansand 
12.-13. januar
www.saits.no

MID-Laser

TUSENVIS AV FORNØYDE BRUKERE OVER HELE LANDET

www.dorcas.no

Dorcas AS · Åsa, 3512 Hønefoss
Tlf. 32 16 17 90 · Faks 32 16 17 91 · E-post: post@dorcas.no

Førsteklasses produkter innen:
Varme- og kuldebehandling · Ultralydgel

Behandlingsbenker og -stoler
Massasjeoljer · Kremer · Hygieneprodukter

DIN TOTALLEVERANDØR

Norsk produsent av medisinsk 
forbruksmateriell

Tlf. 67 17 74 40   Fax 67 17 74 74

www.medictinedic.no – post@medictinedic.no
Tlf. 69 16 97 11 / 99 69 97 80

Medictinedic
Behandlingsutstyr og forbruksmateriell 

til din klinikk

Din totalleverandør innen fysioterapi og trening!

  Tlf: 800 FYSIO / 23 05 11 60       Fax: 23 05 11 70

  salg@fysiopartner.com      www.fysiopartner.no

Ergonomiske produkter 
på arbeidsplassen

www.ergo-line.com

Telefon: 32 72 24 11

Telefax: 32 72 24 15

e-post: post@combimed.nocombimed

www.combimed.no

combimed a.s
Ganske enkelt kvalitet

Du har kompetansen  
–vi har redskapene!

E-butikk
www.fysioett.no

a brand

Komplett lasersortiment

Tlf. 69 35 20 80. Fax. 69 35 20 81. E-post: info@skanlab.no
www.skanlab.no   www.enraf-nonius.com   www.rj-laser.com

Photonic 500
638nm/150mW + 810nm/500mW

Skanlab Laser™ 
808nm 100-500mW

T: 64 94 21 65   F: 64 94 21 31 
info@follo-futura.no   www.follo-futura.no

Vi gjør dagen din bedre

Ledig plass!

Trykkbølge

Super pulsert laser

Biofreeze

3DRX

Behandlingsbenker

“Behandlingsutstyr 
og forbruksmatriell”

info@altiusgruppen.no

Elektroterapi

Kinesiotape

Ortoser

Treningsutstyr

Sirex treningsmatter

AkuMed AS  |  T 22 07 52 20  |  www.akumed.no  |  post@akumed.no

LiteGait

E-S Otto Preiss AS

Størst utvalg – lengst erfaring!
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Bli med i bransjeregisteret!
Mange fysioterapeuter sitter sentralt plassert i offentlige institusjoner og i private fysikalske institutt. De har stor innflytelse på hva som skal 
kjøpes inn av hjelpemidler, treningsapparater, inventar og annet spesialtilpasset utstyr. I tillegg er fysioterapeuter viktige formidlere av infor-
masjon om det å leve et aktivt liv, med sport- og friluftsaktiviteter. Ved å registrere deg i vårt bransjeregister sikrer du deg oppmerksomhet på 
ditt firma og dets produkter.

Norges største produsent av fysikalske 
behandlingsbenker, MTT og 

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

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

DATAPRODUKTER

TEST-, TRENINGSUTSTYR/HJELPEMIDLER

bransjeregisteret

Liten modul, 57x20
 11 utgaver: kr. 5.700

Medium modul, 57x30
11 utgaver: kr. 7.400

Stor modul, 57x40
11 utgaver: kr. 9.600

Ta kontakt med Randi Oppegård 

i HS Media, tlf. 62 94 69 76, 

mail: ro@hsmedia.no

Tlf. 75 50 74 30                   www.kima.no

Tlf. 69 35 20 80. Fax. 69 35 20 81. E-post: info@skanlab.no
www.skanlab.no        www.shockwavetherapy.eu

1-4Bar
1-15Hz
Menystyrt
Touch screen
Kun 7 kg og bærbar

Din Trykkbølge Partner

Elektronisk oppgjør til HELFO
Norges mest brukte administrasjonsystem

Kontakt oss på: 22 62 72 40 - www.pvf.no

Din leverandør

Pulsert
kortbølge
Curapuls 670

Tlf. 69 35 20 80. Fax. 69 35 20 81. E-post: info@skanlab.no
www.skanlab.no        www.enraf-nonius.com

Manumed 
Optimal

5-delt elektrisk benk (225)

Alltid oppdatert

Tlf. 69 35 20 80. Fax. 69 35 20 81. E-post: info@skanlab.no
www.skanlab.no

post@sportsmaster.no – www.sportsmaster.no

Kontakt oss på tlf. 66 85 04 60

Solid og prisgunstig utstyr

Ledig plass!

Wellsystem varme- og massasjebenk, 
masserer hele kroppen. Brukes bla i off-

shore og på sykehus. Be om mer info! 
Vi har også solarier i alle prisklasser.
sol-import.no   info@sol-import.no 

Tlf. 40 04 73 04

NYHET: ASSISTENT UTEN LØNN

Gymline AS I Tlf: 69 34 36 20 I post@gymline.no I www.gymline.no   

30 år som totalleverandør av 
TRENINGSUTSTYR

 Tidsskriftet Fysioterapeuten er landets 

største og beste annonseorgan for 

fysioterapeuter, både når det gjelder 

produktannonser, stillingsannonser og 

annonser for møter, kurs og konferanser. 

Støtteprodukter og treningsutstyr

Størst utvalg – lengst erfaring!

Mail: mail@ottopreiss.no
Web: www.elektro-stim.no

Tlf.: 67 92 76 00
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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

5 19/4 23/4 14/5

6 10/5 14/5 4/6

 

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
24.-25. Oslo 
Kostholdskonferansen 2013 

– Godt for hjertet? Fakta og 

myter om fett, karbohydrater, 

kolesterol og hjertehelse 

Arr.: LHL i samarbeid med UiO 
og UMB 
Info: www.lhl.no/
kostholdskonferansen 

 

25. Oslo
CP-Konferansen 2013 

info: www.cp.no

25.-27. Sundvolden
PFGs vinterseminar 2013

FEBRUAR
8.9. Oslo 
Årsmøteseminar 2013 

Arr.: Faggruppen for 
manuellterapi

11.-12. Bergen 

Seminar og årsmøte 

Arr.: Faggruppen for hjerte- og 
lungefysioterapi

14.-15. Oslo
4. Nasjonale Konferanse om 

hjerneslag 

Info: www.hjerneslag.no

18.-19. London
8th national conference: 

Orthopaedics and Sports 

Medicine 2013 

Arr.: British Journal of Hospital 
Medicine 
Info: www.mahealthcareevents.
co.uk/ortho2013 

MARS
7.-8. Oslo
Fagseminar

Arr.: Faggruppen for 
kvinnehelse

7.-8. Ålesund 
Årsmøteseminar 

Arr: Faggruppen for onkologi og 
lymfologi

7. Gardermoen 

Fagdag 

Arr.: Faggruppen for ergonomi

7.-9. Sandnes
Årsmøtekonferanse

Arr.: Faggruppen for 
psykomotorisk fysioterapi

14.-16. Halvorsbøle 

Stressmestring 

Arr.: Fagakademiet, Acem og 
Norsk Yogaskole 
info: www.acem.no – www.
halvorsbole.no 

MAI
30.5 - 1.6. Amsterdam
1st  World Congress on Pelvic 

Pain. 

Info: www.pelvicpain-meeting.
com 

JUNI 

5. Tromsø
CP-Konferansen 2013 

info: www.cp.no
6.-7. Oslo
NFFs fagdager

Info: www.fysio.no/fagdager

18.-20. Oslo
38th World Hospital Congress: 

Future Healthcare 

Info: www.oslo2013.no  

OKTOBER
27.-31. Dubai
8th Interdisciplinary World 

Congress on Low Back & 

Pelvic Pain. Advances in 

multidisciplinary research for 

better spinal/pelvic care.

 

Årsabonnement 2013:

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 – 2013

For bestilling av stillings- og kursannonser, 

kontakt fysioterapeuten@fysio.no

Stillingsannonser: 

Per sp. mm.: 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.: Kr. 30.  

Spaltebredde: 88 og 180 mm. 

Internett: 

Stillingsannonser kun på nett: Kr. 4.000.

Kursannonser kun på nett: kr. 3.000. 

Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER 2013

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  

 debattinnlegg stilling ledig dato

1    14/12     17/12 18/01

2    21/01     25/01 15/02

Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak-

sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og 

stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og 

annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret-

ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. 

PRODUKTANNONSER

Randi Oppegård, HS Media as, 

Postboks 80, 2260 Kirkenær

Tlf. 62 94 69 76, e-post: ro@hsmedia.no

ANDRE ANNONSER

Kirsten Stiansen

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

ANNONSEMATERIELL

Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet  

materiell belastes kunden.

Tekniske data: 

Format: 210 x 280 mm. 

Satsflate: 180 x 247 mm.

OPPLAG 

8.800 

TRYKK 

Merkur-Trykk AS



Vil du spare 10 000 kroner
     eller hva med 20 000 kroner?
Sjekk hvor mye du kan spare!

23 35 70 20
22 83 33 85

forsikring@bedriftsforbundet.no

www.bedriftsforbundet.no
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RIKTIG UTSTYR 
ER EN VIKTIG 
SUKSESSFAKTOR.
Derfor velger Skiforbundet trykkbølge-
behandlingsutstyr med dokumentert effekt. 
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Importør / distributør:

Det eneste trykkbølgeutstyret i Norge med 
dokumentasjon på klinisk effekt
SWISS DOLOR CLAST fra den sveitsiske 
kvalitetsprodusenten EMS er det eneste utstyret 
og metoden på det norske markedet som kan 
dokumentere resultater fra en rekke 
vitenskapelige, randomiserte, uavhengige og 
kontrollerte kliniske undersøkelser. Det vises til 
«evidence class 1»-dokumentasjon fra studier i 
flere land. Utstyret er blant annet godkjent 
av det meget strenge amerikanske 
godkjenningsorganet FDA – Federal Food and 
Drug Administration. Referanser og utfyllende 
dokumentasjon, finnes på nettsiden 
trykkbølgebehandling.no

Det komplette behandlingsutstyret 
Swiss DuoClast® består av modulene Swiss 
DolorClast® og Swiss PiezoClast®, utstyr og 
metoder som sammen utgjør en fullkommen 

“trykkbølgeduo” basert på den nyeste 

teknologien. Med en kombinasjon av klassisk 
(i vifteform mot et bredt penetrasjonsfelt) og 
dyptvirkende (fokusert mot et mindre område) 
trykkbølgebehandling, gjøres behandlings-
metoden optimal effektiv.

Enimed er importør og distributør
Enimed sørger for opplæring i bruk og metode, 
kalibrering av utstyr, service og reservedeler ved 
behov. En rekke klinikker over hele Norge innen 
fysikalsk medisin og rehabilitering, tilbyr nå 
trykkbølgebehandling med vårt utstyr. 

For mer informasjon og dokumentasjon, 
se trykkbølgebehandling.no

Trykkbølgebehandling (ESWT) er en effektiv metode for behandling av 
kroniske senelidelser. Musearm, akillessmerter, kalkskulder, jumpers knee 
og plantar fasciitis behandles uten operasjon, kortison eller medisinbruk (1–8).
Nyere erfaringer og studier viser også gode resultater av trykkbølgebehandling 
på stimulering av vekst og tilhelning av benvev (9).
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Nyhet!
Swiss DuoClast® 
komplett 2-modulers 
trykkbølgeutstyr
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