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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).

Benyttes av 

Norges Skiforbund

Nyhet!
Swiss DuoClast® 
komplett 2-modulers 
trykkbølgeutstyr
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ETT ÅR FØR stortingsvalget har vi fått ny helseminister. Jonas Gahr Støre har tatt steget inn 

i løvens hule, uriasposten Helse-Norge, for å holde oss til klisjeene.

Kommer han seg gjennom det neste året, uten for mange blodige politiske sår og skram-

mer? Vil han fortsatt være aktuell som Arbeiderpartiets statsministerkandidat? Og – ikke 

minst – hva vil han klare å utrette?

Så langt er det ingen helseminister som har forlatt posten med flagget til topps. I ettertid 

vil mange peke på Dagfinn Høybråtens modige røykeforbud som en helsereform det står 

respekt av. Men her er det snakk om en enkelt sak, ikke håndteringen av helsevesenet som 

sådan.  

Fysioterapeuter må ha vært fornøyd med hva Jonas Gahr Støre uttalte kort tid etter at han 

tiltrådte. Om de våger å tro på det, er en annen sak: 

«Vi er nødt til å gi gamle honnørord som forebygging og folkehelse en helt ny verdi. Hvis 

vi skal lykkes som samfunn framover må vi konsentrere oss om det som skjer før man kom-

mer på sykehus – og det som kan hindre at folk kommer på sykehus.» 

Det var også et ganske sterkt signal at Støre besøkte Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, 

HUNT, på sitt første oppdrag utenfor Oslo. Spørsmålet er om det hjelper å være engasjert 

– selv for en politiker av Støres kaliber.   De uløste oppgavene er enorme. Forventningene 

likeså. Han har fått i oppgave å gjenreise tilliten til Arbeiderpartiet i helsepolitikken. «Ap 

setter inn sin beste og dyktigste», var med i mange kommentarer da utnevnelsen ble kjent.

Hva er det med Jonas Gahr Støre som tilsier at han skulle oppnå noe mer enn sine slitne og 

utskjelte forgjengere? Mye handler om tillit, selvtillit og kommunikasjonsevner, noe Støre 

har i bøtter og spann.

Aftenpostens Thomas Boe Hornburg skrev i en kommentar at Støre sikkert vil skryte mer av 

helsevesenet i Norge, «et av verdens beste», og legger til:

– Når Strøm-Erichsen skrøt, hørtes det ut som en avledningsmanøver. Men Støre har til-

lit, og en selvtillit, få kan matche. Mye er bra i det norske helsevesenet. Mange vil tro Støre 

på det, kanskje helt fram til valget.

I Dagsavisen 5. oktober avviser Støre at Helse-Norge er i krise. Og får selvsagt spørsmål om 

han driver med rosemaling og bare beskytter de ansatte. 

– Rosemaling tjener ingen. Min oppgave er å ta tak i problemene, men jeg yter urettfer-

dighet til de 100.000 som jobber i sykehussektoren om jeg nører oppunder et bilde om at alt 

er krise, for det er det ikke, sier Støre til Dagsavisen.

Hvis han mot all formodning skulle lykkes, holder vi en 

knapp på «Jonas-effekten» som mulig forklaring. Støre kan 

kanskje få oss til å tro at det ikke står så dårlig til i Helse-

Norge som mange vil ha det til. Kanskje han også får oss 

til å tro på en satsing som monner innen forebygging og 

folkehelsearbeid?

Her gjelder det å følge med, slik at vi ikke lar oss lure av 

placeboeffekten!
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Tillit og selv-
tillit, i bøtter
og spann.

LEDER

Jonas-effekten
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aktuelt
Vanskelig å utelukke all alternativ 
behandling fra fysioterapi. Side 6

En rekke autoriserte fysio-

terapeuter tilbyr alternative 

behandlingsmetoder parallelt 

med de tradisjonelle. Hvor bra 

er det for fysioterapifaget?

TEKST Tone Elise Eng Galåen 
tg@fysio.no

– SOM FAGGRUPPE kan vi ikke avvise alter-

nativ behandling helt kategorisk, sier fysio-

terapeut og professor i Helse- og omsorgsfag 

ved Universitetet i Tromsø, Nina Emaus. 

Hun er også styreleder i Fond til etter- og 

videreutdanning av fysioterapeuter.

Glidende overganger
Akupunktur. Homeopati. Massasje og mi-

rakelmaskiner. En av høstens store snakki-

ser er programserien Folkeopplysningen på 

NRK hvor terapeuter fra den minst evidens-

baserte delen av helsevesenet har fått testet 

sine metoder i full offentlighet.

Også blant fysioterapeuter er det popu-

lært å ta etterutdanning som gir kompetanse 

innen ulike alternative behandlingsmetoder. 

Kritiske røster hevder at dette er problema-

tisk for fysioterapifaget, mens andre mener 

det tilfører verdi og er til nytte for pasienten.

Professor Nina Emaus mener vi har lite å 

frykte og mye å hente.

– Hvis kriteriet er at effekten skal være 

påvist gjennom kontrollerte studier, er det 

etter mitt skjønn en glidende overgang mel-

lom mange av de tradisjonelle fysiotera-

pimetodene og alternativ behandling, sier 

hun.

Hun karakteriserer seg selv som en åpen 

skeptiker i møtet med alternativ behandling, 

og understreker at hun uttaler seg som fy-

Kontroversiell kompetanse

FOLKEOPPLYSNINGEN Høstens store snakkis i NRK, der programleder Andreas Wahl har testet metodene hos terapeuter i den minst evidensbaserte delen 
av helsevesenet. Foto: NRK
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sioterapeut og forsker, og ikke som styrele-

der i Fondet.

Må dokumenteres
Emaus ønsker at fysioterapeuter i større 

grad skal involverer seg i studier for å påvise 

effekten av den behandlingen som tilbys, 

både den tradisjonelle og den alternative.

– Vi må være villige til å underkaste de 

ulike tiltakene en kritisk utprøving, mange 

aspekter av fysioterapi vil, på samme måte 

som alternativ behandling, ha godt av en slik 

gjennomgang. Det ansvaret har vi som se-

riøse fagutøvere, sier hun.

Ifølge Emaus er det ikke kun snakk om 

kontrollerte kliniske forsøk, men også stu-

dier hvor man sammenligner behandlings-

pakker. Hun fremholder at man kan doku-

mentere effekt av en god del av de metodene 

som tilbys på alternativmarkedet. Blant an-

net har Nasjonalt forskningssenter innen 

komplementær og alternativ medisin (NAF-

KAM) ved Universitetet i Tromsø vist god 

effekt av akupunktur på hetetokter (Meno-

pause. 2009 May-Jun;16(3):484-93), selv om 

den signifikante effekten ved 12 uker var 

borte seks måneder etter avsluttet behand-

ling (Menopause. 2010 Mar;17(2):262-8).  

Mange fysioterapeuter bidro til denne stu-

dien, som blir betegnet som en pragmatisk 

randomisert kontrollert studie. 

Forholder seg åpen
– Mye av det som faller inn under alterna-

tiv medisin egner seg godt for RCT-studier 

fordi man da får kontroll på placebo-ef-

fekten. Men det er også en bredere aksept 

innen forskningsmiljøene nå enn tidligere 

når det gjelder studier hvor designet er mer 

åpent, som i den ovenfor nevnte studien, sier 

Emaus.

– Det er for øvrig et meget spennende 

design som jeg gjerne skulle sett i flere fysio-

terapistudier, også på ulike fysioterapiinter-

vensjoner, legger hun til.

Emaus er ikke engstelig for at fysioterapi-

faget vil bli utvannet ved bruk av ukonven-

sjonelle metoder, og sier det vil være vanske-

lig å utelukke all alternativ behandling fra 

fysioterapi.

– Mitt syn er at vi som utøvende fysiote-

rapeuter og forskere må forholde oss skep-

tiske til alternativ behandling. Men vi må 

også være åpne for nye innfallsvinkler, og 

innse at vi i dag ikke sitter på hele fasiten, 

sier hun.

NINA EMAUS – Fysioterapeuter må i større grad involvere seg for å påvise behandlingseffekt, både den 
tradisjonelle og den alternative. Foto: Dagrun Lindvåg

HÅVARD MOKSNES – Ved å være faglig uklare undergraver vi oss selv og vårt eget arbeid. På sikt vil 
dette svekke tiltroen til oss. Foto: Tone Elise Eng Galåen
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Basis i forskning
Håvard Moksnes er spesialist i idrettsfy-

sioterapi, NFF, og jobber ved NIMI Ullevål. 

Så langt det lar seg gjøre driver NIMI aktiv 

rehabilitering med forskningsbaserte tiltak. 

De aller fleste pasientene gjennomfører et 

tilpasset treningsprogram som evalueres og 

oppdateres regelmessig, i tillegg til at det be-

nyttes supplerende behandling ved behov.

Moksnes synes det er problematisk at 

fysioterapeuter tilbyr alternativ behandling 

i tillegg til konvensjonell fysioterapi. I de 

tilfellene hvor fysioterapeuten også utøver 

tilgrensende fag som eksempelvis osteopati 

eller akupunktur, vil det i hverdagen være 

vanskelig for pasienten å skille den ene rol-

len fra den andre.

– Som både fysioterapeut og alternativ 

behandler må man være ekstremt tydelig 

på hvilket yrke man til enhver tid utøver. En 

svært krevende øvelse, sier han.

Blander roller
Moksnes er helt klar på at hvis pasienten 

er henvist eller selv tar kontakt med fysio-

terapeut, så må han eller hun få fysikalsk 

behandling og ikke bli forelagt alternative 

metoder.  

– Pasientens utgangspunkt er bestem-

mende for hvilken behandling som skal til-

bys. Det blir helt feil hvis terapeuten tilpas-

ser rollen etter pasientens problemstilling, 

sier han.

Moksnes kjenner til episoder hvor pa-

sienter har blitt henvist av lege til fysiote-

rapeut, hvor legen i ettertid har mottatt en 

epikrise som beskriver helt andre behand-

lingsmetoder, eller pasienten selv ikke opp-

lever å få fysikalsk behandling. 

– Ved å være faglig uklare, undergraver vi 

oss selv og vårt eget arbeid. På sikt vil dette 

svekke tiltroen til oss i befolkningen og gjøre 

det vanskeligere for andre faggrupper å sam-

arbeide med oss.

Enkelte fysioterapeuter blander også be-

handlerrollene sammen inn i trygderefu-

sjonssystemet.

– Det skjer ved at man benytter seg av 

alternative metoder og samtidig tar refusjon 

for behandlingen. Igjen; dette svekker tilli-

ten til oss som faggruppe, sier Moksnes.

Hva har effekt?
Han etterlyser tøffere krav fra kommunene 

når det gjelder dokumentasjon på at ulike 

behandlingsmetoder faktisk har effekt, og 

ser at det også innen fysioterapi finnes tiltak 

som ikke burde benyttes slik det gjøres i dag. 

Ved å administrere et validert spørre-

skjema som gir et objektivt mål på pasien-

tens funksjon ved første konsultasjon, er det 

ifølge Moksnes enkelt å dokumentere at de 

tiltakene man setter i verk faktisk har noe 

for seg. Etter å ha trent pasienten i et gitt 

tidsrom, gir man det samme spørreskjemaet 

igjen for å se om pasienten har bedret funk-

sjon eller ikke. 

– Som fysioterapeuter må vi bli bedre 

til å dokumentere effekten av det vi gjør i 

hverdagspraksis. Det er god grunn til å tro 

at kommunene betaler store summer for be-

handling som ikke hjelper. 

– Har man for eksempel en artrosepa-

sient innom to ganger i uka, bør man som 

hovedregel utnytte tiden til veiledet trening 

og selvstendiggjøring, fremfor å bruke tiden 

på alternativ medisin eller passive behand-

lingsformer, sier Moksnes.

Nok faglige tiltak
Moksnes som er doktorgradsstipendiat ved 

NAR, Norges Idrettshøgskole, seksjon for 

idrettsmedisin, påpeker at det foregår mye 

forskning av høy kvalitet på fysioterapi, og at 

det er enkelt å holde seg oppdatert på forsk-

ningsresultater gjennom blant annet gode 

nettsider og Twitter. 

– Vi har i dag mer enn nok av gode tiltak 

innen fysioterapi til å kunne møte de pro-

blemstillingene som presenteres for oss. I de 

aller fleste tilfeller når det gjelder skader og 

plager i muskel- og skjelettsystemet, ser jeg 

ikke rom for hverken passive eller alterna-

tive behandlingsmetoder, sier han. 

Les også kommentar  side 37.

Master i ortopedisk 
manuellterapi

I september startet en ny masterutdanning 

i ortopedisk manuellterapi ved det tekniske 

universitetet i Luleå. Antallet søkere var stort 

– 248 til 38 plasser.

Ansvarlig for utdanningen er universi-

tetslektor Peter Michaelson. Opptakskravene 

er minimum grunnutdanning i fysioterapi 

og minst seks måneders klinisk praksis som 

fysioterapeut. Studiet gjennomføres over åtte 

semestre, med to-tre dagers undervisning per 

måned i Luleå. Resten av undervisningen er 

nettbasert.

Les mer: www.ltu.se

Utdanning i helseteknologi
Universitetet i Tromsø (UiT) og Høgskolen i 

Narvik (HiN) samarbeider om å utvikle et nytt 

utdanningstilbud i helseteknologi. Det skal 

legges særlig vekt på tverrfaglig samarbeid.

I dag finnes det ikke et lignende utdan-

ningstilbud i Norge, skriver Universitetet i 

Tromsø på sine nettsider.

– Morgendagens helseteknologiske løs-

ninger vil i langt større grad kreve at pasienter 

skal mestre sin egen sykdom i hjemmet, og 

dette stiller store krav både til fremtidens 

helsepersonell, helse- og omsorgskompetente 

ingeniører, samt det medisinsk-teknologiske 

utstyret, sier professor Gunnar Hartvigsen ved 

Institutt for informatikk, Fakultet for naturvi-

tenskap og teknologi, UiT.

En arbeidsgruppe med fagpersonale innen 

helse og samfunn, samt teknologi ved HIN og 

Helsefak ved UiT, skal nå settes sammen for 

å utarbeide fagplan og emnebeskrivelse for 

en helseteknologisk mastergradsutdanning 

i «Innovasjon i omsorgstjenester». En annen 

arbeidsgruppe skal utrede fagplaner for en 

master i «Medisinsk teknologi». Her er også 

Universitetet i Oslo (UiO), Oslo Universitets-

sykehuset (OUS) og Universitetssykehuset 

Nord-Norge (UNN) inkludert.

Les mer: www.uit.no
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Et nært samarbeid mellom 

forskere og klinikere danner 

grunnlaget for ny forskning på 

fysioterapi i primærhelsetje-

nesten.

TEKST og FOTO Tone Elise Eng Galåen 
tg@fysio.no

FORSKNINGSPROGRAMMET FYSIOPRIM 

har som overordnet mål å etablere langsik-

tig og sterk forskning i bærekraftige miljøer 

for å utvikle kunnskap i og for den kliniske 

fysioterapivirksomheten. 

Fond til etter- og videreutdanning av fy-

sioterapeuter valgte etter en utlysning i 2009 

FYSIOPRIM som et program å satse på, og 

ga prosjektet 32 millioner i støtte. Program-

met som startet i 2010 går over fem år, og 

omfatter i dag seks forskningsprosjekter 

hvor forskerne samarbeider tett med klini-

kere fra primærhelsetjenesten.

Hensikten med Fysioprim kan deles i tre 

hovedkategorier:

1. Prosjektet skal forske frem kunnskap 

som er til nytte for fysioterapipraksis i pri-

mærhelsetjenesten ved å gi bedre innsikt og 

forståelse.

2. Prosjektet skal gjennom forskning ut-

vikle verktøy som vil være til nytte for fysio-

terapipraksis i primærhelsetjenesten, blant 

annet ved å prøve ut anvendbarheten til 

ulike kliniske tester og spørreskjemaer.

3. Prosjektet skal prøve ut modeller for 

hvordan man kan bedre samarbeidet mel-

lom praktiserende fysioterapeuter og fors-

kningsmiljøene. 

Møteplass
FYSIOPRIM skal rette søkelyset mot pro-

blemstillinger som er relevante for fysiote-

rapi i primærhelsetjenesten, og har fra star-

ten av involvert et utvalg klinikere i arbeidet 

med å utforme forskningsprosjektene.

– Vi skal ha et organisert samarbeid mel-

lom forskere og klinikere gjennom hele pro-

sjektperioden for å se om en slik formalisert 

møteplass på sikt vil gjøre kommunikasjo-

nen mellom akademia og praksis bedre og 

sterkere, sier professor ved Institutt for helse 

og samfunn ved Universitetet i Oslo og leder 

av FYSIOPRIM, Nina Vøllestad. 

Tradisjonelt har det vært slik at forskeren 

tenker ut problemstilling og metode, mens 

klinikeren leverer data. 

– Det er en mangelfull modell fordi det 

ikke er sikkert at vi som forskere stiller de 

riktige spørsmålene. Selv for grunnforsk-

ningens del tror jeg det er tematikk innenfor 

primærhelsetjenesten som kan gi opphav til 

andre studier enn forskerne alene finner på, 

sier Vøllestad.

Kunnskapsoverføring
Forskerne har et overordnet ansvar for utar-

beidelse og gjennomføring av prosjektene, 

bearbeiding av data og publisering av disse, 

samt å fremskaffe valide og anvendbare måle-

instrumenter til bruk i prosjektene. De bidrar 

også til kommunikasjon på tvers av prosjek-

tene, og jobber for å skape varige modeller for 

fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten.  

Forskerne har et særlig tett samarbeid med 

seks kliniske koordinatorer fra hvert sitt 

private institutt. Det gjennomføres jevnlige 

møter mellom koordinatorene og forskerne 

der alle sider ved forskningsprosjektene dis-

kuteres. 

Arbeidet i FYSIOPRIM er en åpen pro-

sess hvor alle deltakerne får komme med 

innspill og være aktive i forskningsproses-

sen. Erfaringer så langt viser at forskerne er 

opptatt av at kunnskap overføres begge vei-

er; fra klinikk til forskning og omvendt, en 

bekreftelse for klinikerne på at deres bidrag 

inn i prosjektet er vesentlig. 

Varige forskningsmiljøer
Irma Brandeggen Blaker, fysioterapeut og 

klinisk koordinator, synes arbeidet i FYSIO-

PRIM føles viktig på flere plan, ikke minst 

med tanke på å kunne gi pasientene riktig 

behandling av høy kvalitet. Hun er opptatt 

av å fremskaffe gode måleinstrumenter som 

kan dokumentere effekten av tiltakene som 

settes i verk. 

– Vi har et behov for å styrke kunnskaps-

FYSIOPRIM: 

Forener teori og praksis i kjempesatsing

BYGGER BRO – FYSIOPRIM skal være en formalisert møteplass for forskere og klinikere, sier Nina Vøl-
lestad, professor ved Institutt for helse og samfunn, UiO.  Kunnskap i og for den kliniske fysioterapivirk-
somheten i primærhelsetjenesten skal utvikles gjennom et forskningssamarbeid mellom akademia og 
klinikk.
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FYSIOPRIM består av seks forskningsprosjekter, og er et samarbeid mellom Av-

deling for helsefag ved Universitetet i Oslo, NTNU, Diakonhjemmet Sykehus, 

Oslo Universitetssykehus HF og seks utvalgte fysioterapiinstitutter i fem ulike 

fylker.

Prosjekt A:
Måleinstrumenter for evaluering av fysisk form

Mange med muskel- skjelettsykdommer er lite aktive. Det er derfor ønskelig å 

teste fysisk form hos pasienter som går til fysioterapeut for en muskel- skjelett-

plage før og etter et behandlings- og treningsopplegg.

Prosjektledere: Førsteamanuensis Hanne Dagfinrud og professor II Inger Holm, 

UiO

 
Prosjekt B1: 
Hvorfor får noen langvarige muskel- og skjelettplager og andre ikke?
En ett års oppfølgingsstudie av nyoppståtte nakke- og ryggplager basert på data 

innsamlet i HUNT 3.

Prosjektleder: Professor Ottar Vasseljen, NTNU

Prosjekt B2: 
Effekt av fysioterapi for pasienter med vedvarende nakkesmerter
I primærhelsetjenesten foregår behandling av pasienter med vedvarende smer-

ter i nakke og skulder ofte i individuelle møter mellom pasient og fysioterapeut. 

Hensikt med prosjektet er å undersøke om det er effekt av behandlingstiltak som 

fysioterapeuter anvender til pasienter med vedvarende nakkeplager. 

Prosjektleder: Professor Anne Marit Mengshoel, UiO

Prosjekt B3: 
Effekt av tilpasset trening for kroniske nakkepasienter
En randomisert kontrollert studie som skal undersøke om individuelt tilpasset 

trening kan korrigere avvik i motorisk kontroll hos pasienter med kroniske nak-

keplager. Pasienter med avvik får trening, mens gruppen uten avvik får «treat-

ment as usual».

Prosjektleder: Professor Ottar Vasseljen, NTNU

Prosjekt C: 
Artroseskole og trening i Ullensaker
Artrose har en økende forekomst og er en stor folkehelseutfordring, som bør 

behandles i primærhelsetjenesten. Studien kan bidra til kompetanseoverføring 

og økt samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. 

Prosjektledere: Fysioterapeut PhD Nina Østerås, Diakonhjemmet Sykehus og 

professor II Kåre Birger Hagen, UiO

Prosjekt D: 
Systematisk registrering av data i fysioterapipraksis
Dette prosjektet skal etablere en database for å karakterisere og beskrive pasien-

ter som går til privatpraktiserende fysioterapeuter i primærhelsetjenesten.

Prosjektleder: Professor Nina K. Vøllestad, UiO

 

Les mer:

Du finner mer informasjon om FYSIOPRIM og alle prosjektene her:

www.med.uio.no/helsam/forskning/grupper/fysioprim/

Seks forskningsprosjekter

grunnlaget for faglige beslutninger i fysiote-

rapitjenesten. Nå som kommunene gjennom 

samhandlingsreformen er pålagt å legge til rette 

for forskning, er det å skape varige forsknings-

miljøer i primærhelsetjenesten et realistisk mål, 

sier hun. 

Et løft for faget
Blaker ser FYSIOPRIM som et banebrytende 

prosjekt innen fysioterapi, og mener målet må 

være at fysioterapeuter bruker tester og måle-

redskaper i alle pasientløp. Hun mener det er 

viktig at dette blir et tema både på grunnutdan-

ningen og i NFF, og at det etableres strukturer 

for kunnskapsdeling både innen fagmiljøene og 

på den enkelte arbeidsplass. 

– Å utvikle metoder og verktøy som kan 

kartlegge og dokumentere effekt av fysioterapi-

utøvelsen er et viktig og riktig satsningsområde. 

Ved å involvere klinikere i såpass stor grad, øker 

forutsetningen for å lykkes med å implementere 

bruken av måleinstrumentene i klinisk praksis, 
sier Blaker.

Foruten å være involvert i selve utformingen 

av de ulike forskningsprosjektene, samler klini-

kerne i Fysioprim inn data og evaluerer i etter-

kant anvendbarheten av måleinstrumentene. 

– Det kan være utfordrende å enes om hvor 

mye data som skal samles inn. Vi som klinikere 

må vurdere hva som er overkommelig i en tra-

vel klinisk hverdag. Samtidig er det viktig at data 

som innhentes er relevante, og at både forskere 

og klinikere kan nyttiggjøre seg dem, sier Blaker.

Hun mener FYSIOPRIM viser at forskning 

og erfaring sammen kan frambringe ny og viktig 

kunnskap. 

– Som kliniker har jeg store forventninger til 

at prosjektet vil løfte faget, øke kvaliteten på fag-

utøvelsen og gi pasientene våre bedre tjenester, 

sier hun. 

RIKTIG BEHAND-
LING Fysioterapeut 
Irma Brandeggen 
Blaker er glad for å 
bidra til et prosjekt 
som vil styrke 
kunnskapsgrunn-
laget for faglige 
beslutninger i fy-
sioterapitjenesten. 
Foto: Privat
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I EN NYLIG publisert studie analyserte for-

skere sammenhengen mellom legers empati 

og sykdomsutfall blant over 20.000 diabetes-

pasienter. Studien ble utført i den italienske 

provinsen Parma. 

Helsekriteriet som ble undersøkt hos pa-

sientene var om de ble innlagt med bestemte 

metabolske komplikasjoner i løpet av ett år. 

Det ble gjort fordi slike komplikasjoner kan 

tenkes å kunne forhindres av en god oppføl-

ging fra lege. 

Blant legene med høy empatiscore ble 29 

av 7.224 innlagt, mens hele 42 av de 6.434 

pasientene til legene som scoret lavt ble lagt 

inn med slike komplikasjoner. 

Dette er en stor nok forskjell til at de 

italienske og amerikanske forskerne bak 

studien mener at legenes empati spilte inn 

på pasientenes helse. Funnene er publisert i 

tidsskriftet Academic Medicine. 

Les mer: www.forskning.no: S. Del Cana-

le, et. al. The Relationship Between Physici-

an Empathy and Disease Complications: An 

Empirical Study of Primary Care Physicians 

and Their Diabetic Patients in Parma, Italy. 

Academic Medicine. September 2012. 

Gravide kvinner bør trene tre til fem 

ganger i uken med moderat intensi-

tet i minst 15 minutter, ifølge inter-

nasjonale helseråd. Bare 15 prosent 

følger disse rådene, viser en studie 

fra Folkehelseinstituttet.

FORSKERNE i denne studien ville under-

søke treningsnivå og hva som kjennetegner 

kvinner som trener under svangerskapet. I 

tillegg ville de undersøke sammenhengen 

mellom trening i første trimester og fore-

komst av bekken- og ryggplager samt depre-

sjon i siste del av svangerskapet. 

3482 gravide kvinner deltok i studien. 

Tretti prosent av disse trente mindre enn en 

gang i uken, 40 prosent trente en til to gan-

ger i uken, mens kun 15 prosent innfridde 

dagens anbefalinger for å vedlikeholde og 

bedre kondisjon og styrke. 

Førstegangsfødende, normalvektige og 

høyt utdannede trente mest. Kvinnene som 

trente en til to ganger i uken hadde lavere 

forekomst av ryggplager og depresjon se-

nere i svangerskapet, og de som trente minst 

tre ganger i uken hadde i tillegg mindre bek-

kenplager. 

Les mer: www.fhi.no

Kilde: K. Gjestland, K. Bø, K. Mari Owe 

and M. Eberhard-Gran (2012) Do pregnant 

women follow exercise guidelines? Preva-

lence data among 3482 women, and predic-

tion of low-back pain, pelvic girdle pain and 

depression. British Journal of Sports Medi-

cine. doi:10.1136/bjsports-2012-091344 

Få gravide følger treningsråd

Svensk helsebibliotek 

Den svenske regjeringen ønsker å 

få etablert et nettbasert nasjonalt 

helsebibliotek. Forbildet er blant annet 

Helsebiblioteket i Norge, som har eksistert 

i flere år.

Det er SBU, statens beredning för 

medicinsk utvärdering, som har fått 

i oppdrag å utrede spørsmålet om et 

helsebibliotek. Dette skal gjøre vitenska-

pelige kunnskapskilder mer tilgjengelige 

og søkbare for helsepersonell. Første fase 

er å lage en forstudie til hvordan en slik 

tjeneste kan se ut i Sverige. I referanse-

gruppen sitter blant annet Birgit Rösblad, 

FOU-leder i det svenske fysioterapifor-

bundet, skriver tidsskriftet Fysioterapi.

Grad av empati påvirker sykdom
Helsepersonells personlige egenskaper har mer å si for sykdomsutfall enn 

hva man tidligere har trodd.

et, skriver tidsskriftet Fysioterap
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Aktivitetsnivået økte med 
15 prosent etter fem måneder.

TO TIMER regelmessig mosjon i uka – fra 

lett til moderat fysisk aktivitet – førte til 

nær 30 prosent reduksjon av insulinnivået 

hos pakistanske innvandrermenn med høy 

diabetesrisiko.

Førsteamanuensis Eivind Andersen ved 

Norges idrettshøgskole (NIH) er førstefor-

fatter av den norske studien. Han opplyser 

til Dagens Medisin at det fem måneder lan-

ge programmet førte til en økning i fysisk 

aktivitetsnivå på 15 prosent og en reduksjon 

av insulinverdier på 27 prosent. I alt deltok 

150 Oslo-menn med pakistansk opprin-

nelse i studien, som nylig ble forhåndspu-

blisert på nett i Journal of Immigration and 

Minority Health.

Det ble gjort oral glukosetoleransetest, 

og blodsukker og insulin ble målt fastende 

og to timer etter måltid.  Opplegget besto av 

undervisning, veiledning og tilrettelagt tre-

ning for ulike grupper, blant annet bandy-

trening. 

– Aktivitetsnivået økte med 15 prosent 

etter fem måneder. Etter tre år vet vi at det 

fortsatt er cirka 80 prosent av dem som 

trente bandy to ganger fast hver uke, som 

fortsatt gjør det, sier Andersen. 

Kilde: www.dagensmedisin.no

Vet lite om langtidseffekt

Det finns for lite kunnskap om langtids- 

effekten av helsefremmende og forebyg-

gende tiltak for barn og unge. Oppsummert 

forskning mangler, og behovet for videre 

studier er stort, ifølge en ny rapport fra Kunn-

skapssenteret. 

Rapporten har tittelen «Effekten av 

helsefremmende og forebyggende tiltak på 

kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og seksuell 

helse hos barn og unge», og inkluderer seks 

systematiske oversikter. En av studiene tok 

for seg klasseromsundervisning om kosthold.

– Resultatene indikerte at slik undervis-

ning kan føre til at barna spiser mer frukt og 

grønnsaker over lengre tid, men kvaliteten på 

dokumentasjonen er for lav til at vi kan trekke 

sikre konklusjoner, sier forsker Rigmor Berg i 

en kommentar på kunnskapssenteret.no.

Forskerne fant én nyere systematisk over-

sikt som sammenfattet effekt av skolebaserte 

tiltak for å fremme fysisk aktivitet hos barn 

og unge, men kun to av de inkluderte studi-

ene rapporterte langtidseffekt av tiltakene. 

Mangelen på oppsummert forskning tyder 

på at det fins lite primærforskning på dette 

området, ifølge rapporten. 

Kilde: www.kunnskapssenteret.no

For første gang er andelen som er ufør på grunn av psykiske lidelser høyere 

enn andelen med muskel- og skjelettsykdommer.

TEKST John Henry Strupstad 
fagredaktor@fysio.no

– For høye forventninger 
til helsevesenet

 Folk må slutte å forvente at helsevesenet 

kan dem hjelpe dem med alt. Folks forventnin-

ger øker mye raskere enn sykehusene klarer 

å tilpasse seg, mener direktør for Helse Vest, 

Herlof Nilssen.

– Det vi ser er at både det som er medisinsk 

mulig og folks forventninger stiger mye raskere 

enn det vi er i stand til å tilpasse oss, sier Nils-

sen til NRK Sogn og Fjordane.

Han peker på at stadig bedre behand-

lingsformer gjør at flere kan bli friske, men at 

helsebudsjettene ikke kan fortsette å vokse i 

samme takt som de siste årene.

Direktøren i Helse Vest får støtte fra profes-

sor i samfunnsmedisin Per Fugelli, som mener vi 

er blitt altfor kravstore.

– Det er trøbbel i dette søkkrike og etter 

hvert ganske bortskjemte landet Norge. Vi 

innbiller oss at vi kan skape himmel på jord. Vi 

må rett og slett tåle å finne oss i, at det av og 

til er ventelister, og at vi ikke alltid slipper til på 

dagen, sier Fugelli.

Flere uføre med psykiske lidelser

NY diagnosestatistikk for 2011 viser at 62,5 

prosent av uførepensjonister enten har en 

psykisk lidelse eller muskel- og skjelettsyk-

dommer. Andelene var henholdsvis 31,6 

prosent og 30,9 prosent sett i forhold til alle 

uførepensjonister. Dette skriver Nav i en 

pressemelding. 

Godt over halvparten av uførepensjonis-

tene under 40 år har en diagnose innen psy-

kiske lidelser og atferdsforstyrrelser, mens 

andelen synker med stigende alder. Andelen 

er høyere for menn enn for kvinner. 

Når det gjelder muskel- og skjelettsyk-

dommer, er mønsteret motsatt. Der er en 

liten andel under 40 år, og andelen øker med 

stigende alder. 

For de nye uførepensjonistene utgjorde 

andelen med psykiske lidelser 28,6 prosent 

i 2011, og andelen med muskel- og skjelett-

sykdommer utgjorde 31,7 prosent. Totalt 

omfatter disse to store diagnosegruppene 

8.800 og 9.800 personer. 

Andelen nye uføre med psykiske lidelser 

har økt de siste fem årene, mens andelen 

med muskel- og skjelettsykdommer har vært 

ganske stabil og ligget på 30-32 prosent. 

Lett fysisk aktivitet – lavere blodsukker
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Manuellterapiutdanningen gir 

ikke tilstrekkelig kunnskap i 

møtet med primærkontaktrol-

len, hevder manuellterapeuter. 

Studieveileder Alice Kvåle er 

ikke enig.

TEKST Tone Elise Eng Galåen
tg@fysio.no

I FYSIOTERAPEUTEN nr. 8 ble utdannin-

gen innen manuellterapi ved Universitetet 

i Bergen beskrevet som utilstrekkelig for å 

gi studentene et godt fundert utgangspunkt 

i rollen som primærkontakt. Faglig usikker-

het ble fremsatt som en mulig grunn for at 

ikke flere manuellterapeuter tar på seg dette 

ansvaret. 

Kritikken gikk i første rekke ut på at man 

som student ikke lærer nok om eventuelle 

andre alvorlige patologier som kan forveks-

les med muskel- og skjelettplager. 

– Jeg vil påstå at utdanningen er så god 

som man kan få den, og at den kliniske erfa-

ringen kommer med tiden for alle, sier pro-

fessor ved Institutt for samfunnsmedisinske 

fag ved Universitetet i Bergen, Alice Kvåle.

Hun er studieveileder på Klinisk master-

studium for fysioterapeuter i manuellterapi 

som startet i 2005, og kjenner seg ikke igjen 

i beskrivelsen av en spesialistutdanning som 

ikke gir studentene nok kunnskap til å takle 

primærkontaktrollen.

Metodisk læring
Alle som vil utøve som primærkontakt må 

ha kurs i differensialdiagnostikk, radiologi 

og trygdemedisin, og UiB holdt også i en 

overgangsperiode en intens kursing innen 

disse feltene for tidligere utdannede manu-

ellterapeuter.

– I forhold til en nyutdannet lege, har en 

nyutdannet manuellterapeut i dag sannsyn-

ligvis større kunnskap om differensialdiag-

nostikk knyttet til muskel- og skjelettappa-

ratet, sier Kvåle.

Hun peker på at man systematisk gjen-

nom studiet lærer ulike symptomer å kjenne 

gjennom undersøkelse og behandling, og 

at en manuellterapistudent allerede minst 

har hatt seks år med nær pasienttilknytning 

gjennom fysioterapiutdanningen og påføl-

gende praksisår. 

Erfarne veiledere
Det 2-årige masterstudiet i manuellterapi 

har eksistert siden 2005. Parallelt med den 

teoretiske undervisningen ved UiB hvor stu-

dentene blant annet får undervisning i te-

maer knyttet til primærkontaktrollen, er de 

også i veiledet praksis hos utøvende manu-

ellterapeuter der de kan observere og ta del 

i den praktiske gjennomføringen av yrket, 

herunder i arbeidet som primærkontakt. 

S t u d e n t e n e 

er under erfarne 

veiledere, og skal 

også hospitere på 

radiologisk av-

deling og skrive 

kasuistikk knyttet 

til radiologi. Man 

kan imidlertid se 

noe geografisk 

variasjon når det 

gjelder utøving 

av primærkon-

taktrollen.

Utdanning på rett kjøl

PRIMÆRKONTAKT  – Studiet inneholder for lite om dette. Det er også tilfeldig om studentene kommer 
til en veileder som opererer som primærkontakt eller ikke, sier Hans Olav Velle, som er ferdig manuell-
terapeut til jul. Foto: Privat

STUDIEVEILEDER Alice 
Kvåle ved MT-utdanningen 
i Bergen. Foto: UiB
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Universitetslektor Jostein Ellingsen, som har en av 

de to utlyste faglærerstillingene ved masterstudiet i 

manuellterapi, har varslet søksmål mot Universitetet i 

Bergen (UiB). 

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

UNIVERSITETSAVISEN På høyden skriver at Jostein Ellingsen 

har undervist på masterstudiet siden 2001. Etter at studieledel-

sen lyste ut stillingen, tvinges han nå til å søke på sin egen jobb.

Ellingsen mener han har krav på fast stilling, etter å ha fun-

gert i stillingen på midlertidig basis i elleve år. Etter hans syn er 

nyutlysningen i realiteten en usaklig oppsigelse. Han får støtte 

av LO, der hans fagorganisasjon, Norsk Manuellterapeutforening 

(NMF), er medlem.  

– En seier for MT
Studieledelsen skriver i stillingsutlysningen at de søker etter før-

steamanuensis/universitetslektor, og at den som ansettes som 

førsteamanuensis må ha Ph.d.-grad og delta som forsker i en for-

skergruppe. Ingen av de to universitetslektorene har Ph.d.-grad.

Førsteamanuensis Alice Kvåle ved Institutt for samfunnsme-

disinske fag sier i en kommentar til universitetsavisen at det må 

være en seier for manuellterapiutdanningen at det nå blir lyst ut 

to stillinger som førsteamanuensis eller universitetslektor for en 

periode på fire år.

Arbeidstilsynet får hvert år flere saker om ansatte i midler-

tidige stillinger som ikke får fast jobb etter fire år. Den såkalte 

fireårsregelen ble innført i 2005, og sier at en arbeidstaker som 

har vært ansatt i midlertidig stilling sammenhengende i mer enn 

fire år har rett på fast ansettelse. 

www.follo-futura.no | www.alfacare.no

GRIP DAGEN MED ET USLÅELIG TILBUD!
Ny generasjon prisgunstige benker:  
Follo Corpus SX. 
Priser fra kr.     eks mva 9 990,-

Kamp om MT-stillinger i Bergen

– Hordaland var et av pilotfylkene da pri-

mærkontaktordningen for manuellterapeu-

ter skulle utredes, og vi tok høyde for at ord-

ningen ville bli landsdekkende da vi planla 

utdanningen, forteller Kvåle.

Da ordningen trådte i kraft i 2006, var 

radiologikurs, henvisning til spesialist og 

differensialdiagnostikk allerede en del av 

studieplanene ved UiB. I det siste studieåret 

har studentene også forelesninger som går 

på samarbeidet med andrelinjetjenesten og 

fokus på primærkontaktrollen som sådan. 

– Vi visste hva primærkontaktordningen 

ville kreve, og organiserte blant annet radio-

logi og differensialdiagnostikk i to ukeskurs 

slik at vi også kunne ta imot utenlandsstu-

denter siden disse kursene er forskriftsfestet 

for å bli primærkontakt. I tillegg får stu-

dentene undervisning i trygdemedisin. Jeg 

mener opplæring i primærkontaktrollen er 

godt ivaretatt, ikke minst fordi studentene 

har denne vekslingen mellom veiledet prak-

sis og teoriundervisning, sier Kvåle.

For lite praksis
Hans Olav Velle er ferdig manuellterapeut til 

jul, og tillitsvalgt for de 24 studentene på sitt 

kull. Han mener studiet inneholder for lite 

trening på primærkontaktrollen, og at det er 

for tilfeldig hvorvidt studentene kommer til 

en veileder som opererer som primærkon-

takt eller ikke. 

– Det burde være et arbeidskrav at man 

i løpet av praksisperioden har vært med på 

et visst antall sykmeldingsprosesser, hen-

visninger til spesialist og rekvirering av 

bildemodaliteter. Det er også ønskelig at 

studentene gis anledning til å jobbe som 

primærkontakter det siste semesteret av stu-

diet, sier Velle.

Han understreker at han ellers ikke har 

noe å utsette på utdanningen, og at den 

teoretiske undervisningen om primærkon-

taktrollen har vært god. Han gleder seg også 

over at manuellterapeuter nå har fått anled-

ning til å utføre injeksjonsbehandling, og at 

nålebehandling for kommende kull blir en 

integrert del av studiet. 

– Dette gir enda flere terapeutiske mulig-

heter som primærkontakt, spesielt når det 

gjelder differensialdiagnostikk, sier han.

Selv ser Velle frem til å bli primærkon-

takt, og forteller at mange begynner på stu-

diet nettopp for å kunne ta denne rollen.

– Det er utfordrende, men meningsfylt å 

ha et selvstendig behandlingsansvar, og det 

gir større frihet å kunne bruke henvisning 

og sykmelding som verktøy. Manuelltera-

peuter er best på muskel- og skjelett, og ser 

pasientens behov ut fra et annet ståsted enn 

legene, sier Velle. 
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NFF ønsker ikke lenger å ha 

ansvaret for tildeling av takst-

kompetanse A8 og A9, ma-

nuellterapi og psykomotorisk 

fysioterapi. 
 
TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

VIKTIGE årsaker er dobbeltrollen overfor 

medlemmene, og misnøye med myndighe-

tenes sendrektighet når det gjelder offentlig 

spesialistgodkjenning.

NFFs generalsekretær har fått fullmakt 

til å starte en dialog med Helse- og om-

sorgsdepartementet (HOD) om en avvik-

ling av dagens ordning. Det innebærer at 

helsemyndighetene selv må ta på seg denne 

oppgaven. Tilrettelegging av veiledning og 

praktisk prøve for manuellterapeuter omfat-

tes ikke av vedtaket.

Initiativet til å si fra seg oppgaven kom 

fra fagseksjonen i NFF, som nå bruker 1,2 

årsverk på dette arbeidet. Av notatet til 

sentralstyret framgår det klart at oppgaven 

med å tildele takstkompetanse er svært ut-

fordrende. Forbundet har hatt midlertidig 

fullmakt for A8 siden august 2006, og har 

behandlet 20-30 slike søknader fra utlandet 

hvert år. Når det gjelder A9, er det store va-

riasjoner, fra 60 til under ti søknader i året. 

Vil gi et tydelig signal
Målet med å frasi seg oppgaven er, ifølge no-

tatet, å gi tydelige signaler om at NFF ikke er 

fornøyd med myndighetenes håndtering av 

utfordringene knyttet til takstkompetanse 

og arbeidet med offentlig spesialistordning. 

I tillegg ønsker forbundet å slippe å være 

kontrollinstans overfor egne medlemmer.

– Dette arbeidet krever mye ressurser. 

Flere medlemmer har også reagert på kra-

vene til takstkompetanse og har meldt seg 

ut av NFF, skriver fagseksjonen i notatet til 

sentralstyret. 

Det blir også påpekt at det nærmest er 

etablert en sedvane, der NFF har fått tilde-

lingsmyndighet for en oppgave som egentlig 

er et myndighetsansvar. 

Det gis heller ingen økonomisk kompen-

sasjon, slik leger, ortoptister og psykologer 

får når deres organisasjoner utfører tilsva-

rende myndighetsoppgaver.

– Skulle være midlertidig
På spørsmål fra Fysioterapeuten om hvorfor 

NFF har valgt å ta denne beslutningen nå, 

svarer forbundsleder Eilin Ekeland at det er 

flere grunner.

– Det blir stadig vanskeligere å mene 

noe om utdanning i andre land, på grunn 

av hyppige endringer av innhold og planer. 

Er det for eksempel snakk om en master i 

manuellterapi eller en mer generell master 

i muskel- og skjelettsykdommer? Dette er 

spørsmål som også Statens autorisasjons-

kontor for helsepersonell sliter med, sier 

Ekeland.

Hun understreker at dobbeltrollen over-

for medlemmene er svært problematisk. 

Her skal NFF være både kontrollør når det 

gjelder takstkompetanse, og i tillegg ivareta 

medlemmenes interesser.

– Vi har sett disse utfordringene lenge, 

men har ment at oppgaven har vært et viktig 

bidrag for å få til en offentlig spesialistgod-

kjenning. Det skulle være midlertidig, men 

det skjer jo ingenting, sier Ekeland. 

Når det gjelder det betente spørsmålet 

om autorisasjon eller spesialistordning for 

manuellterapeuter, sier Ekeland at NFF har 

hatt grei kommunikasjon med departemen-

tet i mange år, men når det gjelder beslut-

ningen om spesialistordning møtes det for 

tiden med en rungende taushet. 

Takstgrunnlaget
Når det gjelder A8, er det masterstudiet ved 

Universitetet i Bergen som gir takstgrunn-

laget. Studenter fra utlandet må ha veiledet 

praksis eller avlegge praktisk prøve i tillegg. 

Utdanningenes innhold må også vurderes. 

I notatet til styret skriver fagseksjonen at 

det er mye arbeid med å arrangere praktiske 

prøver, tilrettelegge for praksisplass, følge 

opp veiledere og veilede studenter. Mange av 

disse er heller ikke medlemmer i NFF. Det at 

mange praksisveiledere tilhører en konkur-

rerende medlemsorganisasjon har bidratt til 

komplikasjoner, heter det i notatet.

Når det gjelder A9, er det både en mas-

terutdanning i psykiatrisk og psykosomatisk 

fysioterapi i Tromsø og en videreutdanning 

ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Masteren 

gir takstkompetanse, mens videreutdannin-

gen krever ytterligere formalkompetanse. 

Vil si fra seg tildeling av takstkompetanse

Postboks 128, 1309 Rud
Telefon 67 17 74  17 74 74

og oppbevaringsrør

SIGNAL Målet med å si fra seg oppgaven er å gi et 
tydelig signal om at vi ikke er fornøyd, sier NFF-
leder Eilin Ekeland. Foto: Dagrun LIndvåg
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Terskelen for å få sykehjemsplass 

blir stadig høyere. På ett år har 

antallet over 90 år, som har omfat-

tende bistandsbehov, men ikke 

sykehjemsplass, økt med nesten 16 

prosent.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

Kostra-tallene som ble lagt fram tidligere i 

år viste at det ikke ble etablert noen flere sy-

kehjemsplasser i 2011. Dekningsgraden for 

de over 80 år var likevel uendret, fordi det 

knapt ble flere innbyggere over 80.

På bestilling fra Kommunal Rapport har 

Statistisk Sentralbyrå (SSB) splittet de over 

80 år i tre grupper. Disse tallene viser at ter-

skelen for å få sykehjemsplass når du er over 

90 år, er blitt langt høyere. Tallene presente-

res i Kommunal rapport nr.27, som kom ut 

13. september.

Flere har stort hjelpebehov
På ett år har antallet over 90 som har omfat-

tende bistandsbehov, men ikke sykehjems-

plass, økt med nesten 16 prosent. 30 prosent 

av de over 90 år er på sykehjem, en nedgang 

fra 2010 på ett prosentpoeng.  49 prosent av 

de over 90 får hjemmehjelp, en økning på ett 

prosentpoeng fra i fjor.

Det er nå 2.757 innbyggere i denne al-

dersgruppen som har et omfattende bi-

standsbehov, men likevel bor hjemme, ifølge 

Kommunal rapport. Det er en økning på 377 

sammenlignet med 2010.  Det blir også flere 

med omfattende bistandsbehov mellom 80 

og 90 år, men her er ikke veksten like sterk.

Samhandlingsreformen
Informasjonssjef Dag Bredal i Seniorsaken 

frykter at samhandlingsreformen vil gjøre 

det enda vanskeligere å få sykehjemsplass i 

inneværende år.

– Behovet for plasser er akutt i mange 

kommuner. Politikken med enerom er forbi, 

sier Bredal.

Professor Tor Inge Romøren, Senter for 

omsorgsforskning, Østlandet, sier på sin side 

at det ikke finns kunnskap om de som har 

et omfattende bistandsbehov hjemme egent-

lig burde vært på sykehjem. Han mener at 

denne utviklingen trolig vil fortsette, fordi 

kapasiteten på sykehjem vil bli brukt til å ta 

hånd om utskrivningsklare pasienter. 

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  

 

Kommunal Rapport: 

De eldste blir liggende hjemme
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Silje Endresen Reme og kolle-

ger ved Kings College i London 

intervjuet ni ungdommer med 

kronisk utmattelsessyndrom 

om erfaringer med metoden 

Lightning Process (LP). 

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no 

SJU AV NI sier de ble bedre. Dette fremgår 

av en artikkel som psykolog Silje Endresen 

Reme har fått publisert i British Journal of 

Health Psychology. Reme er postdoktor ved 

Harvard og prosjektleder ved Uni Helse i 

Bergen. Ungdommene som ble intervjuet 

var mellom 14 og 26 år og har slitt med kro-

nisk utmattelsessyndrom (ME) i alt fra to til 

12 år før de deltok i programmet. 

Dagens Medisin påpeker at resultatene 

står i sterk kontrast til erfaringene ved Na-

sjonalt Informasjonssenter om alternativ be-

handling (NAFKAM). Tidligere i år varslet 

NAFKAM helsemyndighetene etter at flere 

ME-pasienter skal ha blitt sykere etter kurs 

i LP-metoden. 

– Trenger større effektstudie
– Resultatene er viktige når det gjelder ut-

vikling av nye og bedre behandlingstilbud 

for pasienter med kronisk utmattelsessyn-

drom, ME. De danner også et viktig ut-

gangspunkt for nye undersøkelser. Resul-

tatene understreker behovet for en større 

effektstudie av metoden Lightning Process, 

hvor man undersøker om programmet har 

effekt, og hvem det har effekt på, sier Reme i 

en kommentar på http://helse.uni.no/. 

Filosofien bak LP betegnes som ganske 

radikal sammenlignet med andre behand-

lingsopplegg. 

– De benekter at ME medfører begrens-

ninger for deltageren og tilbyr et trenings-

program der man lærer å tenke som om 

man er frisk. Denne filosofien fører til noe 

motstridende resultater for ungdommene. 

Noen finner det frigjørende og terapeutisk 

og opplever programmet som et vende-

punkt, andre derimot ender opp med å be-

breide seg selv eller føle skyld hvis de ikke 

opplever bedring etter LP, sier Reme. 

Et rasjonale å tro på
Ungdommene trekker fram undervisnin-

gen, hvor de lærer teorien bak LP og får et 

rasjonale de kan tro på og identifisere seg 

med, som avgjørende for den positive ef-

fekten. Andre positive elementer de trekker 

fram er de praktiske øvelsene, den tydelige 

målsettingen, en positiv og oppmuntrende 

stab og gruppesettingen hvor de fikk treffe 

andre med samme diagnose og plager. 

Elementer som ungdommene ikke synes 

er bra er blant annet den korte varigheten 

med manglende oppfølging, kostnaden, 

hemmelighetskremmeriet rundt opplegget, 

enkelte dårlige erfaringer med dominerende 

terapeuter og opplevelsen av å bli klandret 

av terapeuten for manglende effekt av pro-

grammet, skriver Uni Helse i sin omtale av 

prosjektet.

 

Kilde:
Reme SE, Archer N & Chalder T. Experien-

ces of young people who have undergone 

the Lightning Process to treat chronic fa-

tigue syndrome/myalgic encephalomy-

elitis – a qualitative study. British Journal of 

Health Psychology, Early view, 2012. DOI: 

10.1111/j.2044-8287.2012.02093.x

Sier de ble bedre etter kurs i 
Lightning Process

FOLKEHELSEINSTITUTTET har søkt Forskningsrådet om ni millioner kroner for å 

gjennomføre en klinisk studie om effekten av Lightning Process for pasienter med 

kronisk utmattelsessyndrom (ME). Dette opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) på sine 

nettsider.

Per i dag finnes det ingen helbredende behandling for ME. Det er også mange ulike 

oppfatninger av årsakene til sykdommen og hva som er riktig behandling. Bakgrun-

nen for ønsket om å gjennomføre en slik studie er, ifølge FHI, de mange enkeltbeskri-

velsene fra pasienter som har hatt god effekt av Lightning Process (LP). Men det er 

også rapporter om pasienter som har blitt verre etter behandlingen. 

Dette er en intens behandlingsform som er kontroversiell. Det er nødvendig med 

mer kunnskap om effekt og bivirkninger. Det kan gjøres ved å gjennomføre kontrol-

lerte undersøkelser over tilstrekkelig lang tid, skriver FHI. 

Studien som FHI vil gjennomføre er beregnet på 200 pasienter. Ved tilfeldig trek-

ning vil 100 av disse bli tilbudt LP. Alle pasientene som deltar i studien vil motta det 

ordinære behandlingstilbudet i det offentlige helsevesenet. Pasientene skal følges over 

en toårsperiode. Undersøkelsen er planlagt gjennomført blant voksne pasienter i sam-

arbeid med ME-senteret ved Oslo universitetssykehus.

Les mer: www.fhi.no

God behandling for ME-pasienter?

ME-STUDIE Silje Endresen Reme har intervjuet 
ungdommer om LP.  Foto: Privat
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Som et ledd i lanseringen av nye nettsider, 

vil Fysioterapeuten i november/desember 

2012 også introdusere bloggere på www.

fysioterapeuten.no. 

FRI MENINGSUTVEKSLING og gode samtaler om fysioterapi er 

viktig både for fysioterapeuter, helsebyråkrater, politikere og 

pasienter. For oss i Fysioterapeuten er det også viktig å få inn-

spill og tilbakemeldinger om vår redaksjonelle policy og utvik-

ling. Når vi inviterer folk til å skrive blogginnlegg, er det fordi vi 

vil ha debatt og meninger inn på våre nye nettsider.

Facebook, Twitter og kommentarer vil også få en sentral 

plass på «nye» www.fysioterapeuten.no.

Alle temaer som er relevante for fysioterapeuter er interes-

sante; fag og forskning, kunnskapsbasert praksis, klinikernes 

hverdag, kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, drift 

av privat praksis, finansiering, utdanning, helsepolitikk, pasi-

enter, NFF/organisasjon. For å nevne noe. Humor er hjertelig 

velkommen!

Tonen i blogginnleggene skal være preget av respekt og sak-

lighet, også når det er snakk om sterke meninger. Alle innlegg 

leses og modereres av redaksjonen før publisering, og du må 

skrive under med fullt navn. Vi forbeholder oss retten til ikke å 

publisere innlegg, og til å sette strek for debatter. 

Redaktøransvaret og Redaktørplakaten omfatter både bladet 

og www.fysioterapeuten.no – og dermed også blogginnlegg.

Innlegg og kommentarer som strider mot norsk lov eller al-

minnelig folkeskikk vil ikke bli publisert. Det samme gjel-

der bilder eller lenker som viser til nettsteder med ulovlig 

eller upassende innhold.

Du forplikter deg til å følge norske opphavsrettsregler og 

kan ikke kopiere tekst eller bilder som er publisert i andre 

medier. Siterer du andre, så vær tydelig med referanse til 

hvor artikkelen/innlegget har vært publisert, og hvem som 

har skrevet det. Legg ved lenke der dette er mulig.

Ved deling av kasuistikker gjelder samme regler for ano-

nymisering og samtykke som for øvrige artikler i Fysiote-

rapeuten.

Innlegg som inneholder reklame for produkter eller kom-

mersielle bedrifter vil ikke bli publisert.

TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON!
Redaktør Dagrun Lindvåg, dl@fysio.no

Fagredaktør John Henry Strupstad, fagredaktor@fysio.no

Engasjert og lyst til å skrive? 
Vi søker bloggere til nye nettsiderttsider
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Ta kontakt for mer informasjon om hva vi kan tilby deg!         

Fra 13.500,- eks mva

60 prosent av tidlige dødsfall på 

verdensbasis skyldes livsstilssyk-

dommer. 70-80 prosent av norske 

dødsfall skyldes sykdom knyttet til 

usunn livsstil.

TEKST John Henry Strupstad 
fagredaktor@fysio.no

FLERE mennesker dør på grunn av dårlig 

livsstil og usunt kosthold enn av mangel 

på mat. Årlig dør 36 millioner mennesker 

på verdensbasis av sykdommer relatert til 

måten de lever på. Én av fire av disse rekker 

ikke å fylle 60 år, ifølge en rapport fra Ver-

dens Helseorganisasjon (WHO). Og det er 

ikke lenger bare vestlige land som sliter med 

slike sykdommer. 

– Det er en myte at det stort sett er folk i 

den vestlige verden som dør av livsstilssyk-

dommer. I u-land øker livsstilssykdommene 

kraftig, og det er veldig mange som røyker, 

forteller Grethe Tell, professor ved Univer-

sitetet i Bergen, til Vårt Land. I Kina røyker 

så mange som åtte av ti menn. Globalt er det 

fortsatt røyking som dreper flest, men over-

vekt haler innpå. 

Grethe Tell leder en ekspertgruppe som 

Helsedirektoratet har satt ned for finne ut 

hvordan Norge kan nå WHOs mål om en 25 

prosent reduksjon i ikke-smittsomme syk-

dommer innen 2025. 

– Hjerte-, karsykdommer og kreft forår-

saker 70-80 prosent av dødsfallene i Norge, 

stort sett knyttet til livsstil. Medfødte hjer-

tefeil og lignende utgjør en liten andel i for-

hold, sier Tell til Vårt Land. 

80 prosent av de som dør av ikke-smitt-

somme sykdommer bor i land hvor folk tje-

ner dårlig eller middels dårlig. 

Les mer: www.who.int/en/

Usunn livsstil tar flest liv

Usikre HUNT-tall

Det er store forskjeller i dødelighet og forekomst av kronisk sykdom hos deltakere og ikke-

deltakere i HUNT3. Dette setter spørsmålstegn ved enkelte resultater. 

De som ikke deltok i HUNT3 - Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, del 3 – har lavere sosio-

økonomisk status, høyere dødelighet og høyere forekomst av hjertekarsykdom, diabetes og 

psykiske lidelser enn de som deltok.

Deltakelsen i HUNT har falt fra 88 prosent i HUNT1 – til 70 prosent i HUNT2 og 54 prosent 

i HUNT3. 

– Det er viktig at det foretas sensitivitetsanalyser som tar høyde for at de som deltar, ikke 

nødvendigvis representerer et gjennomsnitt av befolkningen. Referee-ordningen ved publise-

ring av data skal sikre at det stilles spørsmål med hva vi vet om dem som ikke har deltatt, sier 

forsker Arnulf Langhammer til Dagens Medisin.

Over 650 internasjonale artikler bygger på HUNT-data, og det pågår over 300 forsknings-

prosjekter. 

Les mer: www.dagensmedisin.no/nyheter/lav-hunt-respons-gir-usikre-tall/

Hverdagsrehabilitering

Prosjektet «Hverdagsrehabilitering i 

Norge» har nå levert sin rapport til Helse- og 

omsorgsdepartementet (HOD). Dette er et 

samarbeid mellom KS, Norsk Sykepleierfor-

bund, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk 

Ergoterapeutforbund, og har fått økonomisk 

støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

I HODs tildelingsbrev støtter departementet 

«et grunnlag som kan forberede forsøk, 

utvikling og utbredelse av gode modeller for 

hjemmerehabilitering i de kommunale om-

sorgstjenestene». Blant mye annet avklarer 

rapporten holdninger til hverdagsmestring, 

og hverdagsrehabilitering som arbeidsform.
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TOPP

Garanti

Britiske National Institute for Health and Clinical Excel-

lence (NICE) har publisert sin første kliniske retningslinje 

for diagnose og behandling av hodepine hos voksne og 

ungdom. 

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

AKUPUNKTUR er ett av alternativene som anbefales. Ifølge NICE 

opplever en av 50 personer i Storbritannia hodepine som resultat av 

overforbruk av medisiner. For mye medikamenter kan redusere ef-

fekten av medisin og kan også øke smertene. Flere behandlingsalter-

nativer anbefales i den nye retningslinjen, blant annet akupunktur. 

NICE understreker også betydningen av korrekt diagnose og tilpas-

set behandling.

Behandlingsserie
Rapporten har tittelen «Headaches: diagnosis and management of 

headaches in young people and adults».  NICE anbefaler at helseper-

sonell bør vurdere å tilby pasienter en serie med opptil ti akupunk-

turbehandlinger, administrert over en periode på fem til åtte uker, 

som profylaktisk behandling av kronisk spenningshodepine. 

Ønskes velkommen
Fysioterapeut Paul Battersby er foreleser i akupunktur og leder for 

akupunkturforeningen innen det britiske forbundet (Acupuncture 

Association of Chartered Physiotherapists, AACP). Han ønsker rap-

porten og de nye retningslinjene med anbefaling av akupunktur vel-

kommen.

– Dette bekrefter det AACP har ment lenge og som støttes av 

dokumentasjon; Akupunktur mot spenningshodepine gir positive 

resultater, sier Battersby i en kommentar på det britiske forbundets 

nettsider. 

Les mer: http://www.csp.org.uk/

Universell utforming – nå også 
i forskning

Nye krav til universell utforming av offentlig, elektronisk 

informasjon er ventet i 2013. Kravene vil etter hvert også omfatte 

egenpublisering av forskning finansiert av det offentlige. 

Tekstbaserte filer med god struktur er en forutsetning for at 

blinde og svaksynte skal ha utbytte av forskningsinformasjon på 

nett. Diskriminerings- og likestillingsloven kom i 2009 med nye 

krav til offentlige myndigheter om å fremme universell utforming. 

En forskrift om universell utforming av IKT er ventet i 2013. 

– Kunnskapsdepartementet har derfor anmodet Forsknings-

rådet om å ta inn krav om universell utforming av elektronisk 

publiserte forskningsrapporter som del av vilkårene for tildeling 

av forskningsmidler. Målet er at all egenpublisering av forskning 

finansiert av oss, skal være universelt utformet, sier Wilhelm Friis-

Baastad, IT-direktør i Forskningsrådet. 

Forskningsrådet oppfordrer alle sine kontraktspartnere til å ta 

veiledningen i bruk allerede nå.

Les mer: www.forskningsradet.no

Anbefaler akupunktur mot spenningshodepine



Hold deg oppdatert!
Norges beste nettsted 
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Sammendrag 

 Hensikt: Undersøke om det er holdepunkter for at gruppetrening i vann ved Bekhterevs 

sykdom er et bedre treningstilbud enn gruppetrening på land. 

Design: En randomisert kontrollert pilotstudie for å sammenligne treningseffekten av 

gruppetrening i vann (bassenggruppe) og på land (ballgruppe) etter seks ukers veiledet 

pilatestrening, og fire ukers oppfølging. 

Materiale og metode: Tolv personer med Bekhterevs sykdom ble randomisert til to 

grupper, med seks i hver. Begge gruppene fikk veiledet trening 45 minutter to ganger 

per uke i seks uker. Hovedeffektmålene var Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index 

(BASMI), som måler bevegelighet i rygg og hofter, og Bath Ankylosing Spondylitis Disease 

Activity Index (BASDAI), som måler subjektive symptomer.  

Resultat: Det var tendens til bedring på BASMI etter trening og oppfølging i begge 

gruppene, men endringen oversteg ikke måleusikkerhet. På BASDAI var bedringen gjen-

nomsnittlig 2.4 og 2.7 i ballgruppen etter henholdsvis trening og oppfølging, og 1.4 og 1.5 

i bassenggruppen. Fem personer oppnådde en klinisk viktig endring (>1 på BASDAI) etter 

seks ukers trening i ballgruppen og fire personer i bassenggruppen. 

Konklusjon: Personer med Bekhterevs sykdom kan ha minst like stort utbytte av grup-

petrening på land som i vann, men lavt deltakerantall gjør at resultatene må tolkes med 

forsiktighet.

Nøkkelord: Bekhterevs sykdom, gruppetrening, pilatestrening, bassengtrening.

Gruppetrening ved Bekhterevs sykdom – en pilotstudie: 
Effekt av pilatestrening i vann og på land

fag

Anne Drønen,  
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ring med fordypning i 
revmatologisk fysio-
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Oppgitte interessekonflikter: Ingen.
Studien er godkjent av Regional Etisk 
komite (REK).

Innledning 
Fysisk trening er sentralt i behandlingen av 

personer med Bekhterevs sykdom (1). En 

rekke studier har vist positiv effekt av øvel-

ser, både i og utenfor basseng (2). Hvilke av 

disse formene for trening som har best effekt 

på symptomer og funksjon er imidlertid lite 

utforsket. 

Bekhterevs sykdom er en inflammato-

risk, revmatisk sykdom som særlig rammer 

columna og iliosakralleddene, men også 

store ledd som hofteledd, kneledd og skul-

derledd (3). Diagnosen stilles av revmatolog 

på bakgrunn av bestemte symptomer og 

kliniske funn, som korsryggsmerter og stiv-

het av minst tre måneders varighet, nedsatt 

bevegelighet i korsrygg og thorax, og radio-

logiske funn i form av sakroiliitt (4). 

Fysioterapi spiller en viktig rolle ved 

Bekhterevs sykdom, og særlig veiledet grup-

petrening synes å være effektiv for å bedre 

funksjon (2,5). Det er imidlertid uklart hvil-

ken form for gruppetrening som egner seg 

best. Trening i oppvarmet vann blir frem-

hevet som et godt behandlingstilbud, ikke 

minst av pasientene selv, men om treningen 

må utføres i varmt vann for å ha god effekt, 

er uvisst. Trening med gymnastikkball bru-

kes både i pilatestrening og i tradisjonell fy-

sioterapi for å fremme bevegelighet, styrke 

og stabilitet. Målet med pilatestrening er å 

styrke skjelettnær muskulatur (kjernemus-

kler), samt å bedre kroppsholdning, pust, 

bevegelighet og fleksibilitet, aspekter som 

er viktig for å motvirke tilstivning ved Bek-

hterevs sykdom. Trening etter prinsipper 

fra pilates brukes stadig mer innen fysiote-

rapi og rehabilitering. Forskning på effekt av 

denne metoden omhandler helst uspesifikke 

lave korsryggsmerter (6,7), men en studie 

som nylig er publisert viser positive fysiske 

effekter også ved Bekhterevs sykdom (8). 

Viktigheten av å inkludere «kjernetrening»  

i behandlingen av Bekhterevpasienter un-

derstrekes i en reviewstudie (9). 

Målet med pilotstudien var å sammen-

ligne effekt på bevegelighet og subjektive 

symptomer av veiledet pilatestrening i grup-
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FYSIOTERAPEUTEN  9/12     23

Dette er den eneste studien som er gjennomført 
for å sammenligne effekt av gruppetrening i vann 
og på land ved Bekhterevs sykdom. 

pe når personer med Bekhterevs sykdom 

utfører treningen på land med bruk av gym-

nastikkball, eller i vann. Ettersom trening 

i vann ofte blir anbefalt for denne pasient-

gruppen forventet vi bedre resultater etter 

gruppetrening i vann (basseng) enn etter 

gruppetrening på land.  

Metode 
Design 
Ettersom det ikke tidligere var gjort en sys-

tematisk sammenligning av de to måtene å 

trene på, ble studien gjennomført som en 

randomisert pilotstudie. Dersom effekten 

av de to gruppetilbudene viste tendens til 

forskjell, kunne en større studie planlegges 

basert på styrkeberegning fra pilotstudien. 

Studien var prospektiv og varte i ti uker; 

først seks uker med veiledet trening i gruppe 

og deretter fire uker med egentrening. Stu-

dien ble gjennomført ved Revmatologisk av-

deling, Fysioterapiavdelingen på Haukeland 

Universitetssykehus (HUS). Treningen ble 

gitt to ganger ukentlig à 45 minutter, med 

tolv treningsøkter totalt. 

Materiale
Deltakerne var hjemmeboende og rekruttert 

fra en venteliste for gruppetrening i terapi-

bassenget ved HUS. Inklusjonskriteriet var 

en sikker Bekhterevdiagnose i samsvar med 

modifiserte New York kriterier (4). Eksklu-

sjonskriterier var total ankylose, hjerte-kar 

sykdom, hofteprotese og reisetid over en 

time. I alt 22 personer ble forespurt per post 

om å delta i studien. Det var totalt tolv perso-

ner som oppfylte inklusjonskriteriene og var 

villige til å delta i studien. For å sikre likt an-

tall i de to treningsgruppene, ble informasjon 

om gruppetilhørighet lagt i tolv forseglede 

konvolutter med seks deltakere til hver grup-

pe. Randomiseringen ble foretatt av en fysio-

terapeut ved avdelingen, uten tilknytning til 

studien for øvrig, som trakk en tilfeldig kon-

volutt for hver deltaker på en navneliste. Stu-

dien ble godkjent av Regional komité for me-

disinsk forskningsetikk (REK Vest) og Norsk 

Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD). 

Målemetoder
Bakgrunnsdata ble samlet inn og treningsef-

fekt undersøkt med fysiske funksjonstester 

og sykdomsspesifikke spørreskjema. Måle-

metodene er oversatt til norsk og validert 

(10). Deltakerne fylte ut ukentlig trenings-

dagbok.  

Fysiske funksjonstester
The Bath Ankylosing Spondylitis 
Metrology Index (BASMI)
BASMI var hovedeffektmålet blant de fysis-

ke testene; et testbatteri som er spesielt ut-

viklet for pasienter med Bekhterevs sykdom 

(11). BASMI består av fem funksjonstester, 

fire av bevegelighet i columnas ulike deler; 

tragus til vegg (avspeiler ryggens kurvatur 

i stående stilling), cervikal rotasjon, lumbal 

lateral fleksjon og lumbal fleksjon, og en av 

hoftebevegelighet; intermalleolær avstand. 

Testen har vist gode måleegenskaper (ibid). 

Enkelttestene skåres fra 0-10, og gjennom-

snittet av de fem testene gir en totalskåre, 

hvor 0 indikerer mild sykdomsgrad og 10 

alvorlig sykdomsgrad (12). 

Spørreskjema
Tre sykdomsspesifikke spørreskjema ble 

brukt: The Bath Ankylosing Spondylitis 

Disease Activity Index (BASDAI), Bath 

Ankylosing Spondylitis Functional Index 

(BASFI) og Bath Ankylosing Spondylitis 

Patient Global Score (BAS-G). BASDAI var 

hovedeffektmålet blant spørreskjemaene 

og fanger opp selvopplevd sykdomsaktivi-

tet (13). Det inneholder seks spørsmål om 

siste ukes opplevde symptomer som trøtt-

het, smerte, trykkømhet og morgenstivhet. 

BASFI beskriver selvopplevd funksjonsnivå 

i løpet av siste uke (14) og består av ti spørs-

mål om spesifikke fysiske funksjoner og 

dagligdagse aktiviteter. BAS-G består av to 

spørsmål som omtaler hvor stor sykdoms-

belastningen har vært, a) siste uken (BAS-

G1) og b) siste seks måneder (BAS-G2) (15). 

Måleegenskaper er funnet tilfredsstillende, 

og det er internasjonal konsensus om at 

BAS-spørreskjemaene bør brukes i klinisk 

forskning ved Bekhterevs sykdom (16). 

Hvert spørsmål besvares på en 100 milli-

meter horisontal visuell analog skala (VAS), 

der 0 indikerer «ingen problemer» og 10 

«store problemer». Gjennomsnittsverdien i 

hvert skjema blir utregnet. Det ble også stilt 

spørsmål om medisinbruk, arbeid, egentre-

ning og annen fysioterapibehandling i stu-

dieperioden.  

Testprosedyre
Tre fysioterapeuter fra en annen avdeling på 

HUS, foretok funksjonstestingen. En test-

protokoll ble utprøvd på flere pasienter før 

oppstart av studien og viste godt samsvar 

mellom testerne. Alle registreringer ble gjort 

etter første forsøk og på ettermiddagstid for 

å unngå innvirkning av morgenstivhet. Tes-

terne var blindet i forhold til deltakernes 

gruppetilhørighet og tidligere testresultater. 

Undersøkelse og utfylling av spørreskjema 

ble foretatt: før oppstart av gruppetrening, 

etter avslutning av gruppetrening ved seks 

uker, og fire uker etter avsluttet gruppetre-

ning. 

Intervensjon
Treningen baserte seg på prinsipper fra pila-

tes, og ble instruert av førsteforfatter som er 

fysioterapeut og sertifisert pilatesinstruktør. 

Programmene ble utarbeidet ut i fra egen 

erfaring med metoden og pasientgruppen, 

og etter inspirasjon fra bøker og trenings-

videoer (17,18,19). Deltakerne fikk muntlig 

informasjon vedrørende hensikt og utførelse 

av treningen. Vanntemperaturen i bassenget 

holdt 34°C. Deltakerne sto som regel med 

vannet i brysthøyde, og på en dybde der 

oppdriften var noenlunde nøytral. Øvelsene 

ble utført som frie øvelser og med aquaor-

mer. Øvelsene med ball ble utført på matte 

Kort sagt

En RCT- pilotstudie av personer med 

Bekhterevs sykdom med 12 deltakere. 

Seks ukers veiledet gruppetrening med 

pilates i vann og på land, viste tendens til 

bedring på bevegelighet (BASMI) i begge 

grupper og klinisk viktig endring på selv-

opplevd sykdomsaktivitet (BASDAI), mest 

i favør av landgruppen. 

Gruppetrening på land kan være like ef-

fektiv som gruppetrening i basseng. 
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FIGUR 1 Illustrasjon av balløvelser. Foto: Aarid Olsen

ØVELSE A Hundre: Seteløftshold. Rask pumping opp og ned med armer. ØVELSE B Buen: Strekk av rygg, hofter og bryst.

ØVELSE C Kroppsrotasjon: Armer og knær beveges i motsatt retning.  
Hodet følger armbevegelser og skulderblad hviler mot underlag.

ØVELSE D Ryggstrekk: Ball holdes foran. Krumning av rygg og hake  
inntrukket.

ØVELSE E Bro: Seteløft med ryggrulling opp og ned. ØVELSE F Kobra : Strekk av armer og løft av bryst. Lang nakke og lave  
skuldre. Rolig nedsenking
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i ulike utgangsposisjoner, se Figur 1. Ballene 

var 65 cm i diameter, og sittende på ballen 

tilstrebet man en hoftevinkel på 80-90° flek-

sjon. 

Deltakerne i begge grupper fulgte hvert 

sitt standardiserte treningsprogram (Ap-

pendix). Øvelsene tok sikte på å trene be-

vegelighet, fleksibilitet, styrke og stabilitet 

i ryggen i alle bevegelsesplan. På grunn av 

ulik fysisk påvirkning av øvelsene i vann og 

på land, ble øvelsesutvalget noe forskjellig i 

de to gruppene. Treningen var inndelt i fire 

faser: 

Innledning: Bevisstgjøring av kropps-

holdning og pust (5 min).

Oppvarming: Forberedelse til hovedpro-

gram med pulsøkning (5 min).

Hovedprogram: Bevegelighet, fleksibili-

tet, styrke og stabilitet i columna (30 min).

Avslutning: Pust og avspenning (5 min).

Rolig bakgrunnsmusikk ble brukt for å 

skape en avslappet atmosfære og god mental 

tilstedeværelse. Treningsintensiteten var lav 

til moderat med en belastning som gjorde 

deltakerne i stand til å utføre mellom fem 

til ti repetisjoner på hver øvelse (20). In-

struktøren ga korte og presise instruksjoner, 

eksempelvis «lang nakke», «pust i siden», 

«navlen inn», for å veilede til god utførelse. 

Deltakerne pustet i hovedsak inn som forbe-

redelse til øvelsen og ut ved selve utførelsen. 

Statistiske analyser
SPSS (versjon 15) ble brukt for statistiske 

analyser. Deskriptiv statistikk ble benyttet 

for å beskrive bakgrunnsdata og testskårer 

ved oppstart, etter seks ukers trening og fire 

ukers oppfølging i de to gruppene. For å gi 

en visuell framstilling av endring, ble skå-

rene på BASMI og BASDAI på de enkelte 

testtidspunktene i de to gruppene undersøkt 

ved hjelp av box plots. Hver boks inneholder 

de midterste 50 prosent av datamaterialet, 

og den horisontale streken inne i boksen 

viser medianverdien. Nedre og øvre kant av 

boksen representerer henholdsvis nedre og 

øvre kvartilgrense. Den loddrette streken i 

underkant av boksen viser skårer til 25 pro-

sent av pasientene med lavest endring og 

den loddrette streken i overkant viser skå-

rer til de 25 prosent av pasientene med mest 

endring. Endring i testskårer på hovedef-

fektmålene ble undersøkt med paret t-test 

(p<0.01). På BASMI måtte endringen være 

minst 2 for å utelukke med 95 prosent kon-

fidensintervall at endringen kunne tilskrives 

måleusikkerhet for enkeltpersoner (21). En 

endring på BASDAI på minst 1 (10 mm) 

anses som klinisk viktig for enkeltpersoner 

(22). 

Kun BASDAI viste tendens til forskjell 

i endring mellom gruppene. En post hoc 

styrkeberegning ble utført ut fra en diffe-

ranse i gruppegjennomsnittet for endring på 

BASDAI på 1, en styrke på 0.90 og p<0.05. 

Standardavviket for endring i gruppene ble 

Variabler Ballgruppe, n=6 Bassenggruppe, n=6

Kjønn, menn/kvinner;  antall 3/3 1/5

Alder, år; gj.snitt (SD), min-maks 49 (8), 37-60 52 (9), 42-67

Samboer/ikke- samboer, antall 3/3 6/0

Yrkesaktiv/ikke-yrkesaktiv 2/4 2/4

Diagnose, år; gj.snitt (SD), min-maks 19 (10), 8-31 11 (9), 1-27

Tren.frekvens, uke; mean (SD), min-maks 4,8 (2,8), 0-7 3,0 (2,1), 1-6

Fysioterapi, antall 1/6 3/6

TABELL 1 Beskrivelse av bakgrunnsvariabler.

 

Tester 
(skala*)

Test-tidspunkt Ballgruppe, n=6 Bassenggruppe, n=6

Status
Gj.snitt (SD)

Endring
Gj.snitt (SD)

Status
Gj.snitt (SD)

Endring
Gj.snitt (SD)

BASMI1

(0-10)
Oppstart 
Etter 6 ukers trening
Ved 4 ukers oppfølging

2,7 (1,0)
2,2 (0,5)
2,2 (0,8)

0,5 (0.7)
0,5 (0.7)

3,8 (1,3)
3,4 (0,9)
3,6 (0,9)

0,4 (0.8)
0,2 (0.9)

BASDAI2

(0-10)
Oppstart
Etter 6 ukers trening
Ved 4 ukers oppfølging

5,3 (2,7)
2,9 (1,6)
2,1 (1,8)

2.4 (2.3)
2.7 (2.3)

4,5 (2,6)
3,1 (1,9)
3,1 (2,1)

1.5 (1.4)
1.4 (1.2)

BASFI3

(0-10)
Oppstart
Etter 6 ukers trening
Ved 4 ukers oppfølging

3,3 (2,1)
1,6 (0,8)
1,5 (1,0)

1.8 (2.0)
1.8 (1.8)

3,1 (2,6)
2,9 (2,0)
3,2 (2,0)

0.1 (1.4)
0.2 (1.1)

BAS- G14

(0-10)
Oppstart
Etter 6 ukers trening
Ved 4 ukers oppfølging 

4,9 (2,7)
3,5 (2,2)
2,7 (1,2)

1.5 (3.5)
2.2 (2.5)

5,1 (3,3)
3,2 (3,5)
4,7 (2,0)

2.0 (3.3)
0.4 (3.2)

BAS-G25

(0-10)
Oppstart
Etter 6 ukers trening
Ved 4 ukers oppfølging

6,0 (2,7)
4,4 (2,8)
3,7 (1,7)

1.6 (3.3)
2.3 (2.3)

4,4 (3,1)
2,9 (2,8)
3,9 (1,3)

1.5 (1.9)
0.6 (2.6)

* skala 0-10; 0= ingen problemer, 10= store problemer, 1The Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index, 2The Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index, 3The 
Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index, 4 The Bath Ankylosing Spondylitis Patient Global Score, siste uke, 5The Bath Ankylosing Spondylitis Patient Global Score, siste 
6 mnd .

TABELL 2 Testskårer og endring i testskårer i ballgruppen og bassenggruppen.
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hentet fra pilotstudien og brukt i styrkebe-

regningen.

Resultat
Alle deltakerne gjennomførte studien. Bas-

senggruppen hadde i gjennomsnitt et opp-

møte på 10,3 ganger, og ballgruppen 9,5. 

Det var like mange kvinner som menn i 

ballgruppen, men bare en mann i basseng-

gruppen. Alderen var gjennomsnittlig 49 

år (SD=8) i ballgruppen og 52 år (SD=9) i 

bassenggruppen. Bakgrunnsdata for de to 

gruppene, se Tabell 1. 

Begge gruppene viste tendens til bedre 

bevegelighet i rygg og hofter (BASMI) og 

mindre subjektive symptomer som smerte 

og stivhet (BASDAI) etter treningsoppleg-

get som varte i seks uker, med mest forbe-

dring på BASDAI (Tabell 2, Figur 2 og 3). 

Kun ballgruppen viste ytterligere bedring på 

BASDAI ved fire ukers oppfølging (Figur 3). 

BASFI som måler selvopplevd funksjonsni-

vå i løpet av siste uke, viste tendens til størst 

bedring i ballgruppen etter både seks ukers 

trening og fire ukers oppfølging (Tabell 2). 

Det var også tendens til noe lavere sykdoms-

belastning siste uke (BAS-G1) og siste seks 

måneder (BAS-G2) i de to gruppene etter 

seks ukers trening, mens den kun ble ytter-

ligere forbedret i ballgruppen ved oppføl-

gende undersøkelse etter fire uker. Endrin-

gen i effektmålene innenfor hver gruppe og 

forskjell i endring mellom gruppene var ikke 

statistisk signifikant.

Tre personer i hver gruppe viste bedring 

på BASMI etter seks og ti uker, men endrin-

gen var ikke over måleusikkerhet. På BAS-

DAI oppnådde fem personer i ballgruppen 

klinisk viktig endring (>1) etter seks uker og 

fire personer etter ti uker, mens i basseng-

gruppen oppnådde fire personer en klinisk 

viktig endring på begge testtidspunktene.

Ettersom kun BASDAI av de to hovedef-

fektmålene viste tendens til forskjell i end-

ring mellom gruppene, ble dette brukt i styr-

keberegningen. Den viste at et antall på 68 i 

hver gruppe ville gitt en statistisk signifikant 

forskjell på 1 i endring på BASDAI mellom 

gruppene i favør av ballgruppen. 

Diskusjon
Dette er den eneste studien som er gjen-

nomført for å sammenligne effekt av grup-

petrening i vann og på land ved Bekhterevs 

sykdom. Antakelsen om at gruppetrening i 

basseng er mer effektiv enn gruppetrening 

FAG VITENSKAPELIG ARTIKKEL

FIGUR 2 BASMI totalskårer før og etter 6 ukers trening og ved 4 ukers oppfølging for pasienter i bas-
seng- og ballgruppen. Boksen inneholder 50% av dataene, og den horisontale linjen er medianverdien.

FIGUR 3. BASDAI totalskårer før og etter 6 ukers trening og ved 4 ukers oppfølging for pasienter i bas-
seng- og ballgruppen. Boksen inneholder 50% av dataene, og den horisontale linjen er medianverdien.
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med ball på land for å bedre bevegelighet og 

dempe symptomer ved denne sykdommen, 

ble ikke bekreftet. Det var heller en motsatt 

tendens. BASMI som var hovedeffektmålet 

for fysisk funksjon, viste svak tendens til 

bedring i begge treningsgruppene, men in-

gen forskjell i endring hverken umiddelbart 

etter treningsperioden eller ved fire ukers 

oppfølging, og ingen av deltakerne viste en 

endring som oversteg måleusikkerhet. BAS-

DAI som var det andre hovedeffektmålet og 

angir symptomer på sykdomsaktivitet, viste 

tendens til bedring i begge gruppene, men 

mest i favør av ballgruppen og spesielt etter 

oppfølgingsperioden. 

Styrker og svakheter ved studien
Det lave antall deltakere er den største svak-

heten ved studien. Med kun tolv deltakere 

blir resultatene usikre og man må være for-

siktig med å trekke konklusjoner i forhold 

til hele populasjonen. Det lave deltakeran-

tallet øker også risikoen for å gjøre type II-

feil, det vil si at man konkluderer med ingen 

forskjell i effekt mellom gruppene når det er 

det. Ettersom det ikke var utført en lignende 

studie tidligere, var det likevel ønskelig med 

en pilotstudie. Hvis den viste tendens til 

forskjell i endring mellom gruppene, som 

denne studien viste ved BASDAI, kunne det 

planlegges en mer omfattende studie med et 

realistisk estimat for gruppestørrelse ut fra 

styrkeberegning. Resultatene tyder på at en 

studie med 68 deltakere i hver gruppe kan 

vise en klinisk og statistisk signifikant for-

skjell i endring mellom de to treningsalter-

nativene, i favør av ballgruppen. Om resul-

tatene etter en såpass omfattende studie vil 

vise dette, gjenstår å se.  

Deltakerne ble forespurt om deltakelse 

fra en venteliste for gruppetrening i basseng. 

Det kan stilles spørsmål om et slikt utvalg er 

representativt for pasientgruppen. Det kan 

tenkes at personer som var negativ til grup-

petrening, lite treningsvillig eller i en dårlig 

fase av sykdommen, ikke sto på listen. Hel-

liwell et al. 1996 (23) anbefaler imidlertid at 

pasienter tilbys en behandling som de med 

stor sannsynlighet vil gjennomføre. Det 

viste seg at ingen av deltakerne trakk seg et-

ter inklusjon i gruppene. Vi kunne risikert 

at deltakerne ble skuffet om de ikke ble ran-

domisert til trening i basseng, men ingen ga 

uttrykk for å være misfornøyd med gruppe-

tilhørighet. Det hjalp trolig at de ikke mistet 

tilbudet om gruppetrening i basseng etter at 

studien var gjennomført. 

Av styrker ved studien vil vi spesielt trek-

ke fram randomisering av deltakerne, opp-

læring og blinding av testerne, systematisk 

testprosedyre samt bruk av reliable og valide 

selvrapporterte spørreskjema og fysiske tes-

ter, spesielt anbefalt brukt ved Bekhterevs 

sykdom. Det er også gitt en detaljert beskri-

velse av begge treningsoppleggene (Appen-

dix) som gjør studien etterprøvbar.

Trening i gruppene
Det kan være vanskelig å finne forskjell i ef-

fekt av treningsopplegg som bygger på sam-

me treningsmetode, men hovedhensikten 

med studien var å sammenligne trening i 

vann mot trening på land. Trening i oppvar-

met vann er vist å kunne dempe symptomer 

og bedre funksjon ved Bekhterevs sykdom 

(24). Våre funn gir likevel ikke grunnlag 

for å si at trening i vann virker gunstigere 

inn på symptomer og funksjon ved Bekhte-

revs sykdom enn trening med ball på land 

etter det treningsopplegget som ble brukt i 

denne studien. En oversiktsartikkel om hy-

droterapi konkluderer også med at det ikke 

er gode nok vitenskapelige holdepunkter 

for at bassengtrening er et bedre alternativ 

enn trening på land for å dempe smerter ved 

muskel-skjelettplager (25). En forklaring på 

tendens til noe mer forbedring i ballgrup-

pen enn i bassenggruppen i vår studie, kan 

muligens tilskrives høyere daglig aktivitet 

og jevnt over høyere egentreningsfrekvens 

i ballgruppen, som er i tråd med Uhrin et 

al. sine anbefalinger (26). Problemstillingen 

om hvilken treningsform som gir best effekt 

bør derfor etterprøves i en mer omfattende 

studie.

Konklusjon
Studien tyder på at personer med Bekhte-

revs sykdom kan ha minst like stort utbytte 

av gruppetrening på land som i vann. Pro-

blemstillingen bør imidlertid utforskes i et 

større utvalg for å undersøke om resultatene 

kan generaliseres, eller om de kun er gyldige 

for vårt utvalg. 

Takk
Takk til Fysioterapiavdelingen ved HUS, og 

særlig revmatologisk avdeling, for god støtte 

og tilgang til lokaliteter og utstyr. Videre en 

stor takk til testerne og deltakerne som var 

så velvillige til å stille opp. Endelig en takk til 

Kompetansesenteret for Klinisk Forskning 

ved HUS (Helse Vest) for tildeling av tre 

måneders forskningsstipend.  
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Title: Group training in ankylosing spondylitis: Effect of pilates training in water 
and on land – a pilot study
Abstract 

 Aim: Evaluate whether group training in water in ankylosing spondylitis is better than 

group training on land. 

Design: A randomized controlled pilot trial to compare the effect of group training in 

water (pool group) and on land (ball group), after six weeks of supervised pilates training 

and four weeks follow-up. 

Material and methods: Twelve persons with ankylosing spondylitis were randomized 

into two groups, six in each. Both groups exercised under supervision 45 minutes twice 

a week for six weeks. The primary outcome measures were Bath Ankylosing Spondylitis 

Metrology Index (BASMI), assessing range of motion in spine and hips, and Bath Ankylosing 

Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI), assessing subjective symptoms. 

Results: There was a trend of improvement on BASMI after training and follow-up in 

both groups, but the change did not exceed measurement error. On BASDAI the mean 

improvement was 2.4 and 2.7 in the ball group consequently after training and follow-up, 

and 1.4 and 1.5 in the pool group. Five persons achieved a clinical important change (>1 on 

BASDAI) after six weeks of training in the ball group and four persons in the pool group. 

Conclusion: Persons with ankylosing spondylitis may benefit at least as good from 

group training on land as in water, but the results must be interpreted with care since the 

number of participants was low.

Key Words: Ankylosing spondylitis, group training, pilates training, pool training.
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ØVELSER I BASSENG ØVELSER MED BALL (se figur 1)

Innledning: (5 min) 
Utgangsposisjon: Stående
1. Nakkerrotasjon – nakkerull til motsatt side
2. Lateral pusting med hender på brystkasse
3. Nøytral ryggplassering: 
            - spenning av dyp magemuskulatur (TrA)
            - spenning av bekkenbunnsmuskulatur
            - bekkenvipp ant/post
            - bekkenvipp lateralt
            - bekkensirkler

Innledning: (5 min) 
Utgangsposisjon: Sittende på ball
1. Nakkerrotasjon – nakkerull til motsatt side
2. Lateral pusting med hender på brystkasse
3. Nøytral ryggplassering: 
            - spenning av dyp magemuskulatur (TrA)
            - spenning av bekkenbunnsmuskulatur
            - bekkenvipp ant/post
            - bekkenvipp lateralt
            - bekkensirkler

Oppvarming: (5 min) 
Utgangsposisjon: Stående
1. Løping med lave/høye kneløft, diagonal albue/kne
2. Setespark
3. Sprellemann 
4. Twisting 
5. Skigåing 
6. Froskehopp

Oppvarming: (5 min) 
Utgangsposisjon: Sittende på ball
1. Hopping med hoftevrikk 
2. Marsjering med armsving
3. Twisting 
4. Hopping med hæltapp
5. «Lenestolen»
6.  Lateral forflytning

Hovedprogram: (30 min)
a) Utgangsposisjon: Stående 
1. Strake bensving 
2. Bensirkler 
3. Hofteabduksjon (variasjon: rotasjon)
4. 8-talls knesirkel
5. Sagen  
6. «Tight rope» med trunkusrotasjon 
7. Sykkelen 
8. Strake armløft (variasjon: trunkusrotasjon) 

b) Utgangsposisjon: Ryggleie med aquaorm bak skuldre
1. Sykling (variasjon: rotasjon)
2. Doble kneløft 
3. Hofteabduksjon
4. Saksing med strake ben (variasjon: trunkusrotasjon) 

c) Utgangsposisjon: Sittende på aquaorm
1. Hoftefleksjon
2. Kneekstensjon

d) Utgangsposisjon: Vertikal posisjon med aquaorm bak skuldre 
1. Sideliggende benløft 
2. Diamantløft (abduksjon hofter, fotsåler sammen: opprulling/nedrulling 

columna)
3. Diamantpendel (abduksjon hofter, fotsåler sammen: pendle knær fra 

side til side i frontalplan)

e) Utgangsposisjon: Stående med aquaorm i hender foran kropp
1. Planken med brystpress- skulderblad sammen (obs! skråstilt frem-

overlent kropp)
2. Padling 
3. Trunkusrotasjon 

Hovedprogram: (30 min)
a) Utgangsposisjon: Sittende på ball 
1. Kneløft (variasjon: skuldre i 90° abduksjon)
2. Kneekstensjon (variasjon: skyv vektbærende fot)

b) Utgangsposisjon: Ryggleie på ball
1. Ryggrulling 
2. «Hundre» med armpumping 
3. Buen  

c) Utgangsposisjon: Ryggleie på matte med ball i armer
1. Ball over hodet 
2. Kroppsrotasjon 
3. Modifisert doble knestrekk 
4. Magerull: 90/90 posisjon hofter/knær: rull ball oppover bena når de strekkes ut 

d) Utgangsposisjon: Sittende med strake knær og ball foran kropp
1. Halv nedrulling
2. Ryggstrekk 

e) Utgangsposisjon: Ryggleie på matte med ball under bena
1. Ryggrotasjon: ball fra side til side (obs! skulderblad i gulv)
2. Bro med ryggrulling 
3. Bro med fotsåler på ball (Variasjon: kneekstensjon) 

f) Utgangsposisjon: Mageleie på ball 
1. Modifisert svømming (diagonale arm/benløft)
2. Bensaksing 
3. Planken 
4. Kobra 
5. Ormen (trunkusrotasjon)

g) Utgangsposisjon: Sideleie på ball
1.  Havfruen 

h) Utgangsposisjon: Knesittende med ball foran kropp
1. Ryggstrekk  (variasjon: rotasjon)

Avslutning: (5 min)
Utgangsposisjon: Stående uten aquaorm
1. Sirkelbevegelse armer 
2. Håndflater sammen – åpne opp og press skulderblad sammen 
3. Havfruen
4. Modifisert Yoga tree balance

Avslutning: (5 minutter)
Utgangsposisjon: Sittende på ball
1. Sirkelbevegelse armer
2. Håndflater sammen – åpne opp og press skulderblad sammen
3. Havfruen
4. Modifisert Yoga tree balance

Appendix: Treningsprogram
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EN BETYDELIG ANDEL av pasienter med 

alvorlig kreftsykdom vil i perioder plages 

av uro. Fysiske og psykiske påkjenninger 

kan over tid gi stressreaksjoner som mus-

kelspenninger, rastløshet og søvnvansker. 

Fysioterapeuten kan tilby flere tiltak i møte 

med uro hos palliative pasienter. Sentrale 

tilnærminger er ulike former for berøring 

og aktivisering gjennom bevegelse og tre-

ning. I tillegg gir avspenning og oppmerk-

somt nærvær mulighet for økt kroppsbe-

vissthet og stressreduksjon.

Angst og uro i palliativ fase
Det er grunn til å anta at de fleste kreftpa-

sienter i perioder har angstsymptomer un-

der forløpet av kreftsykdommen uten at det 

foreligger en angstlidelse. Det mangler gode 

data på forekomst av angst i palliativ fase, 

men internasjonale studier tyder på at tallet 

ligger mellom 25 til 30 prosent, hvor angsten 

opptrer hyppigst i første fase av sykdommen 

(1,2). Angst er en generell betegnelse for en 

tilstand av psykisk ubehag og engstelse, der 

styrken kan variere betydelig. Uro innebæ-

rer en grad av angst som kan gi fysiske re-

aksjoner, men uten alvorlig innvirkning på 

funksjonsnivået (3). Avgjørende for grad av 

stressreaksjoner er personens tolkning av 

situasjonen og opplevelse av mangel på kon-

troll og forutsigbarhet. Mer alvorlige psykis-

ke plager kan forebygges ved tidlig interven-

sjon der pasienten blir møtt med forståelse, 

samtale og vurdering av behov (1,3).

Det er nødvendig med en tverrfaglig inn-

sats for å møte kreftpasientens ulike behov. I 

det følgende vil vi rette fokus mot fysiotera-

peutens tilnærming til uro ved ikke-kurativ 

kreftsykdom. Bakgrunnen er våre erfaringer 

innen palliativt arbeid ved Hospice Lovisen-

berg – Senter for lindring og livshjelp. I til-

legg ønsker vi å belyse hva forskning sier om 

effekten av utvalgte tiltak.

Betydningen av berøring
Det har vært et økende fokus på komple-

mentær behandling innen palliativ om-

sorg, og massasje blir ansett som et anbefalt 

bidrag. Angst er blant symptomene hvor 

massasje viser signifikant effekt hos kreftpa-

sienter, og i tillegg sees positiv virkning ved 

kvalme og smerter (4,5,6). Effekt av berøring 

bekreftes i studie på demenspasienter hvor 

det er observert reduksjon i aggresjons- og 

stressnivåer etter et seks-ukers program 

bestående av tretti behandlinger med tactil 

massasje, som innebærer lett berøring av 

hud (7). Det er antydet flere fysiologiske 

virkninger av massasje, blant annet effekter 

på immunforsvaret, nivå av stresshormoner, 

stimulering av hormonet oxytocin og pro-

duksjon av endorfiner (1,8,9), men det er 

behov for ytterligere forskning for å bekrefte 

disse funnene (6). Effekt er målt fra timer til 

dager etter behandling (6,8).

Ved Hospice Lovisenberg har berøring og 

massasje en sentral plass i lindring av smer-

ter, uro og angst. Indikasjon for behandling 

er ofte muskelspenninger, overfladisk respi-

rasjon og pustebesvær. Massasjeteknikken 

er som regel lett, rolig og rytmisk. Det gis 

manuell lymfedrenasje ved hevelser for å 

fremme lymfatisk og venøs sirkulasjon. Vår 

erfaring er at en stor andel av pasientene har 

en positiv forventning, og et klart ønske, om 

bruk av berøring i behandlingen. Mange 

gir uttrykk for et endret kroppsbilde etter 

kreftdiagnosen, og at kroppen oppleves som 

ukjent og svikefull. Et viktig mål for berø-

ringen blir å gi en god kroppsopplevelse og 

økt kontakt med egen kropp. Som fysiotera-

peuter ser vi hyppig at massasje kan stimu-

Lindring av uro i palliativ fase  
av kreftsykdom
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Mange gir uttrykk for et endret kroppsbilde 
etter kreftdiagnosen og at kroppen oppleves 
som ukjent og svikefull.

lere til dialog og åpenhet om temaer som er 

vanskelige for pasienten. Det blir vesentlig 

å møte dette med respekt og ydmykhet, og 

henvise til andre i fagteamet der det er na-

turlig. Huden er vårt største sanseorgan, og 

i berøringen kommer vi nær hverandre som 

medmennesker, både fysisk og psykisk. Ikke 

alle er fortrolige med berøring. Det er vik-

tig å være var for pasientens signaler under 

behandlingen, og kunne gjøre justeringer 

underveis (1,10).

Bevegelse og mestring
Kreftpasienter i palliativ fase er i en situa-

sjon preget av uforutsigbarhet med hensyn 

til sykdomsutvikling og fremtidsperspektiv. 

Alle tiltak må underbygge pasientens opp-

levelse av verdighet, mestring og kontroll. 

Den terapeutiske relasjonen mellom fysiote-

rapeut og pasient skal bidra til å hindre tap 

av selvaktelse, fremme pasientens ressurser, 

muligheter og deltakelse (9). Den palliative 

fasen innebærer tap av fysisk funksjon, som 

følge av kreftsykdommen, bivirkninger av 

behandling og inaktivitet. Symptomer som 

fatigue, smerter, kvalme, angst og depresjon 

bidrar til passivisering. Inaktivitet i seg selv 

kan gi en rekke komplikasjoner, som for ek-

sempel lungebetennelse, obstipasjon, mus-

kelatrofi og kontrakturer. En viktig målset-

ting for bevegelse og trening er å begrense 

disse, samt bidra til å opprettholde funksjon 

og selvstendighet lengst mulig (10,11).

Forskning bekrefter at fysisk aktivitet gir 

redusert angst- og spenningsnivå hos per-

soner med økt angstnivå (situasjonsangst), 

men mindre effekt på den mer karakterav-

hengige og personlighetsrelaterte angsten 

(11). Interessen for sammenhengen mel-

lom trening og kreft er omfattende, både 

innen forskning og klinisk praksis. Studier 

bekrefter betydningen av fysisk aktivitet 

under og etter kreftbehandling, med nød-

vendig hensyn til pasientens allmenntil-

stand, funksjonsnivå og smerter. Studier på 

kreftoverlevelse viser effekt av trening på 

fysisk funksjon, livskvalitet og kreft-relatert 

fatigue, mens palliative kreftpasienter som 

mottar behandling gis et generelt råd om å 

unngå inaktivitet (11,12,13). Ved deltagelse 

i et åtte-ukers treningsprogram, med grup-

petrening to ganger pr uke, ble det oppnådd 

signifikant effekt på fysisk kapasitet hos pal-

liative pasienter (13), men foreløpig er forsk- 

ningen på feltet begrenset (14).

Bevegelse og aktivitet retter fokuset mot 

det friske i mennesket. Når aktiviteten opp-

leves meningsfull og lystbetont, økes moti-

vasjonen. Ved Hospice Lovisenberg tilbys 

pasientene trening både i grupper og indivi-

UT PÅ TUR Gruppeaktiviteter gir muligheter for gjensidig støtte og omsorg. Foto: Ingvild Vernum Amundsen
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duelt. For å fremme opplevelse av mestring 

og kontroll, minner vi pasientene på å ener-

gi-økonomisere. Det vil si å ta pauser før 

de opplever «å gå tom», enten det er respi-

rasjonen eller muskelkraften som setter be-

grensninger. Det benyttes ganghjelpemidler 

der nedsatt styrke, balanse eller smertetil-

stander gjør det nødvendig.  Mange kan ha 

behov for ekstra smertestillende i forkant av 

trening. Ved at pasientene møtes i grupper 

ser vi positive effekter av det samholdet som 

oppstår, med mulighet for gjensidig støtte og 

omsorg. Ivaretagelse av fysisk funksjon kan 

stimulere til økt sosial aktivitet og deltagelse. 

I en tilstand hvor pasienten plages av uro 

vil ensomhet og passivitet kunne forsterke 

symptomet. Cullberg fremhever sosial iso-

lasjon som en av de største enkeltfaktorene 

bak psykiske sykdommer (3).

Avspenning og oppmerksomt nærvær 
De psykiske reaksjonene ved langvarige 

påkjenninger gir en stresstilstand i krop-

pen med aktivering av stresshormoner fra 

binyrene (kortison og noradrenalin). Dette 

bidrar til muskelspenninger, høyt blodtrykk, 

søvnforstyrrelser, rastløshet og irritabilitet 

(3). Avspenningsteknikker benyttes innen 

kreftomsorgen for å motvirke denne stress-

responsen, blant annet ved å ha fokus på fri 

respirasjon, reduksjon av muskelspenninger 

og økt kroppsbevissthet (9,10). Øvelsene 

gjennomføres i en god sitte-/hvilestilling, i et 

rom med dempet lys og med enkle instruk-

sjoner om bevisstgjøring av pust og tyngde-

fornemmelse i kroppen. En gjennomgang av 

forskning viser signifikant effekt av avspen-

ningsteknikker for reduksjon av angst, men 

studiene kritiseres for manglende validitets-

vurderinger (15). 

Oppmerksomt nærvær har som mål å 

øve opp evnen til å være i kontakt med seg 

selv. Hensikten er å kjenne etter hva som 

skjer kroppslig, tankemessig og følelsesmes-

sig med en ikke-dømmende holdning. Opp-

merksomhet rettet mot det som er, her og 

nå, er et grunnelement i øvelsene, hvor må-

let er å unngå å bli oppslukt i tanker og be-

kymringer om fortid og fremtid (16). Kroese 

fremhever at det krever betydelig energi å 

fortrenge stressfaktorer, men ved større inn-

sikt i hva som utløser stressreaksjonene kan 

vi oppnå økt selvforståelse og aksept (ibid.). 

En gjennomgang av forskning viser at meto-

den Oppmerksomt nærvær for stressmestring 

virker positivt på voksnes psykiske helse, 

blant annet på utfallsmål som mental helse, 

personlig utvikling og livskvalitet (17).

 Vår erfaring er at pasientene både etter-

spør og verdsetter metoder for økt kontakt 

med egen kropp, og mange gir uttrykk for at 

det frigjør energi. Flere gir også tilbakemel-

ding om at de er blitt mer bevisste på eget 

spenningsnivå og på sammenhengen mel-

lom stress, engstelse, pust og muskelspen-

ninger. Avspenningsøvelser og oppmerk-

somt nærvær er praktiske verktøy som kan 

benyttes i hverdagen hjemme når kravene 

oppleves større enn kroppen klarer å takle.

Avsluttende tanker
Fysioterapi gir verdifulle bidrag i møte med 

uro i palliativ fase. For den kreftrammede 

handler det først og fremst om å bli sett og 

lyttet til, få muligheten til meningsfull del-

takelse og aktivitet, og finne veier til gode 

opplevelser, både kroppslig og sosialt. Kreft-

sykdommen gir tap av kontroll, og det er et 

sentralt mål for alle tiltak at de gjøres forut-

sigbare, trygge og bidrar til selvstendighet. 

Ved å ha fokus på uro i tidlig fase av syk-

domsforløpet kan utvikling av mer alvorlig 

angstlidelse forebygges.
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Commentary
Diabetes causes 5% of deaths worldwide, mainly in lowto-middle 

income countries and affects over 220 million people. About 60% 

of women with gestational diabetes mellitus (GDM) are at high-

risk of developing Type 2 diabetes within 20 years (Boerschmann 

et al 2010). Current guidelines (Artal and O’Toole 2003) recom-

mend regular exercise for pregnant women, including those who 

are sedentary. However, the effect of exercise on the development 

of GDM has been studied little, and the results of published stu-

dies are conflicting (Callaway et al 2010). Stafne et al (2012) have 

presented a paper of excellent methodological quality, reported 

according to CONSORT, and dealing with the controversial qu-

estion of exercise during pregnancy. In this trial, the incidence of 

GDM was similar in both groups and levels of insulin resistance 

(HOMA-IR) also showed no difference between groups, regard-

less of adjustment for factors such as baseline fasting insulin le-

vels. Of note, only 55% of women in the exercise group adhered 

to the study protocol and 10% of women in the control group 

exercised at least three days per week. An exploratory analysis, 

in which adherent women in the exercise group were compared 

with women in the control group, showed no difference in in-

cidence of GDM, but fasting insulin was lower in the adherent 

women. Given that the trial was not powered to compare adhe-

rent and non adherent women, results of the exploratory ana-

lysis should be interpreted with caution. The lack of adherence 

to the exercise protocol among the study participants confirms a 

pressing priority in this area is effective promotion of exercise in 

pregnant women. It is unclear whether the effect on GDM alone 

is large enough for pregnant women to feel it justifies the time, 

effort, and cost of an exercise program. Other trials should de-

termine whether any specific type of exercise before pregnancy 

prevents GDM. Despite the uncertainty about whether exercise 

during pregnancy prevents GDM, exercise provides other be-

nefits such as reducing depressive symptoms (Robledo-Colonia 

2012) suggesting we should continue prescription of exercise 

during pregnancy. A potentially successful strategy to encou-

rage pregnant women to exercise might be to introduce regular 

leisure-time physical activity as a routine part of obstetric care 

(Ramirez-Velez et al 2011).

Robinson Ramírez-Vélez
Physical Exercise and Sports Research Group, Physiotherapy Pro-
gram, Manuela Beltrán University, Bogotá, Colombia

References
Artal R (2003) Br J Sports Med 37: 6–12.
Boerschmann H (2010) Diabetes Care 33: 1845–1849.
Callaway LK (2010) Diabetes Care 33: 1457–1459.
Ramírez-Vélez R (2011) Trials 28: 60.
Robledo-Colonia AF (2012) J Physiother 58: 9–15.

A 12-week exercise program performed during the second trimester 
does not prevent gestational diabetes in healthy pregnant women

Synopsis
Summary of: Stafne SN et al (2012) Regular 

exercise during pregnancy to prevent gesta-

tional diabetes. Obstet Gynecol 119: 29–36. 

[Prepared by Nora Shields, CAP Editor.]

Question: Does a 12-week exercise pro-

gram prevent gestational diabetes and im-

prove insulin resistance in healthy pregnant 

women with normal body mass index (BMI)? 

Design: Randomised, controlled trial 

with concealed allocation and blinded out-

come assessment. 

Setting: Two University hospitals in Norway. 

Participants: White adult women with a 

single fetus. High-risk pregnancies or disea-

ses that would interfere with participation 

were exclusion criteria. Randomisation of 

855 participants allocated 429 to the exer-

cise group and 426 to a control group. 

Interventions: Both groups received writ-

ten advice on pelvic floor muscle exercises, 

diet, and lumbo-pelvic pain. In addition, the 

intervention group participated in a stan-

dardised group exercise program led by a 

physiotherapist, once a week for 12 weeks, 

between 20 and 36 weeks gestation. The pro-

gram included 30–35 minutes low impact 

aerobics, 20–25 minutes of strength exer-

cises using body weight as resistance and 

5–10 minutes of stretching, breathing, and 

relaxation exercises. They were also encou-

raged to follow a 45-minute home exercise 

program at least twice a week. The control 

group received standard antenatal care and 

the customary information given by their 

midwife or general practitioner. 

Outcome measures: The primary out-

comes were the prevalence of gestational 

diabetes, insulin resistance estimated by 

the homeostasis model assessment method 

(HOMA-IR), and fasting insulin and oral 

glucose tolerance tests at baseline and at 

the end of the training period. Fasting and 

2-hour glucose levels were measured in se-

rum by the routine methods. Gestational 

diabetes was diagnosed as fasting glucose 

level 2-hour value ≥ 7.8 mmol/L. Secondary 

outcome measures were weight, BMI, and 

pregnancy complications and outcomes.

Results: 702 participants completed the stu-

dy. At the end of the 12-week program, there 

was no difference in the prevalence of gesta-

tional diabetes (25 (7%) of intervention group 

compared with 18 (6%) of control group), 

HOMAIR (–0.15, 95% CI –0.33 to 0.03), or 

oral glucose tolerance tests at 2 hours (–0.13 

mmol/L, 95% CI –0.28 to 0.03) between the 

groups. Fasting insulin was significantly lower 

in the intervention group by 1.0 international 

units/mL (95% CI –0.1 to –1.9). The groups 

did not differ significantly on any of the se-

condary outcomes. Adherence to the exercise 

protocol in the intervention group was 55%. 

A per protocol analysis of 217 women in the 

intervention group who adhered to the exer-

cise program demonstrated similar results 

with no difference in prevalence of diabetes.

Conclusion: A 12-week exercise program 

undertaken during the second trimester of 

pregnancy did not reduce the prevalence 

of gestational diabetes in pregnant women 

with BMI in the normal range.
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Fysioterapi kan ha positiv effekt for pasienter 
med Parkinsons sykdom

Dahm, KT og Giske, L  
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Fysioterapi kan ha en liten positiv effekt på gange, balanse og funksjonsevne 

for pasienter med Parkinsons sykdom. Vi vet ikke om fysioterapi reduserer antall 

fall eller fører til bedre livskvalitet. Det viser en nylig utgitt systematisk oversikt 

fra Cochrane Library.

Parkinsons sykdom er en kronisk og grad-

vis progredierende nevrologisk sykdom 

som først og fremst rammer eldre men-

nesker. Med tiden fører dette til økende 

problemer med gange, balanse, daglige 

aktiviteter og ofte til redusert livskvalitet.

Medikamentell behandling har tradi-

sjonelt vært sentral i behandlingen. Selv 

med optimal medisinering vil pasientene 

over tid likevel oppleve redusert fysisk 

funksjon. Det har vært et økende fokus 

på tverrfaglig behandling med rehabili-

tering og fysioterapi som viktige kompo-

nenter. Hensikten med fysioterapi er først 

og fremst å opprettholde funksjonsevne 

og redusere sekundære komplikasjoner. I 

denne oversikten inkluderer «fysioterapi» 

flere forskjellige tiltak som ikke alle nød-

vendigvis er gitt av en fysioterapeut, slik 

som dans og Tai Chi.

I Norge finnes treningsgrupper som 

er spesielt tilpasset personer med Parkin-

sons sykdom. Treningen er oftest ledet av 

fysioterapeut og kan blant annet bestå av 

bevegelsesøvelser, styrkeøvelser, balanse-

trening og ulike former for gangtrening.

Hva sier forskningen?
Den systematiske oversikten oppsumme-

rer funn fra studier som har undersøkt 

effekten av forskjellige fysioterapitiltak 

for personer med ulik alvorlighetsgrad av 

Parkinsons sykdom. Pasienter som fikk 

fysioterapi ble sammenlignet med pasi-

enter som ikke fikk fysioterapi. Studiene 

viste at:

Fysioterapi fører trolig til litt høyere 

ganghastighet.

Fysioterapi bedrer muligens evnen til 

å gå litt lengre distanser.   

Fysioterapi fører trolig til litt bedre 

balanse.  

Fysioterapi fører muligens til litt bed-

re funksjonsevne målt med Timed 

Up and Go test.    

Vi vet ikke om fysioterapi reduserer 

antall fall eller fører til bedre livskva-

litet.

Vi har vurdert dokumentasjonen fra 

denne systematiske oversikten til å være 

av moderat og lav kvalitet fordi det var 

uklarhet rundt randomiseringsmetoden, 

deltakerne var ikke blindet for hvilken 

intervensjon de fikk, det var manglende 

rapportering av frafall og antall deltakere i 

flere av de forskjellige sammenlikningene 

var relativt få. 

Mer om den systematiske 
oversikten
Forskere i Cochrane-samarbeidet gjorde 

systematiske søk i flere forskningsdataba-

ser og fant 33 studier som de inkluderte 

i oversikten. Studiene hadde til sammen 

1518 deltakere. 

Tiltakene i de forskjellige studiene ble 

delt inn i: Generell fysioterapi (5 studier 

med 197 deltakere), øvelser (12 studier 

med 635 deltakere), trening på tredemølle 

(7 studier med 179), trening etter rytme 

(cueing) (7 studier med 303 deltakere), 

dans (2 studier med120 deltakere) og Tai 

Chi/Qigong (4 studier med 143 deltakere). 

Det var stor variasjon i frekvens og varig-

het av treningen. De fleste tiltakene varte 

fra 6-12 uker. 

En begrensning er at i de fleste studiene 

ble målingene gjort rett etter at behand-

lingen var avsluttet. Vi vet derfor ikke noe 

om langstidseffekten. Forfatterne diskute-

rer også i hvilken grad funnene hadde kli-

nisk betydning. Det foreligger ikke noen 

dokumentasjon om hvilken form for fy-

sioterapi som hadde best effekt. 

Kilde: 
Tomlinson CL, Patel S, Meek C, Clarke CE, Stowe R, Shah 
L, Sackley CM, Deane KHO, Herd CP, Wheatley K, Ives 
N. Physiotherapy versus placebo or no intervention in 
Parkinson’s disease. Chochrane Database of Systematic 
Reviews 2012, Issue 8. http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/14651858.CD002817.pub3/full 

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. 
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Monica Unsgaard-Tøndel, Fysioterapeut, 
PhD, Institutt for samfunnsmedisin, det medi-
sinske fakultet, NTNU.

Disputasen fant sted ved Øya Helsehus, 
Trondheim, torsdag 23. august. Avhandlingens 
tittel er «Low back pain in a biopsychosocial 
model; how can this model help us understand 
low back pain?».
Finansiering: Fond til etter- og videreutdan-
ning av fysioterapeuter.

Øvelsesbehandling kan redusere smerte og 

forbedre funksjon for personer med kors-

ryggsmerter. Men det er ikke klart hvilken 

type øvelsesbehandling som er mest effek-

tiv. Mekanismene bak kronisk ryggsmerte 

og effekt av øvelser er ikke kjent. Tidligere 

forskning har antydet at smerteinduserte 

endringer i aktivering av lokal muskulatur, 

spesielt i transversus abdominis (den dypes-

te magemuskelen), kan bidra til vedvarende 

korsryggssmerte. Frykt for at aktivitet kan 

forverre smertene (fear-avoidance beliefs) 

ser også ut til å være relatert til kronisk 

smerte. Rehabiliteringsøvelser for motorisk 

kontroll er basert på en foreslått årsaks-

sammenheng mellom redusert motorisk 

kontroll i lokal muskulatur og kronisk kors-

ryggssmerte. I denne studien ble effekten av 

øvelser for motorisk kontroll sammenlignet 

med effekt av slyngeøvelser og av generelle 

øvelser for personer med korsryggssmerte. 

Hvorvidt aktivering av dyp magemuskula-

tur var assosiert med langsiktig reduksjon 

av korsryggssmerte og med fear-avoidance 

beliefs ble også undersøkt ved regresjons-

analyser.

Målet med de første to studiene var å 

sammenligne smerte, funksjon, aktiverings-

tidspunkt for dype magemuskler, funksjon 

og fear-avoidance beliefs etter øvelser for 

bedring av motorisk kontroll, slyngeøvelser 

og generelle øvelser for korsryggssmerte. En 

randomisert kontrollert studie med ett års 

oppfølging ble utført i primærhelsetjenes-

ten i Trondheim. Totalt 109 pasienter med 

kronisk uspesifikk korsryggssmerte ble ran-

domisert og deltok i øvelsesbehandling en 

gang per uke i åtte uker. Smerte ble rappor-

tert før og etter øvelsesbehandling og ved ett 

års oppfølging. Aktiveringstidspunkt av dyp 

magemuskulatur ved rask framoverføring 

av armen, selvrapportert aktivitetsbegrens-

ning, fingertupp til gulv-avstand og fear-

avoidance beliefs ble registrert før og etter 

intervensjon. Det var ingen klare forskjeller 

mellom gruppene for smerte, funksjon, fin-

gertipp til gulv-avstand eller fear-avoidance 

beliefs. Deltakere i slyngegruppen oppnådde 

raskere aktiveringstidspunkt på den ene si-

den. Generelt var det små endringer i ak-

tiveringstidspunkt og ingen assosiasjoner 

mellom endringer i aktiveringstidspunkt og 

endringer i smerte i løpet av intervensjons-

perioden.

Målet med den tredje studien var å un-

dersøke assosiasjoner mellom aktivering av 

dype magemuskler registrert ved ultralyd 

og ryggsmerte på lang sikt. Grad av akti-

vering og tidspunkt for aktivering av dyp 

magemuskulatur ble undersøkt før og etter 

åtte uker med øvelsesbehandling. Smerte 

ble registrert før og ett år etter behandling. 

Økt glidning av transversus abdominis blant 

deltakere med liten glidning før behandling 

var assosiert med klinisk signifikant smerte-

reduksjon ett år etter. Målet med den fjerde 

studien var å undersøke assosiasjoner mel-

lom fear-avoidance beliefs før behandling 

og aktivering av dyp magemuskulatur etter 

øvelsesbehandling. Det ble funnet en viss 

negativ sammenheng mellom fear-avoidan-

ce beliefs for fysisk aktivitet og transversus 

abdominis glidning. Ellers ble ingen eller 

marginale assosiasjoner observert i regre-

sjonsanalysene i studie tre og fire.

Til sammen ga ikke disse studiene 

grunnlag for å anbefale en form for øvelses-

behandling framfor andre. Den observerte 

sammenhengen mellom forbedret evne til 

å aktivere transversus abdominis, registrert 

som glidning ved ultralydavbilding, og lang-

siktig smertereduksjon er ny og bør under-

søkes i andre utvalg av personer med kors-

ryggssmerte. Hvis resultatene fra studie fire 

reproduseres, kan det bety at fear-avoidance 

beliefs bør behandles før eller parallelt med 

neuromuskulær kontroll hos pasienter med 

høy grad av frykt knyttet til smerte og be-

vegelse.

Artikler:
1. Unsgaard-Tøndel M, Fladmark AM, Sal-

vesen Ø, Vasseljen O. Motor control exerci-

ses, sling exercises and general exercises for 

patients with chronic low back pain: A ran-

domized controlled trial with 1-year follow-

up. Phys Ther 2010; 90 (10): 1426-1440.

2. Vasseljen O, Unsgaard-Tøndel M, Westad 

C, Mork PJ. Effect of core stability exercises 

on feedforward activation of deep abdo-

minal muscles in chronic low back pain: A 

randomized controlled trial. Spine 2012; 37 

(13): 1-8.

3. Unsgaard-Tøndel M, Lund Nilsen TI, 

Magnussen J, Vasseljen O. Is activation of 

transversus abdominis and obliquus in-

ternus abdominis associated with long-term 

changes in chronic low back pain? A pro-

spective study with one year follow-up. Br J 

Sports Med 2012; 46: 729-734. doi: 10.1136/

bjsm.2011.085506.

4. Unsgaard-Tøndel M, Lund Nilsen TI, 

Magnussen J, Vasseljen O. Are fear avoidan-

ce beliefs associated with changes in abdo-

minal muscle activation after exercises for 

chronic low back pain? Under review.

Doktorgrad:

Motorisk kontroll – øvelser for pasienter 
med 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?
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FRA 1. JANUAR 2014 skal alle artikler som sendes inn for publise-

ring i Fysioterapeuten og er basert på kliniske forsøk, være registrert 

i et internasjonalt åpent og søkbart publiseringsregister. Registre-

ringen skal være foretatt før inkludering av første studiedeltaker for 

alle prospektive studier. Dette er et internasjonalt samarbeid i regi 

the International Society of Physiotherapy Journal Editors (ISPJE). Av 

flere fordeler med denne ordningen, kan to utheves: Vi unngår se-

lektiv forskningsrapportering og dermed publikasjonsbias. 

Fysioterapeuten ønsker at fremtidige artikkelforfattere har regis-

trert sine studieprotokoller i en av følgende to databaser:

* https://register.clinicaltrials.gov/

* https://www.clinicaltrialsregister.eu/

For eventuelle spørsmål, vennligst ta kontakt med fagredaktør 

John Henry Strupstad: fagredaktor@fysio.no. 

For ytterligere informasjon henvises til kommende editorial i  

Fysioterapeuten nr. 1-2013.  

Samleside for kasuistikker 
 Norges første rene nettside for kasuistikker er lansert. Bak nettstedet 

står en overlege ved nevrologisk avdeling på Sørlandet sykehus, Kristian-

sand. Det er bare helsepersonell som kan logge seg inn på siden. Siden er 

kvalitetssikret i samarbeid med Legeforeningens jurister.

– Dette er Norges første og eneste rene samleside for kasuistik-

ker, sier konstituert overlege Lars Kristian Kjellevold til Dagens Medisin. 

Kasuistikkene er kategorisert etter fagfelt, og Kjellevold står selv som 

administrator.

– Man kan når som helst koble seg opp mot internett og bruke sine 

egne eller andres kasuistikker til undervisning eller til egen læring, sier 

han. 

Mange som bruker MOTOmed jevnlig rapporterer om:

Til fremtidige artikkelforfattere 
i Fysioterapeuten

Krisen i Europa har nådd Erasmus-
programmet

Utvekslingsprogrammet Erasmus for studenter innen EU og EØS er 

tomt for penger.

Siden oppstarten av EUs program for utveksling mellom europeiske 

utdanningsinstitusjoner i 1987 (Erasmus), har over to millioner studenter 

fått økonomisk støtte. Mange tusen norske studenter har også hatt 

glede av ordningen, deriblant flere fysioterapistudenter. 

Nå er Erasmus-programmet og flere andre sosiale velferdsordninger 

gått tom for penger, etter at EUs medlemsland har gått til kraftige 

budsjettkutt for inneværende år. 

Alain Lamassoure, fransk medlem av EU-parlamentet og leder for 

budsjettkomiteen sier i dag til NTB at kassen til det europeiske sosial-

fondet (ESF) er tom og ikke lenger kan foreta utbetalinger. 

– Neste uke vil det gjelde Erasmus, neste måned vil det gjelde forsk-

nings- og invasjonsprogrammet, sier Lamassoure.
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Fagredaktørs kommentar:

Hva med fysioterapi?
Vi har den siste tiden latt oss underholde, og kanskje også provosere, av TV-program-

met «Folkeopplysningen», hvor Andreas Wahl kaster et blikk på alternativbransjen. 

Nytt trykkbølge-apparat i høst?

Din partner innen elektroterapi – Din totalleverandør!

E-S Otto Preiss AS

ShockMaster 500 og ShockMaster 300

REPRESENTANTER for healing, akupunk-

tur, detox, tarmskylling, homeopati, astro-

logi, klarsynthet, bioresonans, m.m. har alle 

fått muligheten til å presentere sine behand-

lingstilbud for det norske folk. På riksdek-

kende TV. Effekten av de ulike metodene 

har så blitt testet mot den velkjente place-

boeffekten, diskutert av og med forskere, og 

kommentert av programlederne. 

Vi sitter nå igjen med et inntrykk av at al-

ternativbransjen består av en rekke udoku-

menterte behandlingstiltak. Pasienter rådes 

til å tenke seg om både en og to ganger før de 

bruker penger på denne typen behandling, 

som ut fra en forskers perspektiv i beste fall 

ikke virker. Folkeopplysningen har muligens 

vekket til liv en sunnere skepsis mot alterna-

tiv behandling i den norske befolkning enn 

hva som har vært tilfelle tidligere. 

Hvem har ikke opplevd å være på en 

konferanse der man i kaffepausene kom-

mer i prat med ulike selgere som tilsynela-

tende kan dokumentere effekter av nye (eller 

gamle) og revolusjonerende produkter. Eller 

diskutert fag med mer eller mindre alterna-

tive behandlere som banker en, to eller tre 

såkalte effektstudier i bordet. «Cherry pick-

ing» vil si å velge ut noen få av svært mange 

enkeltstudier innen et emne som presente-

rer det resultatet selger eller behandler øn-

sker å se eller presentere videre. Med andre 

ord, ikke en kritisk vurdering av forskning, 

men en skjevseleksjon.  I mange tilfeller er 

resultatene her i strid med hva de gode sys-

tematiske oversiktene sier. 

Hva er så god dokumentasjon? God do-

kumentasjon foreligger når det har blitt 

utført en mengde studier av god metodisk 

kvalitet som har studert effekten av det sam-

me tiltaket. Det foreligger eksempelvis solid 

dokumentasjon på at fysisk aktivitet hjelper 

pasienter med kroniske korsryggsmerter. 

Hvilken type fysisk aktivitet som er mest ef-

fektiv, vet vi derimot mindre om. 

Dersom det har blitt gjort gode systema-

tiske oversiktsstudier, helst med metaanaly-

ser, og resultatene peker i samme retning, 

kan vi si at noe er godt dokumentert. Sys-

tematiske oversikter med metaanalyser er 

i dag å foretrekke, men vi finner også sys-

tematiske oversikter uten metaanalyser, og 

metasynteser. I metasynteser fortolkes og 

sammenlignes kvalitative studier. 

Hva med deg? Forholder du deg til hva 

som er vist effektivt i forskningen? En rekke 

fysioterapeutiske tiltak er jo nettopp det; 

godt dokumenterte. Andre er, i beste fall, i 

gråsonen. Om vi kan kalle mange av disse 

fysioterapeutiske tiltak, er et annet spørsmål, 

som jeg ikke går videre inn på her. Ikke vet 

jeg hva du vil svare, men muligens noe slik 

som; «Ja, men, nei, ikke bare». Og kanskje er 

det helt greit? For pasientene blir jo tatt på 

alvor – de føler seg ivaretatt. Intervensjonen 

har også virket for en rekke tidligere pasi-

enter med lignende symptomer og lidelser 

– selv om den er dårlig dokumentert. Og du 

ser jo at det virker. Holder det i 2012? 

Svaret er nok nei. Vi må dokumentere i 

større grad nå enn før. Og enda mer i tiden 

som kommer. Dokumentert viten må videre 

dominere og utvikle klinisk praksis – der-

som vi vil at fysioterapifaget skal være kva-

litetsstemplet også i fremtiden. Dette stiller 

store krav til både forskere og klinikere – og 

evnen til å kommunisere seg i mellom. 

Prosjektet «Fysioprim» – Forskning på 

fysioterapi i primærhelsetjenesten – ret-

ter søkelyset på nettopp dette. Se egen sak 

i dette nummeret av Fysioterapeuten. En av 

hensiktene med prosjektet er å prøve ut mo-

deller for hvordan man kan bedre samarbei-

det mellom praktiserende fysioterapeuter og 

forskningsmiljøer. Etter min mening et helt 

riktig og meget viktig fokus.  

For helseforskning er tross alt helsetje-

nestens grunnpilar. Og vice versa?

John Henry Strupstad
fagredaktør
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FAG ANMELDELSE

Hilde Bondevik og Knut Stene-Johansen: 

Sykdom som litteratur
13 utvalgte diagnoser
Unipub 2011, Oslo

411 sider

Kr. 398

ISBN: 9788274775060

Kan skjønnlitteratur si noe vesentlig om medisinske 

sykdommer og diagnoser, som utvider og beriker en 

naturvitenskapelig forståelse av sykdommene? Gjennom 

romanen, skuespillet og diktet kan individets erfaring 

med sykdommen komme til uttrykk. Dette åpner for en 

mer omfattende forståelse av sykdommene, hevder 

forfatterne.  Boken presenteres som et bidrag til en 

tilnærming mellom humaniora og naturvitenskaplige fag.

Hilde Bondevik er idehistoriker og førsteamanuen-

sis ved Institutt for helse og samfunn, Det medisinske 

fakultet, Universitetet i Oslo. Knut Stene-Johansen er 

professor i allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, 

Universitetet i Oslo. 

Følgende 13 sykdommer eller diagnoser blir omtalt: Pest, influensa, lepra, syfilis, tuberkulose, aids, 

epilepsi, kreft, hjertesykdommer, anorexi, hysteri, depresjon og selvmord. Hvert kapittel inneholder en 

kortfattet medisinsk omtale av sykdommene. Så kommer en analyse av flere, i hovedsak romaner og 

deres relevans for de aktuelle sykdommene. Romanforfatterne har ofte konsultert medisinskfaglig 

litteratur eller basert seg på egne erfaringer. Dette gjør at romanene inneholder svært troverdige 

skildringer av sykdommene.  

Samfunnets syn på ulike sykdommer har stadig endret seg. Man trodde i antikken at epidemier 

kunne skyldes en straff fra gudene på noe galt mennesker hadde gjort. I skuespillet «Kong Øidipus» 

av Sofokles skildres hvordan en by rammes av pest, dette som følge av at denne Øidipus hadde be-

gått et lovbrudd.  I middelalderen ble jøder beskyldt for å ha forgiftet brønner og dermed forårsaket 

utbrudd av pest. Pest og lepra var det også knyttet en stigmatisering til. Syke folk ble isolert og 

avsondret fra omverden. Først i nyere tid fant man ut at årsak til pest og tuberkulose skyldtes bakte-

rier, og dette kunne sette en endelig stans i spekulasjoner rundt årsak og spredning. Gjennom boken 

får vi et godt innblikk i hvordan forståelsen av sykdommene har utviklet seg over tid.

Lenge var litteraturens oppmerksomhet knyttet til epidemiene som rammet hele samfunn og 

den enkeltes skjebne kom i bakgrunnen. Først i den moderne tid med romanen, som ble utviklet i det 

attende århundret, kom individets opplevelse av sykdommen i sentrum. Både forfatteren Ragnar 

Hovland med romanen «Ei vinterreise» og Fritz Zorn med romanen «Mars» har beskrevet sine erfa-

ringer med kreftsykdom. Zorn hevder i sin spesielle tilnærming at årsaken til kreftsykdommen skyldes 

hans traumatiske oppvekst i borgerlig familie preget av en overflatisk fasade utad. 

Gjennom romanene blir sykdommene personifisert. Individet kommer frem med sine erfaringer og 

samspillet mellom den enkelte og samfunnet rundt. Det moderne medisinske språk, med sin ensidige 

diagnostiske tilnærming, står i fare for å utelukke den individuelle erfaringen. Dette kan føre til en 

teknisk og distansert tilnærming, der individet blir redusert til en diagnose. Per Fugelli har i boken 

«Døden, skal vi danse», med bakgrunn i egne erfaringer, beskrevet sin opplevelse av å bli tingliggjort 

som kreftpasient. Gjennom romanene blir individet og dets lidelse igjen synlig.

Hver og en av de pasientene som kommer til fysioterapi har sin egen livshistorie. Boken «Sykdom 

som litteratur» kan bidra til at vi blir mer nysgjerrige på hvem pasienten er og de erfaringer han eller 

hun gjør med sin lidelse. Vi kan også forstå bedre hvor viktig lesningen av skjønnlitteratur kan være, 

for å utvikle vår forståelse av pasienters liv. Det er mange gode tips til lesning av gode skjønnlitte-

rære verk i boken – som anbefales.

Einar Hafsahl
Fysioterapeut, Sandnes

Skjønnlitteraturens personifisering av sykdommer

Tape dig selv

Forfattere: Bente Andersen, Christian 

Neergaard og Kristian Seest

Forlag: Munksgaard

ISBN: 978-87-628-1018-1

Dette er en håndbok med 

over 50 tapeteknikker. I 

boken brukes den klassiske 

hvite sportstapen (Dream 

Tape) og den originale 

kinesiotape (Kinesio Tex 

Gold), som er elastisk og 

som finnes i flere farger. 

Boken henvender seg til alle som driver 

sport og idrett på et seriøst nivå. Dette 

være seg både elite- og mosjonistutøvere, 

men også trenere, fysioterapeuter, idretts-

medisinere og andre er aktuelle lesere av 

denne håndboken. 

«Tape dig selv» gir konkrete anvisninger 

og praktiske råd til både nybegynnere og 

trente innen taping. Den er rikt forsynt 

med illustrasjoner som en hjelp til hurtige 

oppslag. 

Bli en bedre terapeut

Forfatter: Barry L. Duncan

Forlag: Gyldendal Akademisk

ISBN: 978-82-05-41966-7

Boken representerer en 

enkel femtrinnsmodell 

for å integrere resul-

tatstyring i terapeuters 

langsiktige profesjo-

nelle utvikling. Boken 

er, ifølge forlaget, den 

første i sitt slag som 

redegjør i detalj for de 

kliniske nyansene i bruken av tilbakemelding 

for å oppnå bedre resultater. 

Barry L. Duncan gir lesere innsikt i 

hvordan terapeuter på en fin måte kan få 

sine klienter og pasienter til å engasjere seg 

i personlig vekst og ressursbruk. Forfat-

ter fokuserer på hva som virker i terapi og 

hvordan tjenester bør tilbys i en klient- og 

resultatstyrt praksis.

Bokens målgruppe er, ifølge forlaget, 

enhver terapeut som ønsker å utvikle seg 

som fagprofesjonell, og/ eller som ønsker å 

gjenoppdage hensikten med sitt arbeide. 
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REPORTASJE TEMA

For fysioterapeut Ola Bur-

chardt er salutogenese en 

gyllen tilnærming når han skal 

forstå og behandle personer 

med rusproblematikk.

TEKST og FOTO Anne Kristiansen Rønning 
fysioterapeuten@fysio.no

«DAG» og «STEINAR» er begge i 50-åra. 

Nå går de tur ute og nyter den friska høstluf-

ta, mens resten av gjengen til Ola Burchardt, 

spesialfysioterapeut ved Lade Behandling-

senter, Blå kors (LBS) i Trondheim trener 

kondisjon nede i gymsalen. Alle er innlagt 

ved senterets klinikkavdeling. «Dag» fortel-

ler at han har et alkoholproblem. 

– Jeg har ikke vært i jobb på ti år, sier han. 

Mens «Steinar» fungerer i jobben.

– Det går fint å jobbe. Men alkoholmis-

bruket mitt er vondt for familien, medgir 

han, og sier ellers ikke så mye.

– Dere er modige som velger å komme hit.
– Ja, de fleste tør jo ikke det, sier «Dag», 

og fortsetter:

– Det fysiske er veldig bra for å komme 

seg i gjenge. Men egentlig skulle du snakket 

med «Per». Han er vår foregangsfigur. Han 

har jobbet hardt. Måten han trener på, og 

holdningen hans er beundringsverdig.

Vil få frem overskuddet
Jeg går inn i behandlingssenteret for å finne 

«Per» og fysioterapeut Ola Burchardt. «Per» 

trener intervaller på tredemølla, mens en 

stor svettedråpe henger i panna. Burchard 

har et lite kontor rett ved siden av og sitter 

og følger med. Fire menn løfter bena på tre-

demølla nå, og til lydene fra treningsalen tar 

jeg og fysioterapeuten en prat om opplegget.

Det viser seg at Burchardt har jobbet 

her siden 1998. At salutogenese har en stor 

Bort fra flaska – opp på tredemølla

MOTIVERT «Per» tror at fysisk trening vil hjelpe ham med å få det bedre.
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plass i hans behandlingsfilosofi. Og at han 

tre ganger har syklet den store styrkeprøven 

sammen med pasienter. 

– For meg er det viktig å bidra til å gi folk 

styrke. Jeg tenker at det er mulig å være frisk 

på ett område og syk på ett annet. Sånn er 

det med disse menneskene også, de er friske 

på noen områder. Uansett hvem vi er, må vi 

ha en form for overskudd om vi skal få til 

noe i eget liv. Her vil vi bidra til å gi pasi-

entene bedring. Men den enkelte må gjøre 

jobben sjøl, slår han fast.

– Hvordan gjør du det? 

– For å få fram overskuddet, må vi be-

nytte de salutogene faktorene. Folk må gjøre 

noe de er engasjert i. Det kan være musikk 

– eller en tur i marka – hva det er varierer 

fra person til person. For min del er trening 

en slik faktor, og jeg ser at pasientene her 

har stor nytte av det, sier Burchardt, som be-

gynte i en nyopprettet stilling ved behand-

lingssenteret i 1998. Det var en ramme uten 

innhold, og han kunne sette sitt eget preg på 

opplegget. 

– Før hadde jeg blant annet jobbet med 

psykiatri ved Østmarka sykehus, og jeg tok 

med meg en del av tankegodset derfra; at 

målet var å få pasientene fysisk aktive. Det 

er en viktig sammenheng mellom det å være 

i dårlig fysisk form og dårlig psykisk form. 

Vi ser at det som regel påvirker det psykiske 

positivt om pasientene blir mer fysisk ak-

tive. For øvrig viser jo forskning at fysisk 

aktivitet er gunstig i forhold til psykiske li-

delser, og vi ser veldig ofte dobbeltdiagnoser, 

stadfester han.

Kondisjon og mestring
Men Burchardt er ikke så opphengt i diag-

noser. Hans hovedintensjon er å bidra til at 

folk kan se muligheter for seg sjøl, ganske 

uavhengig av hva som står på papiret. 

– Jeg prøver å selge inn trening som me-

tode så tidlig som mulig etter at pasientene 

kommer til behandlingssenteret, og vi fort-

setter motivasjonsjobbingen gjennom hele 

oppholdet. På informasjonsmøtet kort tid 

etter ankomst presenterer jeg betydningen 

av og muligheten de har for fysisk trening. 

Vi ser at mange av de innlagte ved klinikk-

avdelingen, både menn og kvinner, er inter-

esserte i å delta. Da jeg kom hit i 1998 var 

det bare ett treningsapparat her. Nå har vi 

heldigvis fått denne flotte gymsalen, med 

tredemøller, ergometersykler og styrketre-

ningsapparater.

– Hvorfor legger du så mye vekt på kondi-

sjonstrening?
– Forskning viser at kondisjonstrening 

gir den mest ønskede effekten: Det produ-

serer serotonin, noradrenalin, dopamin og 

fenyletylamin – stoffer vi vet har gunstig ef-

fekt, både psykisk og atferdsmessig. Dette er 

hormoner som på en måte gir en god, natur-

lig rus. Fysisk overskudd gir mentalt over-

skudd. Pasientene får en mestringsfølelse. 

Det er så mye bra med det.

– En psykomotorisk innfallsvinkel kan 
kanskje også være gunstig for noen av pasi-
entene?

– Vi bruker begge deler. Det hender vi 

henviser pasienter til slik behandling om vi 

ser det er behov for det. Men det skjer sjel-

den. Utfordringen er vel egentlig at tilbudet 

har så lang ventetid, sier Burchardt.

Setter seg mål
– Hvordan går det med pasientene etter de 
kommer hjem?

– De følges opp av kommunehelsetjenes-

ten. Vi har egne samhandlingskonsulenter 

her ved behandlingssenteret som møter 

pasienten før innleggelse og som deltar i 

overføringsfasen. Man ser at noen pasienter 

får startet en prosess her som er så god at 

de får en varig bedring, mens andre kommer 

tilbake, forteller han.

Da de skulle trene til den store styrkeprø-

ven, ble det mye trening i forkant. Pasienter 

som var utskrevet fra behandlingssenteret 

deltok. Interessen for tiltaket var stor. Nå har 

fysioterapeuten satt et nytt mål. 

– Vi skal prøve å få til et lag til Holmen-

kollstafetten i 2013, og vi har planer om en 

topptur neste høst. Det kan bli Besseggen. 

Eller en annen topp. Mulighetene er mange, 

smiler Burchardt.

Kjønnsdeling på avdelingen
Pasientene er ved klinikkavdelingen i mak-

simum 12 uker. De aller fleste har et alko-

holproblem, mens andre har et blandings-

misbruk med medikamenter og alkohol. 

Avdelingen har to poster; en for menn og en 

for kvinner. Det har vært en kjønnsdeling 

i mange år, og man har god erfaring med 

det. Det samme treningsopplegget kjøres i 

Salutogenese 

En teori om hvordan helse blir til, skapt av Aron Antonovsky.

Antonovskys begrunnelse, på bakgrunn i hans forskning, er at helse ikke er et 

spørsmål om hva vi utsettes for, men vår evne til å takle det som skjer i livet. Han 

ser helse i et kontinuum, der ytterpunktene er syk og frisk. 

Sentralt i hans arbeid står betydningen av å fokusere mer på hva som forårsaker 

helse enn hva som forårsaker sykdom. Antonovskys svar på det salutogene spørs-

målet var begrepet «opplevelse av sammenheng». 

I hans opprinnelige definisjon ble begrepet definert slik, sitat: «(...) en global ind-

stilling til tingene, der uttrykker den udstrækning, i hvilken man har en gennem-

gående, blivende, men dynamisk tillid til, at ens indre og ydre miljø er forudsige-

lige, og at der er en stor sandsynlighed for, at alting vil gå så godt, som man med 

rimelighed kan forvente» (Antonovsky, 2004, s.13).

Antonovsky mener følgende tre komponenter er basale:

Forståelse: At det som inntreffer er forståelig og oppleves som ordnet, strukturert 

og tydelig.

Håndterbarhet: At man har en opplevelse av å ha tilstrekkelig ressurser til å kun-

ne møte ulike situasjoner i livet.

Meningsfullhet: At man har en opplevelse av delaktighet i det som skjer.

        KILDE: Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring

Gjør trening spiselig. Ikke kom til timen 
iført fancy treningsklær.
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REPORTASJE TEMA

begge gruppene. Burchardt jobber sammen 

med treningsterapeut Ragnhild Slettemoen. 

Hun har master i bevegelsesvitenskap og har 

tidligere jobbet som miljøterapeut ved LBS 

i mange år. 

– Vi jobber på noenlunde lik måte og ut-

fyller hverandre med våre profesjoner. Hun 

har sin hovedoppgave på kvinneposten og 

jeg på mannsposten, forteller Burchardt.

På timeplanen står det fysisk aktivitet 

hver dag. Det er en turdag i uka, de andre 

dagene er det trening i gymsal, alternativt 

tur på Ladestien. 

– Hensikten med turdagene er å komme 

seg ut i naturen. Målene kan variere, avhen-

gig av årstid. Noen ganger padler vi kano på 

Nidelva, vi er på fisketurer og vandrer i skog 

og mark. Vi har ski og sykler til utlån – og 

en lokal trøndersk «sportsgren»: skotthyll, 

forteller fysioterapeuten. Når de er ute, er 

bål obligatorisk. 

– Det er noe helt spesielt med å sitte rundt 

bålet og koke kaffe på svartkjel og grille pølse, 

eller med å utfordre pasientene til å lage noe 

på wok. Det fungerer som et sosialt lim.

Nyttig nasjonalt forum
– Du er alene her som fysioterapeut. Blir det 
ensomt? 

– Ja, men det har blitt bedre. Jeg opplever 

at de andre yrkesgruppene ved LBS ser at 

fysisk aktivitet er viktig for pasientgruppen. 

Men det har vært en bratt bakke å forsere, 

sier Burchardt, som er del av et behand-

lingsteam. Fagfolkene har ukentlige møter, 

og kontor ved siden av hverandre. De snak-

ker mye sammen, formelt og uformelt. Han 

setter også pris på å møte fysioterapikolleger 

på feltet.

– Det er etablert et nasjonalt forum for 

ansatte i rus og psykiatri som arbeider med 

trening som behandling. Dette er nyttig, 

både for å høyne det faglige nivået og ikke 

minst treffe kolleger som jobber med de 

samme problemstillingene, sier han.

Etterlyser forskning
Alle pasientene ved LBS har i dag tilbud om 

fysisk aktivitet/trening, men organiseringen 

kan variere fra avdeling til avdeling. Frem-

tidsvisjonen er ifølge Burchardt å etablere 

en egen treningsklinikk med ansatte som 

har en kombinasjon av medisinsk og tre-

ningsfaglig kompetanse som skal betjene 

hele institusjonen, også de som ønsker et 

poliklinisk tilbud. 

– Vi har belegg for at trening har en 

gunstig effekt på alle som søker seg til oss, 

dette gjelder også i abstinensfasen. Det er 

dessuten mye ugjort forskning på området 

trening og rus, et område som også kunne 

legges til treningsklinikken. Kanskje noen 

kan komme hit – og forske på det vi gjør? Vi 

nærmer oss en realitetsbehandling av denne 

visjonen, men som alltid er det økonomiske 

hensyn som spiller inn, sier Burchardt. 

Fysisk aktivitet er nøkkelen
Endelig får jeg snakke med «Per». Trenings-

økta er ferdig, og han tørker av svetten med 

et håndkle. Setter seg og tar en slurk vann. 

– Jeg har aldri trent så hardt før. Men det 

er veldig fint, sier «Per», som skled og datt 

på isen for tre år siden. Det gikk utover ryg-

gen, kneet og armen. Nå er det snakk om at 

han skal begynne å jobbe igjen. Han har al-

lerede fått flere telefoner fra folk som vil ha 

ham. Han er kokk. 

– Et av problemene i min bransje er at 

alkoholen er så lett tilgjengelig, sier han og 

forteller om hvorfor han har begynt å trene 

så hardt.

– Det er bra for kroppen, og for diabetesen 

som jeg har utviklet siden fallet. Jeg har lagt 

på meg 20 kilo de siste tre åra. De skal vekk, 

Dette er de beste folka. De er hudløse, 
samtidig som de vil noe.

ØNSKER ENDRING «Dag» og «Steinar» er på LBS for å kunne fungere bedre i hverdagen.
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Ola Burchardts fysioterapitips for personer 
med rusproblematikk

Møt folk på en måte som skaper relasjonsbygging.

Så en tanke om at fysisk aktivitet og trening er en viktig byggestein på vei 

mot å mestre et rusproblem. 

Gjør trening spiselig. Ikke kom til timen iført fancy trenings-

klær. Selv har jeg på en gammel treningsjakke fra forsvarets restla-

ger. Jeg ønsker å fortelle dem at det viktigste de har på seg er skoene. 

Om vi legger lista for høyt er det veldig demotiverende. Start der den en-

kelte befinner seg, rent fysisk. Så kan man bygge, stein på stein.

Jeg begynner alltid med å ta en UKK-test rett etter at de kommer inn. 

Vi tar en ny i midten av oppholdet. Så tar vi den for siste gang rett før 

hjemreisen. Da er det alltid en stor bedring. De ser med egne øyne at det 

hjelper. 

Lade Behandlingsenter Blå Kors (LBS) 

Et tverrfaglig spesialisert behandlingstiltak for mennesker med alle typer 

rusrelaterte problemer.

Senteret har avdeling for gravide og småbarnsforeldre, akutt- og avru-

singsavdeling, utrednings- og skjermingsavdeling, poliklinikk og klinikk-

avdeling. 

Behandlingstilbudet gis av erfarne og dyktige psykologer, leger, sykeplei-

ere, sosionomer, barnevernspedagoger og andre medarbeidere. Virksom-

heten eies og drives av Blå Kors Norge.

Det er inngått driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF som omfatter alle 

58 døgnplasser samt poliklinikk. Plassene kan brukes av andre helsefore-

tak etter avtale.

All behandling bygger 

på en grunnleggende 

overbevisning om at 

den som søker hjelp 

har en iboende mulig-

het til vekst og utvik-

ling, og at det er flere 

veier til forandring.

         KILDE: LBS 

ERFAREN I FAGET Ola Burchardt har jobbet med rusmis-
brukere i snart 25 år og føler det gir mye.

og treninga er en del av det. Den nye livsstilen får meg 

også til å holde meg unna øl – som er en kaloribombe. 

For meg er treningen roten til alt dette gode, sier «Per».

Han har planer om å fortsette å trene når han 

kommer hjem igjen.

– Jeg tror ikke jeg klarer tre ganger i uka. Men jeg 

skal få til to. De klare rådene jeg får her er veldig bra. 

Alle får helt individuell oppfølging. Ola ser oss. Det 

betyr mye, sier «Per». Som er stolt av å være på be-

handlingssenteret og en del av treningsgjengen. 

– Det er godt å møte andre i samme situasjon, slår 

han fast. 

Hans daglige treningsprogram på tredemølla er 

slik: Rolig oppvarming, så intervaller på 4 x 4 minut-

ter. Han holder på fra 30 minutter til en time. Intensi-

teten har økt en del fra starten av.

– «Per» var i veldig dårlig form da han kom. Men 

han står på som bare det. Innsatsen er forbilledlig, og 

når den fysiske biten kommer i gjenge, så kommer 

det andre også, sier fysioterapeuten.

– Den fysiske treningen er nøkkelen for meg, sier 

«Per», og fortsetter:

– Formen da og nå er som natt og dag. Eller natt og 

skumring. Skumring på vei til dag. Det jeg gjør nå er 

en investering for fremtiden. 

Og tilbake til Burchardt:

– Du trives godt med å jobbe her?
– Ja. Jeg har flere ben å stå på også, og kunne gjort 

noe annet. Men dette er den grønneste grenen jeg har 

sittet på.

– Hvorfor?
– Dette er de beste folka. De er hudløse, samtidig 

som de vil noe. 



debatt
Jeg hadde forventet mye 
frustrasjon og protester.
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For noen måneder siden kom det 

en bestemmelse om at behand-

lende fysioterapeut har ansvaret 

for å bestille taxitransport til de av 

pasientene som trenger og har rett 

til slik transport.

Det foregår hos oss på den 

måten at vi samler opp drosjebe-

stillinger, som regel for en uke, og 

ringer 05515. Der snakker vi som 

oftest med en hyggelig dame som 

vil ha følgende opplysninger: 

Fødselsnummer, 11 siffer.

Dato og klokkeslett for pasien-

tens time.

Spesielle behov.

Tidspunkt for henting i hjemmet

Tidspunkt for henting på institutt 

for å frakte pasienten hjem.

Punkt 1, 2 og 5 finner vi på 

«skjermen». Punkt 4 skaper proble-

mer, da vi som bor ute på landet ikke 

vet hvor alle våre pasienter bor, ei 

heller hvor lang tid kjøreturen tar. 

Jeg har heller ikke sett det som min 

oppgave å ha denne kunnskapen.

Den hyggelige damen står på 

sitt og sier at disse opplysningene 

er nødvendige for å få bestilt turen. 

Da får man gjøre et anslag og ta 

godt i slik at vi i hvert fall slipper å 

vente på pasienten. 

I slike strøk av landet som vi 

tilhører (Trysil) er det ikke like bra 

kollektivtransporttilbud som i de 

store byene, og det er nok derfor 

noen flere pasienter som må fraktes 

i drosje.

Disse drosjebestillingene tar en 

del tid, og må tas av den tiden vi 

skal behandle pasienter.   

Jeg har gjennom samtaler med 

rådgivere fra Pasientreiser blitt 

foreslått å tilslutte meg Helsenett 

for å gjøre det enklere. Dette skulle 

visstnok koste 15.-20.000 kroner, 

og trolig en årlig kontingent i tillegg.

Siden jeg ikke tjener fem øre på 

å bestille drosjeturer; snarere tvert 

imot, har jeg spurt om økonomien 

i dette for min egen del. Jeg fikk 

medhold i at jeg kom dårlig ut.

Neste forslag var faks.  Bestil-

lingene kan sendes på faks, hvor det 

visstnok skal brukes spesielle skje-

maer. Vi har her på huset en faks 

som virker av og til, men dette er 

etter min mening avleggs teknologi. 

Jeg kan heller ikke se at dette skulle 

gå så mye fortere – bortsett fra at 

man slipper å vente i telefonkø hos 

Pasientreiser.

Den siste forordningen som 

tydeligvis har trådt i kraft, men som 

ingen på vårt institutt har fått in-

formasjon om, er at man må bestille 

drosjeturene før kl 13. Etter dette 

kan man kun få bestilt til neste dag!!  

Derfor går min taktikk med å samle 

opp alle bestillingene til etter siste 

pasient fredag ettermiddag rett i 

vasken. 

Vi blir på denne måten tvunget 

til å bruke mye tid midt på dagen, 

når vi skal være mest effektive med 

pasienter, til å sitte i telefon for å 

bestille taxi.

At fagfolk med til dels lang 

utdanning skal måtte bruke dyrebar 

tid på dette er fullstendig ubegripe-

lig for oss som har jobbet i yrket en 

del år. Vi ser at den tiden som er til 

rådighet for det vi er utdannet til 

og primært er interessert i, nemlig å 

behandle pasienter, stadig blir «opp-

spist» av byråkratenes innfall.

Ventelistene blir lengre og 

lengre, og hvis man tenker seg ef-

fekten av alle taxibestillinger blant 

«alle» fysioterapeuter over et år, vil 

det totalt utgjøre mange pasient-

behandlingstimer. Generelt tror jeg 

ikke at fysioterapeuter har tilgang 

til sekretærer eller kontormedarbei-

dere som kan gjøre denne jobben, så 

ordningen passer oss dårlig.

Ser en dette fra pasientens 

ståsted er de blitt fullstendig 

umyndiggjort. Hvis pasienten er blitt 

syk og må avbestille drosjen, blir vi 

ofte oppringt om dette også, selv 

om reglene sier at pasienten må 

avbestille selv. Det er ofte snakk om 

eldre som rett og slett ikke klarer å 

følge med på alle forandringer og 

regler de må forholde seg til. 

Jeg hadde forventet mye 

frustrasjon og protester mot denne 

ordningen fra vår fagforening. Men 

stillheten råder, og jeg har heller ikke 

sett noen debatt om dette. Er det 

kun undertegnede som er frustrert 

og oppgitt?

 Dersom noen kan gi meg en god 

forklaring på hvorfor vi skal finne 

oss i dette, tar jeg gjerne imot den. 

I motsatt fall vil jeg foreslå at Privat 

råd henstiller til NFF om å ta saken 

opp med Pasientreiser – og i hvert 

fall prøver å få slutt på galskapen!

Finn Jarle Brattestad 
Trysil

Drosjebestillinger 
Åpent brev til Privat råd
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Elin Engeseth
nestleder

NORSK Fysioterapeutforbund skal rustes for fremtiden. Medlemstallet nærmer seg 
10.000! NFFs organisasjonsstruktur er satt under lupen i form av et organisasjons-
gjennomgangsprosjekt. Viktige elementer i prosjektet er å forvalte medlemskontin-
genten på best mulig måte og å stimulere til medlemsengasjement. 

I disse dager ligger et utkast til ny organisasjonsmodell til høring. NFFs avdelin-
ger, fag- og interessegrupper, råd og utvalg inviteres til å drøfte forslaget. Forslaget 
med tilbakemeldinger blir lagt frem og drøftet på Ledermøtet i november. Endelig 
forslag til ny organisasjonsmodell fremmes for NFFs Landsmøte november 2013 og 
endringer som blir vedtatt iverksettes i 2014.

Modellen som nå tegnes foreslår å legge ned NFFs 20 fylkesavdelinger og er-
statte dem med fem regioner. Hver region skal ha en valgt leder, frikjøpt på heltid. 
I regionenes styrer skal representasjon fra arbeidsområdene særlig vektlegges. Re-
gionene skal fange opp lokale problemstillinger, arbeide med politisk påvirkning i 
sin landsdel og videreformidle NFFs satsninger mot sentrale myndigheter og sam-
arbeidspartnere. Videre skal regionene være kontaktledd for tillitsvalgte og kon-
taktpersoner. Det skal også legges til rette for faglige møteplasser og lokale nettverk 
i regionene. Slik skal regionene kunne bidra til bedre kommunikasjon mellom det 
som skjer i NFF sentralt til det som berører fysioterapeuter og manuellterapeuter i 
deres virke. 

Det er identifisert behov for å gjøre NFFs politikk tydeligere, samtidig som med-
lemmene mer og mer trenger profesjonelle svar på sine problemstillinger, for ek-
sempel inntekts- og arbeidsforhold. Derfor foreslås færre organisasjonsledd, færre 
faste valgte representanter og færre deltakere på sentrale møter.  Frigjorte ressurser 
skal brukes til å styrke medlemsservicen fra NFFs sekretariat, og elektronisk kom-
munikasjon skal vektlegges i alle ledd.

Faget og identiteten som fysioterapeut er viktig for NFFs medlemmer. Det er 
derfor viktig å opprettholde NFFs faglige tilbud, faglige møteplasser og fagutvi-
klingsarenaer. Faggruppene foreslås ikke berørt av organisasjonsendringene, men 
faggruppene inviteres til å komme med forslag til hvordan de kan bidra til faglig 
aktivitet i regionene.

En tilbakemelding i prosjektets tidlige fase var: «Ikke fjern det som fungerer 
godt!» En utfordring i prosjektet er derfor; hvordan slanke der vi er for tunge, men 
bygge på der NFF trengs for medlemmene? Dette er et hovedfokus for oss som job-
ber med endringsforslag. Og derfor er tilbakemeldingene fra NFFs medlemmer og 
organisasjonsledd helt avgjørende! 
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I FORBINDELSE med et program i NRK-serien 

«Folkeopplysningen» uttrykte NFF sin bekymring 

over at autoriserte fysioterapeuter blander alter-

native behandlingsmetoder inn i sin virksomhet. 

Autorisasjon skal forstås som et kvalitetsstempel 

og beskytte pasientene mot useriøs virksomhet. 

Som autorisert helsepersonell er man bundet av 

kravet til faglig forsvarlighet, slik det er beskrevet 

i helsepersonelloven.

Sentralstyret i NFF viste i denne forbindelse 

til sitt vedtak av 8. mai 2012, der de i kortform 

uttrykte sin forståelse av fysioterapi, og hva 

som ligger til grunn for kvalitet i fysioterapi, 

nettopp for å lage en avgrensning mot alternativ 

behandling og ikke-fysioterapi. Vedtaket lyder 

som følger:

«1. Hva fysioterapi er

Fysioterapeutens kunnskapsområde kjen-

netegnes av en forståelse av mennesket som 

et biologisk og sosialt vesen som preges av 

livshistorie og livssituasjon, og av at bevegelse 

og funksjon er grunnleggende for helse.  Dette 

er utgangspunkt for å se pasientens plager i 

lys av bevegelsesmønster, belastningsforhold 

og patologi. Fysioterapeuter tar utgangspunkt 

i at mennesket selv har ressurser til forandring, 

læring og utvikling.

2. Hva kunnskapsbasert fysioterapiutø-

velse er

Kunnskapsbasert fysioterapi er å foreta velover-

veide beslutninger som gjelder all fagutøvelse 

og alle elementer i en terapeutisk prosess, og på 

en måte som bidrar til å styrke mottakernes egne 

ressurser. Valg av fysioterapeutiske virkemidler 

skal være basert på en kritisk vurdering av forsk-

ningskunnskap, systematisert erfaringskunnskap 

og brukerkunnskap.

3. Hvilke kriterier som bør ligge til grunn for 

å vurdere om en undersøkelsesmetode, en 

behandlingsmetode eller et tiltak kan inngå 

i fysioterapi

Felles for undersøkelsesmetode, behandlingsme-

tode og tiltak: 

Er begrunnet i naturvitenskapelig, samfunns-

vitenskapelig og humanistisk kunnskap

Er dokumentert i henhold til allment aksep-

terte kriterier innenfor forskning

I tillegg for behandlingsmetode/tiltak:

Det foreligger beskrivelser av hvilke funk-

sjonsfunn behandlingsmetoden/tiltaket er 

tenkt å påvirke og på hvilken måte det skal 

stimulere til funksjonsforbedring» 

Arbeidsmarkedet 
for nyutdannede
I NOVEMBER gjennomfører vi en ny 

medlemsundersøkelse om sysselsettin-

gen blant (ganske) ferske fysioterapeuter. 

I år ønsker vi å se på arbeidsmarkeds-

situasjonen for fysioterapeuter som 

avsluttet turnusperioden sin i 2012 eller 

2011. Den siste gruppen var også med i 

en tilsvarende undersøkelse i fjor. Vi kan 

dermed både sammenlikne to ulike årskull 

– per november 2011 vs. 2012 – og få et 

utviklingsbilde etter ett år for 2011-kul-

let. 

Fysioterapi og alternativ behandling

Hjerte- og lungefysioterapi i ny drakt
FLERE av NFFs pasientbrosjyrer er oppdatert 

de siste årene, og noen av dem har gjennom-

gått en betydelig forvandling i tekst og/eller 

bilder. Sist ut er «Hjerte- og lungefysioterapi», 

der utskifting av det meste av bildematerialet 

utgjør den største endringen. I den forbindelse 

takker vi Feiringklinikken og Sykehuset Østfold, 

som har gitt NFF bruksrett til enkelte foto.

Produksjon av pasientbrosjyrer skjer i et 

samarbeid mellom NFFs faggrupper og  sekre-

tariatet. Innholdet blir levert og kvalitetssikret 

av faggruppene, helt fram til trykking. Ved 

nyutvikling av brosjyrer og større endringer/

revisjoner av eksisterende brosjyrer gir også 

faggruppens kontakt i sekretariatet innspill til 

det faglige inn- 

holdet. Sekretaria-

tet og den grafiske 

designeren kom-

mer gjerne også 

med forslag knyt-

tet til utformingen 

av brosjyren.

Nettbutikken 

er nå fylt opp 

med nesten alle 

brosjyrene som 

var utsolgt tidligere i år. Sjekk tilbudet på 

«BUTIKK/Brosjyrer fra faggruppene» på NFFs 

nettsider. 
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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)

STRATEGIEN har vært klar lenge: Nettstedet www.fysio.no 

skal ikke lenger være den eneste nettporten ut mot medlem-

mer og andre relevante grupper. NFF har brukt Twitter siden 

februar 2011, og Facebook fra april 2012. Det har gitt oss 

henholdsvis 713 og 1109 følgere per 28. september 2012, 

større spredning av budskapene våre, og mange interessante 

tilbakemeldinger og gode spørsmål fra medlemmer og andre. 

Stofftyper og målgrupper

Strategien for bruk av sosiale medier i NFF sentralt innebærer 

en viss arbeidsdeling i bruken av Twitter og Facebook. På 

Twitter deler vi fagstoff om fysioterapi og relevante nyheter 

fra alskens kilder om blant annet helse- og arbeidslivsspørs-

mål. Målgruppen er alle fysioterapi- og helseinteresserte. På 

Facebook er medlemmene vår primære målgruppe, og der 

finner du derfor informasjon om NFF-aktiviteter, medlemskap, 

kurs, Unio og liknende, i tillegg til fagstoff som er spesielt inn-

rettet mot fysioterapeuter. NFFs politiske budskap formidles 

gjerne både på Twitter og Facebook. Begge steder finner du 

dessuten mye stoff som ikke blir publisert på www.fysio.no.

Blant NFFs 9908 medlemmer (per 28. september 2012) 

finnes det utvilsomt mange Facebook-brukere som ikke følger oss per i dag. Vi vil gjerne møte 

dem også via Facebook!

Tilgjengelighet

Flere digitale kanaler gir oss noen nye utfordringer. Med flere kontaktpunkter og et jevnt økende 

medlemstall forventer vi stadig flere innspill og forespørsler til NFF sentralt. Det er viktig for 

oss å være like tilgjengelige overfor medlemmene uavhengig av hvilken kanal som benyttes. Du 

hjelper oss med det om du formulerer spørsmålet ditt så konkret som mulig, og først sjekker om 

du kan finne svaret på www.fysio.no, NFFs Facebook-side (som kan leses av alle) eller andre 

steder. 

NFF i alle kanaler …

Utdanning i manuellterapi 
i utlandet – pass på!

DET ER vanskelig for NFF å ha en oversikt 

over utdanningene fra utlandet og hvilke 

endringer de gjør i studieprogrammene sine 

til enhver tid. Utdanning i manuellterapi 

skal være på tilsvarende nivå som master-

utdanningen ved Universitetet i Bergen for 

å kvalifisere til bruk av takst A8. Noen av 

utdanningene som tilbys fra Australia, har 

fjernet masteroppgaven på 30 studiepoeng 

og erstattet den med kortere innleve-

ringsoppgaver. Dette kvalifiserer ikke som 

«tilsvarende master i manuellterapi ved UiB». 

Det er derfor viktig at studentene vurderer 

studieprogrammet nøye. Du kan lese mer om 

manuellterapiutdanning i utlandet og andre 

forhold knyttet til A8-takstkompetanse på 

NFFs nettsider, i menyen under «FAG/Takst-

kompetanse». 
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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 p
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

FAGDAGER 2013 
vil bli holdt den 
13. og 14. juni!
Sett av dagene!

Det settes opp kollegaveiledningsgrupper rundt om i landet jevnlig. 
På nettsidene vil du finne grupper for de større byene, både orga-
nisert som ettermiddagsgrupper fordelt på 6-8 ganger og som to 
komprimerte samlinger, hver på 1 ½ dag. Gruppene igangsettes på 
tidspunkt som veileder og deltakere blir enige om. Grupper settes 
også opp på etterspørsel. 
Er dere min. 5 deltakere, får vi til gruppe nært der du bor! 
Ta kontakt med mh@fysio.no 

Kollegaveiledningsgrupper 2012/2013
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Dato Påmeldingsfrist Kursnavn Sted

29. okt.-2. nov. Få ledige plasser! Helsefremmende og forebyggende arbeid (HEFFA) Oslo

1.-3. nov. og 18.-20. april 2013 Fortsatt ledige plasser! Fysioterapi og traumer Trondheim

11.-16. november Fortsatt ledige plasser! Basal Kroppskjennskap II Svarstad

19.-23. november Fortsatt ledige plasser!! Helse- og miljøarbeid - psykososialt arbeidsmiljø (HM2) Oslo

19.-21. november og 
11.-12. februar 2013

Fortsatt ledige plasser! Grunnkurs i fysioterapi og psykisk helse Oslo

19.-22. november Fortsatt ledige plasser! Bekkenrelaterte plager 2 Oslo

KURSOVERSIKT 2012
Det tas forbehold om endringer

KURSOVERSIKT 2013

7. - 11. januar 7. oktober Elektiv ortopedi Trondheim

14. - 17. januar 21. oktober Treningslære Hokksund

21. - 24. januar 21. oktober Fysioterapi og trening i svangerskap og barseltid Oslo

28. - 30. januar  
og to dager i april

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

Alta

4. - 8. februar 4. november Advanced course on the Bobath concept Levanger

11. - 13. februar 18. november Hvordan kan fysioterapeuter bidra til å styrke pasientens selvfø-
lelse? Tema belyses med utgangspunkt i spiseforstyrrelser

Bergen

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

13.-15. februar 13. november Geriatri: Forebygging av funksjonssvikt og fall Trondheim

14.-15. februar 14. november MT - klinisk behandlingskurs Oslo

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

8.-12. 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. - 26. 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 
to dager i juni

10. februar MT Basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal,  
bekken og hofte

Tromsø

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

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

2. - 4. september 
og to dager i oktober

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

Sogn og Fjor-
dane

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 Kreft og fysisk aktivitet Oslo

7. - 9. oktober og  
to dager i 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 11. august Helhetlig hjerterehabilitering Stavanger

21. - 25. oktober 11. august Helse- og miljøarbeid - i et arbeidsmiljøperspektiv (HM 1) Tromsø

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

4.-7. november 18. august Treningslære Stavanger

4.-8. november 18. august Elektiv ortopedi Oslo
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KURSOVERSIKT 2013 – ETTER FAGOMRÅDER
Det tas forbehold om endringer

BARNE- OG UNGDOMSFYSIOTERAPI

8 .-12. april 2013 9. januar Ortopedi for barn 0-18 år Oslo

15.-19. april 2013 20. januar Fysioterapi for barn med funksjonsnedsettelse  0-6 år del 1 Trondheim

15.-19. april 2013 20. januar Bevegelsesutvikling del 1 Oslo

2.-6. september 2013 9. juni Bevegelsesutvikling del 1 Trondheim

HELSE OG MILJØ

11.-15. februar 2013 18. november Helse- og miljøarbeid - et arbeidsmiljøperspektiv (HM1) Stavanger

21.-25. oktober 2013 11. august Helse- og miljøarbeid - et arbeidsmiljøperspektiv (HM1) Tromsø

FYSISK AKTIVITET

14.-17. januar 2013 21. oktober Treningslære Hokksund

14.-18. oktober 2013 11. august Helhetlig hjerterehabilitering Stavanger

24.-28. oktober 2013 11. august Medisinsk Treningsterapi (MTT) Oslo

4.-7. november 2013 18. august Treningslære Stavanger

MANUELLTERAPI

28.-30. januar 2013 og  
2 dager i april

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

Alta

14.-15.februar 2013 14. november MT - klinisk behandlingskurs Oslo

6.-8. mai 2013 og 2 dager i juni 10. februar MT Basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal, bekken 
og hofte

Tromsø

2.-4. september 2013 og  
2 dager i oktober

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

Sogn og  
Fjordane

7.-9. oktober 2013 og  
2 dager i november

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

Oslo

ONKOLOGI

8.-12. april 2013 9. januar Onkologi - teoretisk grunnkurs Trondheim

19.-20. september 2013 22. juni Kreft og fysisk aktivitet Oslo

GERIATRI

13.-15. februar 2013 14. november Forebygging av funksjonssvikt og fall Trondheim

7.-9. oktober 2013 22. juni Fysioterapi i geriatrien - ortogeriatri/osteoporose Bergen

KVINNEHELSE

21.-24. januar 2013 21. oktober Fysioterapi og trening i svangerskap og barseltid Oslo

22.-26. april 2013 24. januar Bekkenrelaterte plager 1 Oslo

NEVROLOGI OG ORTOPEDI

7.-11. januar 2013 7. oktober Elektiv ortopedi Trondheim

4.-8. februar 2013 4. november Advanced course on the Bobath concept Levanger

25.-27. april 2013 og 3.-4. juni 27. januar Smertebehandling for fysioterapeuter, teoretisk forståelse og 
praktisk anvendelse

Oslo

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

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

19.-21. november 2012  
og 2 dager i 2013

18. september Grunnkurs i fysioterapi og psykisk helse Oslo

11.-13. februar 2013 18. november Hvordan kan fysioterapeuter bidra til å styrke pasientens selv-
følelse? Tema belyses med utgangspunkt i spiseforstyrrelser

Bergen

22.-24. april 2013 24. januar BK - BARS SEMINAR Svarstad

27.-30. mai 2013 3. mars Praktisk kurs NPMF Lillehammer

16.-20. september 2013 22. juni Basal Kroppskjennskap I (BK I) Svarstad

16.-20. september 2013 22. juni Basal Kroppskjennskap II (BK II) Svarstad

  ULIKE FAGOMRÅDER

7.-11. oktober 11. august Terapiridning trinn I Oslo
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ANDRE KURS OG MØTER
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen

NFFs faggruppe for manuellterapi inviterer til dagseminar

Praktisk håndtering av albueplager i klinikken -
Målrettet undersøkelse og behandling

Torsdag 22. november 2012 kl. 10.00-16.30
Toppidrettssenteret i Sognsveien 228, Oslo

Program:
09.30-10.00 Registrering / Kaffe
10.00-11.30 Fellesforelesning 45 min x 2
11.30-11.45 Pause
11.45-13.00 Rullerende workshops 1, 2 og 3    
13.00-13.45 Lunsj                                                
13.45-15.00 Rullerende workshops 1, 2 og 3
15.00-15.15 Pause
15.15-16.30 Rullerende workshops 1, 2 og 3

Forelesere:
Fellesforelesning:  
Ortoped fra Rikshospitalet Oslo, spesialist albuekirurgi
Workshop 1:  
Anoop Chaudhury - Manuellterapeut
Klinisk  resonnering - Manuellterapeutisk differensialdiagnostikk
Workshop 2: 
Joakim Særheim - Manuellterapeut
Mobilisering - Lateral glides - Manipulasjon 
Workshop 3:  
Idrettsfysioterapeut – Ikke bekreftet
Praktisk Taping av albueplager

Bindende påmelding (se NFFs regler) med navn og fakturaadresse 
til: mtkurs@fysio.no
Påmeldingsfrist er 8. november.

Kurset har maksimalt 40 plasser – «Først til mølla»-prinsippet 
gjelder.

Priser (som inkluderer lunsj og forfriskninger x 2):        
Medlemmer i faggruppen: kr. 1500                               
Medlemmer i NFF: kr. 1800                                   
Ikke–medlemmer: kr. 1900                                   
Studenter: kr. 1000

For mer informasjon om kurset og foreleserne:
 www.manuellterapeutene.no

Manuellterapi

Sporene i kroppen etter sjokk 1
8. – 11. januar 2013 

Kursleder  Karen Margrethe Sæbø
           

Nærvær og Kontakt 
En utviklingsreise over 4 ganger med 

Hjerte og Mindfulness i sentrum  
Med John Andersen (DK) og Karen Margrethe Sæbø

             
For mer fyldig informasjon og påmelding: 

www.kamaklinikken.com 

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
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Norsk smerteforening – NOSF 
9. nasjonale konferanse om 
kunnskapsbasert smerte-
behandling 

Sted: Rikshospitalet Store auditorium 
10.-11. januar- 2013 
Målgruppe: Helsepersonell og forskere med interesse for smerte-
behandling og smerteforskning.

Plenumsesjoner: 
Akutt og postoperativ smerte – lærdommen fra pasienter som 
har dødd av opioider på sykehus
Hva trenger du å vite om smertefysiologi og smertepsykologi? 
Om gjennombruddssmerter og smertebehandling ved kreft-
sykdom 
Om kronisk smerte i buk og bekken, hos barn og voksne
Hva skjer når opioidbehandling kommer ut av kontroll? (en 
pasients erfaringer). Hvordan møte den spesielt krevende 
pasient?

 
Parallelle sesjoner 

Hvordan kan vi overvåke opioidbehandling på sykehus på en 
bedre måte? 
Hva er forsvarlig bruk av opioider til pasienter med kroniske 
smerter? 
Smertevurdering hos barn og eldre uten språk
Om palliativ medisin
Smerter i muskel-skjelett i primærhelsetjenesten
Om nevropatisk smerte (pasientdemonstrasjoner)
Hva foregår av basal smerteforskning i Norge? 

Dessuten
Presentasjon av ferske doktoravhandlinger om smerte 
Frie plakatframsyninger av smerteforskning i Norge (stipend 
for de beste presentasjonene)
Parallellmøter for sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer, 
leger, andre faggrupper

Påmelding og informasjon: www.norsksmerteforening.no 
Registreringsavgift medlemmer av NOSF: kr 1500 før 1. desember 
kr 2000 etter 1. desember . 
Registreringsavgift ikke-medlemmer av NOSF: kr 2000 før  
1. desember og kr 2500 etter 1. desember. 
Medlemskap inkluderer 4 nummer av Scandinavian Journal of Pain 
pr år. Konferansen er søkt godkjent som kurs for en rekke spesiali-
teter. For mer informasjon se: www.norsksmerteforening.no 

Søk reisestipend
Reisestipend skal stimulere til faglig ajourføring og internasjo-
nal faglig kontakt som kommer det norske fysioterapimiljøet til 
gode. Fysioterapeuter med norsk autorisasjon har derfor mulig-

het til å søke om reisestipend til kurs, utdanninger av kortere 
varighet og internasjonale kongresser.

Søknader må sendes senest 3 måneder etter avsluttet tiltak.
Søknader skal sendes elektronisk gjennom Fondets søknads-
portal. Det er tilgang til søknadsportalen på Fondets nettside

www.fysio.no/fondet

What is PEDro?

PHYSIOTHERAPY EVIDENCE DATABASE

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

ANDRE KURS OG MØTER
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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

arbeidsmarkedet

Kjøp – salg – leie

5-delt beh.benk fra Steens Industrier selges for 14.000 kr, ikke brukt. 
Ny pris over 20.000. Grefsen fysio. Tlf. 22 22 05 30.

Velkomen til Vinje kommune; ein fjellkommune i Vest-Telemark som er inn-
fallsporten til Hardangervidda. Kommunen har gode kulturtilbod, og kan 
naturmessig by på eit mangfald av opplevingar både sumar og vinter. 
Kommunen er kåra til årets kulturkommune i 2009.

Kommunefysioterapeut 100% vikariat – ID  946
Det er ledig 100% svangerskapsvikariat frå 18.02.13 og i eit år.

Arbeidsoppgåver er mellom anna: 
Førebyggjande arbeid ved helsestasjon, i barnehage og skule
Arbeid med heimebaserte tenester, deriblant vurdering av 
hjelpemiddel.
Habilitering/rehabilitering
Friskvernarbeid som gruppetrening
Anna førebyggjande og helsefremjande arbeid i samarbeid med 
andre yrkesgrupper

Fysioterapeut 100% vikariat – ID  947
Det er ledig 100% svangerskapsvikariat som fysioterapeut,  
ansvarleg drivar av Frisklivsentralen i Vinje kommune frå 
15.01.13 – 31.01.14.
Søkjar med idrettspedagogisk utdanning er også velkomen til å søkje, 
ein tilset då i 60% vikariat.

Arbeidsoppgåver er mellom anna:
Ansvar for Frisklivsentralen i kommunen. 
Vidareutvikling av Vinje Frisklivsentral
Førebyggjande arbeid og rehabilitering i tråd med samhand-
lingsreforma
Organisering av grupper på dag- og kveldstid, som friskvern
Folkehelsekoordinator i Vinje kommune

For fullstendig lysingstekst og elektronisk søknad: 
www.vinje.kommune.no

Søknadsfrist: 05.11.12.

Fullt utstyrt fysikalsk inst. til salg (evt.leiga) i sentrum av Voss. 
Høver for 1-2 terapeutar. Inst. har i dag ingen driftsavtale med kommunen, 
og er ledig omgåande. 
Henv. Egil Aas 0034 975 44 551/Mail: egil.aas@hotmail.com

Ny jobb?  
  www.fysioterapeuten.no

Førde kommune, eining legeteneste og rehabilitering, har 
ledig 40% (14t/veke) driftstilskot for avtalefysioterapeut frå 
01.01.2013
Driftstilskotet er lokalisert i Puls Treningssenter sitt lokale. 

Kvalifikasjonkrav: Offentleg godkjent fysioterapeut

Ein søkjer etter fysioterapeut med:
brei fagleg kompetanse innan allmenn fysioterapi
gode samarbeids – og kommunikasjonsevner
evne til å drive privat praksis
evne til å arbeide sjølvstendig 
evne til å være fleksibel og serviceinnstilt

Generell informasjon:
Praksisen skal drivast i samsvar med lov om helseteneste 
i kommunane, og anna relevant helselovgjeving, samt dei 
villkår som til ei kvar tid går fram av ASA 4313.
Tildeling av avtaleheimel vil skje på dei vilkår som går fram 
av ASA 4313.

Vikariat, 40% driftstilskot 
for fysioterapeut
Førde kommune, eining legeteneste og rehabilitering, har ledig 
vikariat, 40% driftstilskot for avtalefysioterapeut frå 25.01.2013 
– 01.01.2014
Driftstilskotet er lokalisert i Puls Treningssenter sitt lokale. 

Kvalifikasjonskrav: Offentleg godkjent fysioterapeut.

For nærare opplysingar om driftsheimlane, kontakt Liv Janne Bell 
Jonstad, Førde kommune, tlf: 57722103, eller Kjersti Østerbø Bell, 
fysioterapeut og dagleg leiar Puls treningssenter, tlf: 57823132.

Førde kommune

Driftstilskot for fysioterapeut 
40% (14 t/veke)

Ei drivkraft med menneska i sentrum

Søk på stillinga via vårt elektroniske søknadssenter på 
www.forde.kommune.no og oppgje saksnr. 12/2585
Søknadsfrist: 01.11.2012.

www.forde.kommune.no
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ARBEIDSMARKEDET

EKT Rideskole
EKT har hatt tilbud til funksjonshemmede i terapiridning fra 1967 
uavbrutt til i dag. Sissel Thorson Falch har fortsatt all undervisning, 
men søker nå etter en som kan avlaste noe. 
EKT har 4 timer terapi hver onsdag kl. 17.15-20.15 og hver torsdag 
kl. 10.30-14-30, totalt 58 elever.

EKT søker fysioterapeut med god egenferdighet i ridning og 
godkjent for terapiridning av NFF. 

Kun skriftlig henvendelse til EKT Rideskole, PB 12 Bekkelags-
høgda, 1109 Oslo. Se også www.rideskole.no

Scandinavian Business Seating
-

Lead Ergonomist 
Scandinavian Business Seating’s Products & Brand Concepts  
avdeling søker Lead Ergonomist med genuin interesse for  
arbeidsplassergonomi. 

Stillingen vil være delt likt mellom forskning og utviklingsarbeid, og arbeid 
tilegnet markedskommunikasjon. Funksjonen vil inngå i bedriftens utvi-
klingsmiljø, som representerer et sterkt og vedvarende satsingsområde, 
med 24 egne årsverk og omfattende bruk av eksterne designere. I tillegg 
vil den ha vesentlige grensesnitt mot Scandinavian Business Seatings 
kommersielle enheter. Stillingen vil rapportere til Senior Vice President 
Products & Brand Concepts.

Arbeidsoppgaver og ansvar
Opprettholde og styrke Scandinavian Business Seatings posisjon som 
leverandør av markedets mest ergonomiske arbeidsstoler
Forvaltning av Scandinavian Business Seatings differensieringsstrategi 
for ergonomi 
Ergonomifaglig veiledning ved nyutvikling og oppgradering av produk-
ter
Koordinering av konsernets forskningsinnsats rundt ergonomien 
i eksisterende og fremtidige sitteløsninger, herunder initiering og 
spesifisering av nye studier
Merkevarenes kommunikasjonskonsept for ergonomiegenskaper 
Direkte utadrettet kommunikasjon og opplæring av egne- og utvalgte 
forhandler-selgere rundt ergonomi, i regi av Scandinavian Business 
Seating Academy

Kvalifikasjoner
Den ideelle kandidaten har medisinsk/ergonomifaglig bakgrunn på master 
nivå eller høyere, minimum 10 års relevant arbeidserfaring, sterk interesse 
for arbeidsplassergonomi og god fremstillingsevne skriftlig og muntlig, på 
norsk og engelsk. Beherskelse av ytterligere fremmedspråk er en fordel. 
Erfaring fra forskning og formidling vil verdsettes. Vi ser etter personlige 
egenskaper som entusiasme, initiativ, høy grad av gjennomføringsevne, 
samt evne til selvstendig arbeid og lagspill.
Arbeidssted vil være ved Scandinavian Business Seatings hovedkvarter på 
Majorstuen i Oslo.
For ytterligere informasjon, ta kontakt med: christian.lodgaard@sbseating.
com, tlf. +47 41 64 18 23.
Søknad med relevante dokumenter sendes til application@sbseating.com 
innen 01.11.2012.



Fagerborggata 6  |  Postboks 5165 Majorstuen  |  0302 Oslo 

Tlf: +47 22 60 41 52  |  post@hur.no  |  www.hur.no

Hur – godt utprøvde løsninger som gir pasienter og utøvere optimalt utbytte.

HUR FysioFitness
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bransjeregisteret
Irradia
Boks 65 Strømmen, 
2010 Strømmen
Tlf. 928 31 651 

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

Kontakt oss for 
årets kurs!

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

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

Lit

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

OKTOBER
23. Oslo
Tverrfaglig Symposium «Den 

ortopediske eldrebølgen»  
Arr: Norsk Ortopedisk Forening 

Info og påmelding: http://

ksci.no/index.cfm?tmpl=a/

pEvent&id=9

25.-26. Oslo
Krenkelseserfaring, helse og 

arbeid. Hva er god praksis? 

Arr.: Nasjonalt 

kompetansesenter for 

arbeidsretta rehabilitering 

Info: www.arbeidoghelse.no/

fagdager-2012

26.-27. Sandvika
LSVT BIG-sertifiseringskurs 

Arr.: Norges Parkinsonforbund i 

samarb. Med LSVT Global 

Info: www.lsvtglobal.com

29.-30. Oslo
Nasjonal konferanse om psykisk 

helse 

Arr.: NSH 

Info: www.nsh.no

NOVEMBER
1. Oslo
Helse i utvikling 12. Konferanse. 

Prioriteringer i kommunenes 

helse- og omsorgstjeneste. 

Arr. Kunnskapssenteret.  

Info: www.kunnskapssenteret.no

2. Oslo
Fagdag: Smerte i et klinisk 

perspektiv – Når smerten går 

fra å være en venn til å bli en 

fiende 

Arr.: Oslo universitetssykehus HF 

Info: alier@ous-hf.no eller 

bbolstad@ous-hf.no, merkes 

Smertefagdag

3. Asker
Instruktørkurs for 

funksjonshemmede

Arr.: Norges svømmeforbund 

Info: www.svomming.no 

5.-6. Bergen. Haukeland
Kurs i smertebehandling 

Arr.: Seksjon for 

smertebehandling og palliasjon, 

Haukeland Universitetssykehus 

Info: Tlf. 55 97 40 11, kurs.

smerte@helse-bergen.no 

 

5.-9. Stavanger
Schizofrenidagene 2012 

Arr.: SUS Psykiatrisk divisjon, 

Stiftelsen Psykiatrisk 

Opplysning m. fl.  

Info: www.schizofrenidagene.

no 

8. Stjørdal
Innovasjonskonferansen

Arr.: InnoMed 

Info: www.innomed.no 

8.-9. Wien
3rd European Congress on 

Physiotherapy Education 

Info: http://congress2012.

physioaustria.at/congress

16.-18. Oslo
Norges Idrettshøgskole. NIH 

Fitness Convention 2012 

Info: http://www.nih.no/

fitnessconvention2012

21. Oslo 

Konferanse: Økt 

brukermedvirkning, bedre 

forskning! 

Arr.: Kunnskapssenteret, 

Forskningsrådet, Mental Helse, 

Kreftforeningen og FFO 

Info: www.funnskapssenteret.

no 

Årsabonnement 2012:

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 – 2012

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 2012

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  

 debattinnlegg stilling ledig dato

10    22/10     26/10 16/11

11    12/11     16/11    7/12

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



Dorcas Gel Pack Grønn er en serie varmepakninger til 
profesjonelt bruk. 
Egner seg meget godt til bruk i varmekjele eller 
hydrocollator. 
Det lages i dag 6 modeller av Dorcas Gel Pack, flere av 
modellene er ergonomisk formet. 
Seniormodellen er i hovedsak laget for bruk på ryggen. 

Dorcas Activator Pack er en serie unike 
varmepakninger til bruk innen helse og 
sykepleie, til forebygging av belast-
ningslidelser i arbeidslivet, til sport og 
fritid samt til personlig velvære. 

Hygiene / benkepapir - Grønn.
Et tynt og meget behagelig papir til proffesjonelle 
behandlere og institusjoner.
70cm x 70cm  5Kg. 
100cm x 70cm 5Kg.
195cm x 70cm 5Kg.

Dorcas Cold Pack Kuldepakning laget for nedkjø-
ling i fryser eller kjøleskap. 
Myk og behagelig ned til -30°C. God 
kuldekapasitet, hygienisk i bruk. 
Kan lagres i fryser, kjøleskap eller kjølebag. 
Leveres med forseglet yttertrekk, (tas av før bruk) 
Kan vaskes med såpevann, og kan brukes om igjen 
hundrevis av ganger.

3 størrelser: 8x24cm - 12x24cm og 24x24cm. 

Kan leveres med egen logo påtrykt pakningen. 
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