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HVORDAN REISE SEG og komme videre, når du har mistet fotfestet i livet på grunn av 

kronisk sykdom?

Fysioterapeuter møter ofte mennesker med store utfordringer. Pasienter som er overbevist 

om at livet slik de kjenner det har tatt slutt, og som trenger mye hjelp for å komme over i et 

nytt spor. De må lære seg å leve med smerter og funksjonsbegrensinger. Ikke alle klarer den 

jobben.

Rundt 300.000 nordmenn lever med revmatisme. Ytterligere 800.000 har muskel- og skje-

lettplager. Sammenlagt utgjør de den største «kundegruppen» fysioterapeutene har. 

I det kropps- og treningsfikserte samfunnet vi lever i er det som regel de spesielle 

«tilfellene»som får medieoppslag. Folk med alvorlige lidelser som har gjort de mest utrolige 

ting. Som har kommet videre i livet, klarer å leve med smertene – kanskje skapt seg et helt 

nytt liv.

Men hva med dem som ikke fikser «å ta grep» om livet og plagene de sliter med? Erfarne 

fysioterapeuter vet selvsagt at den største bøygen for disse pasientene ofte er det psykiske; 

redsel for smerte, fortvilelse over å ha mistet livet slik de kjenner det. Sosial ulikhet spiller 

også en stor rolle for muligheten til å mobilisere kraft til endring.

Hva skal til for å inspirere dem? Det er grunn til å reflektere over hva som har tilstrekkelig 

effekt på motivasjon og mestring. Hvordan føles det egentlig å lese oppslag etter oppslag i 

mediene om de mest fantastiske prestasjoner, mens du selv føler deg redd og maktesløs? 

I år stilte Norsk Revmatikerforbund til start i Birkebeinerrittet under banneret #syktAKTIV.  

Deltakerne var Marit Figenschou og Henriette Salvesen. Begge er sterkt rammet av leddgikt, 

og Figenschou har i tillegg overlevd en kreftdiagnose. Revmatikerforbundet håper at de skal 

være inspirasjonskilder for andre. Og det er de helt sikkert – for noen. Men de skremmer 

kanskje vettet av andre.

Som et tiltak for unge voksne med ulike revmatiske diagnoser og muskel- og skjelettplager, 

har Norsk Revmatikerforbund i løpet av våren og sommeren arrangert samlinger hvor tema-

et har vært empowerment. Med på laget som kursledere var blant andre Marit Figenschou. 

Som i tillegg til å sykle årets Birken har besteget fem av de høyeste fjelltoppene i verden og 

gått til Sydpolen. En helt fantastisk prestasjon.

Figenschou mener det er for mye fokus på det fysiske på 

bekostning av det psykiske i tilbudene til mennesker med 

kroniske lidelser.

– Jeg har fått den fysiske behandlingen jeg trenger, blitt ope-

rert, sydd, gipset og medisinert. Det er ikke diagnosene i seg 

selv som har vært det verste, men reaksjonene i etterkant: 

hvem er jeg nå, og hvor er veien?

Spørsmålet er om fysioterapeutenes kunnskapsgrunnlag er 

godt nok til å utøve rollen som veivisere på en god måte.

 

Også for dem som ikke fikser det.
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Hvem er jeg nå, 
hvor er veien?

LEDER

De som ikke fikser det
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aktuelt Vær så god, all yours! Side 15

NORSK Revmatikerforbund vil vise at tiden 

med trening og friluftsliv ikke nødvendigvis 

er forbi for den som er rammet av kronisk 

sykdom. Snarere tvert imot; mye tyder på 

at de fleste kronikere vil ha fordel av å være 

fysisk aktive, og for noen er det kanskje i 

denne fasen at det aktive livet begynner.

Frisk nok for Birken
300 000 nordmenn lever med revmatisme, ytterligere 800 000 

har muskel- og skjelettplager. For mange av dem som rammes 

vil fysisk aktivitet bedre livskvaliteten – noen får til og med lyst 

til å sykle over fjellet.

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

PÅGANGSMOT Tøffe leddgiktsdiagnoser til tross: under banneret #syktAKTIV stilte Henriette Salvesen (t.v) og Marit Figenschou til start i Birken for Norsk 
Revmatikerforbund. Mest av alt for å nyte turen.
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AKTUELT

#syktAKTIV
Som et ledd i sin fokusering på mestring og 

muligheter, stilte Norsk Revmatikerforbund 

i år til start i Birkebeinerrittet. Under banne-

ret #syktAKTIV tilbakela Marit Figenschou 

og Henriette Salvesen de 94,6 kilometerne 

fra Rena til Lillehammer. Begge er sterkt 

rammet av leddgikt, og Figenschou har i til-

legg overlevd en kreftdiagnose. De to gjen-

nomførte løpet med glans, og helt i sitt eget 

tempo. Håpet er å være inspirasjonskilder 

for andre.

– #syktAktiv er fra vår side tenkt som 

en samlebetegnelse for Norsk Revmatiker-

forbund sitt arbeid for å oppnå best mulig 

livskvalitet for revmatikere i alle aldre, med 

alle diagnoser og i alle livssituasjoner, fortel-

ler Ingvild Mørkved i Norsk Revmatikerfor-

bund.

NRF arrangerte i 2011 en stor konferanse 

under navnet #syktAKTIV, hvor en rekke 

fremtredende fagpersoner belyste den sam-

funnsøkonomiske gevinsten ved å forebygge 

tap av helse gjennom rask diagnostisering, 

og riktig og helhetlig behandling. Ikke minst 

ble revmatikeren sett på som ressurs og ar-

beidskraft.

– Vi jobber for bedre tilrettelegging slik 

at revmatisk syke skal kunne arbeide og bi-

dra i samfunnet. Fysisk aktivitet og trening 

er viktige ingredienser i dette arbeidet, sier 

Mørkved.

Som et tiltak for unge voksne med ulike 

revmatiske diagnoser og muskel- og skjelett-

plager, har Norsk Revmatikerforbund i løpet 

av våren og sommeren arrangert samlinger 

hvor tema har vært empowerment. Målet har 

vært å få deltakerne til å se mulighetene i sine 

egne liv og trosse begrensningene sykdom-

men gir dem. Med på laget som kursledere 

var blant annet polfarer Marit Figenschou.  

Et annet liv
Det handler om å snu motgang til mulighe-

ter. Marit Figenschou måtte bytte ut sminke 

og høye hæler med medisiner. På kort tid 

gikk hun fra karriererus, til å miste fotfestet 

i sin egen tilværelse. Rammet av kreft så hun 

døden i hvitøyet, etterfulgt av diagnosene 

leddgikt, artrose, osteoporose og fibromy-

algi. Grunnmuren i livet raste ut. Sakte og 

møysommelig bygget hun en ny plattform 

og reiste seg igjen. I dag har hun lært seg å 

leve med diagnosene, samtidig som hun har 

besteget fem av de høyeste fjelltoppene i ver-

den og gått til Sydpolen.

– For meg har fysisk aktivitet alltid vært 

viktig. Da jeg ble så dårlig at jeg fikk beskjed 

av legene om å redusere stillingen min, måt-

te jeg ut, vekk. Gjennom å bestige høye fjell 

har jeg blitt kjent med min egen kropp og vet 

hva den tåler. I tillegg har jeg utviklet meg 

selv som menneske, forteller Figenschou.

Den første turen var prestasjonsorientert, 

og skulle fungere som erstatning for adrena-

linkicket hun tidligere hadde fått gjennom 

jobben. Etter hvert skjønte hun at turene var 

en forløsning, et nytt spor i livet.

– I møte med naturen og elementene ut-

vikles både dømmekraft og psyke. Jeg opp-

daget meg selv på et dypere plan, sier hun.

Laget regneark
Det første året etter leddgiktdiagnosen var 

preget av mye smerte. For å få en oversikt 

over hva som lindret og ikke, utarbeidet 

Figenschou et regneark hvor hun satte opp 

hvert ledd i kroppen, store som små. Daglig 

førte hun opp behandling, medisiner, kost-

tilskudd og ytre påvirkning som for eksem-

pel stress, før hun vurderte smertegraden i 

hvert enkelt ledd. Dette ga henne en oversikt 

over hvilke tiltak som hadde positiv inn-

virkning på kropp og sjel. Etter å ha svidd 

av mye penger på grønn te og alternative 

metoder, kunne hun fastslå at det ved siden 

av riktig medisinering og mindre stress, var 

variert fysisk aktivitet som hjalp henne best. 

– Hvis jeg i dag får en akutt betennelse, 

så vet jeg at jeg ikke ha vært strukturert nok 

i treningsarbeidet, slurvet med medisinene, 

eller ikke har det bra med meg selv. For meg 

tok det lang tid å finne de tingene som pas-

ser for meg ut ifra den situasjonen jeg er i, 

men det var det vel verdt, sier Figenschou.

Identitetskrise
Overgangen fra «kule» jobber til 60 pro-

sent uførhet førte til en identitetskrise. Når 

hun ikke lenger hadde karrieren å lene seg 

på, forsvant viktige deler i livet. Bekreftel-

sen og den ytre anerkjennelsen hun hadde 

fått gjennom jobben forsvant, og dette ledet 

henne inn i en dyp krise. Hun begynte i psy-

koterapi, og har fortsatt siden. 

– For meg er det en utviklingsprosess 

som vil vare livet ut, sier Figenschou.

INSPIRATORER Henriette Salvesen (t.v) og Marit Figenschou håper å inspirere andre kronikere  
til fysisk aktivitet. 
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PASIENTER som ikke tror på 

bedring av sine akutte rygg-

smerter, ligger dårlig an med 

tanke på tilbakeføring i jobb. 

Dette viser en ny kunnskaps-

oppsummering publisert i 

Journal of Physiotherapy.

Studier av voksne med 

akutte eller subakutte kors-

ryggsmerter ble inkludert, i alt 

ti studier med 4.683 deltakere. 

Pasienter med en negativ for-

ventning angående bedring 

hadde signifikant større sjanse 

for å være sykmeldt på et gitt 

tidspunkt mer enn 12 uker et-

ter oppstått korsryggsmerte, 

enn pasienter med tro på be-

dring og positive forventnin-

ger. Etter at forfatterne hadde 

ekskludert de fire studiene 

med høyest risiko for bias, var 

resultatene uforandret. 

Forfatterne konkluderte 

med at mennesker med en 

negativ bedringsforventning 

har dobbelt så stor risiko for 

å langtidssykmeldes sammen-

lignet med de med en positiv 

bedringsforventning. 

Kilde: Hallengraeff J. M. et 

al. Expectations about reco-

very from acute non-specific 

low back pain predict absence 

from usual work due to chro-

nic low back pain: a systematic 

review. Journal of Physiothe-

rapy; 2012; 58(3): 165-173.

– Jeg var avhengig av at alle skulle like meg og synes at jeg var 

flink. Etter 15 år i psykoterapi har jeg bygget opp en ny identitet. Det 

har vært det tyngste og mest krevende arbeidet jeg har gjort, mye 

tyngre enn å gå til Sydpolen, og jeg er utrolig stolt av det. I denne 

mentale prosessen har jeg fått eierskap og tatt kontroll over diagno-

sene, det er ikke lenger omvendt. Det er to forskjellige liv.

Hun forteller om en fysioterapeut som ga henne klar beskjed: di-

agnosene dine er faktisk ikke mine, de er dine. Det er du som må ta 

ansvaret for dem, ikke jeg. 

– Jeg var usikker og livredd – diagnosene var en trussel mot det 

eksisterende livet. Jeg fikset det ikke, og gikk inn i offerrollen. 

Hun lærte å integrere aktivitetene som tidligere hadde gitt henne 

så mye – ski, padling og sykkel. Det var faktisk mulig! 

Fokus på psyken
Figenschou legger stor vekt på at det psykiske bør bli ivaretatt på lik 

linje med det fysiske. 

– Jeg har fått den fysiske behandlingen jeg trenger, blitt operert, 

sydd, gipset og medisinert. Det er ikke diagnosene i seg selv som 

har vært det verste, men reaksjonene i etterkant: hvem er jeg nå, og 

hvor er veien?

Tankene ledet til fortvilelse, redsel, angst og usikkerhet. Selv får 

hun mange henvendelser fra folk som sliter med det samme i forbin-

delse med alvorlig og kronisk sykdom.

– Generelt kan man si at det er for mye fokus på det fysiske på 

bekostning av det psykiske. Å slite psykisk er dessuten fortsatt for-

bundet med skam. I dag er vi så opptatt av at alt skal la seg løse med 

et «quick fix». Men det psykiske må bearbeides og leges, også uten 

medisinering. Det tar tid. 

Hun har skrevet boka «Til Sydpolen. Ingen bragd». Den handler 

vel så mye om mentale prosesser som om snø, is og blodslit. 

– Det passer ikke for alle hverken å sykle Birken eller å dra til 

Sydpolen. Men alle kan ta aktive valg og prioritere i sitt eget liv. Vær 

med på Birken som den du er! Det handler om å finne sin egen vei, 

oppfordrer Figenschou.

Gi revmatisme et ansikt
Ingvild Mørkved i NRF er svært glad for at folk som Marit Figen-

schou og Henriette Salvesen stiller opp og gir revmatisme et ansikt. 

Hun håper de vil være gode inspirasjonskilder for de som ønsker 

å jobbe med sin psykiske helse og legge inn mer fysisk aktivitet i 

hverdagen.

– Revmatisme, muskel- og skjelettplager er ofte skjulte sykdom-

mer med svingende aktivitet, og mange kvier seg for å fortelle om-

verdenen om sine utfordringer i frykt for å bli stigmatisert. Vi er 

superstolte av de tøffe damene våre, og like stolte av alle hverdags-

heltene i medlemsmassen vår! 

Diagnosene dine er faktisk 
ikke mine, de er dine. Det er 
du som må ta ansvaret for 
dem, ikke jeg.

EN BRITISK studie viser at trening beskytter hjertet, også om 

du starter midtveis i livet og ved moderat fysisk aktivitet. Stu-

dien er publisert i tidsskriftet Circulation og omfatter 4.000 

personer.

Ifølge forskerne er det ikke nødvendig med spesielt hard 

trening for å oppnå resultater som er positive for hjertet. Selv 

hagearbeid og en rask spasertur teller som en del av de anbe-

falte 2,5 timer med moderat aktivitet per uke. Mer forsk-ning 

er nødvendig, fordi denne studien bare har sett på markører 

knyttet til hjerteproblemer, og ikke selve hjertesykdommen.  

Studien var også avhengig av nøyaktige rapporter fra deltaker-

ne om hvor mye de trente. Forskerne peker på folks tendens til 

å overvurdere heller enn å underrapportere hvor mye de trener.  

Studiedeltakere som gjennomførte de anbefalte 2.5 timene per 

uke hadde lavere inflammatoriske markører i blodet enn de 

som trente mindre. Slike markører er viktige, ifølge forsker-

ne, fordi høye nivåer knyttes til økt risiko for hjertesykdom.  

Leder for forskningsprosjektet er Dr. Mark Hamer, University 

College London. 

Les mer: www.bbc.co.uk/news/health 

Viktig å tro på bedring

Trening midt i livet 
beskytter
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AKTUELT  PRIMÆRKONTAKT

Manuellterapeut Stein Solem 

beskriver primærkontaktrollen 

som et meget potent verktøy 

i arbeidet for å gi pasientene 

bedre helse.

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

– SOM TERAPEUT med spesialkompetanse 

på muskel- og skjelett, har jeg et godt ut-

gangspunkt med hensyn til hvordan syk-

meldingsarbeidet for denne gruppen pasi-

enter bør være, sier Solem.

Han har siden 2006 opparbeidet seg en 

praksisprofil som gjør at han kan ta inn nye 

pasienter med jevne mellomrom. Solem ser 

det som samfunnsnyttig å ha åpne lister slik 

at pasienten kan komme raskt til behandling 

og tiltak for en raskere tilbakeføring til ar-

beidslivet. Samtidig er han er klar på at dette 

ikke er en arbeidsform som passer for alle.

– Jobben som primærkontakt krever at 

man gjør tilgjengelig timer til pasienter som 

trenger akutt behandling. For meg er pri-

mærkontaktrollen en utfordrende og spen-

nende del av jobben som gjør arbeidsdagen 

mer variert, sier han.

Brakk håndleddet
Catherine Elisabeth Howells jobber som 

– Primærkontaktrollen gir meg flere 
strenger å spille på

PÅ REKORDTID Rask og riktig behandling av manuellterapeut og primærkontakt Stein Solem fikk Catherine Elisabeth Howells raskt tilbake i full jobb. 
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trikkerangerer i vognhallen på Grefsen. 

Arbeidet er intensivt; på nattskiftet er de to 

stykker som kjører 60 trikkevogner til vask 

og ettersyn.

I november i fjor falt hun på badet hjem-

me og brakk håndleddet. Howells endte til 

slutt på A-Hus hvor hun fikk operert inn en 

stålplate for å stabilisere bruddet.

Tre uker etter operasjonen hadde hun 

sin første konsultasjon hos Stein Solem. Ved 

siden av opptreningen, tok Solem primær-

kontaktrollen fordi pasienten ble henvist di-

rekte fra sykehuset. Han kommuniserte med 

arbeidsgiver gjennom hele sykmeldingspe-

rioden, både om arbeidsevne og tilretteleg-

ging av aktuelle arbeidsoppgaver.

– Stein visste hele tiden hvilken belast-

ning jeg tålte og kunne gradere sykmeldin-

gen deretter. Dessuten slapp jeg å ta turen 

til fastlegen hver gang sykmeldingen måtte 

fornyes, sier hun. 

Howells er glad for at hun gikk til en ma-

nuellterapeut, og takker Solem for at rehabi-

literingen har vært så effektiv. I februar var 

hun tilbake som rangerer i vognhallen. 

– Stein har gjort en knalljobb! Det har 

vært en stor fordel for meg som pasient at 

sykmelder og behandler har vært en og sam-

me person, sier hun.

Tett dialog
– I dette tilfellet har pasienten en skade og 

en jobb hvor det ikke er så lett å tilrettelegge 

eller utføre andre arbeidsoppgaver. Med god 

kommunikasjon greide vi likevel å tilpasse 

noe, og hun fikk en gradvis tilvenning. Par-

tene slapp også å bruke tid på dialogmøter, 

fordi vi via sykmeldingsblanketten kunne 

informere NAV om at det forelå tett dialog 

med en god oppfølgingsplan med tydelig 

tidsplan for friskmelding, forteller Solem.

Han fremhever sykmeldingsblanketten 

som et utmerket verktøy, og roser de perso-

nene i eget fagmiljø som har vært med på å 

påvirke innholdet.

– Blanketten bidrar til at både sykmelder 

og arbeidsgiver blir mer forpliktet til å følge 

opp. Jeg er veldig bevisst på å kommunisere 

med arbeidsgiver og den sykmeldte om hva 

som eventuelt bør tilrettelegges, og prøver 

alltid å sette en prognose for hvor lenge syk-

meldingen vil vare og hvordan man ser for 

seg en aktuell gradering fremover. 

– Et annet godt verktøy som støtter meg 

i primærkontaktrollen, er Faglig veileder for 

sykmeldere på Helsedirektoratets nettsider, 

sier Solem.

Han benytter seg hyppig av henvisnings-

retten både til bildediagnostikk og til spe-

sialisthelsetjenesten, og opplever det å selv 

kunne få pasientene inn til utredning som 

en meget tilfredsstillende del av jobben.

Ikke godt nok kjent
Solem tror at mye av grunnen til at manu-

ellterapeutene ikke ennå synes så godt på 

sykmeldingsstatistikken, er at mange av pa-

sientene fremdeles kommer på henvisning 

fordi primærkontaktrollen rett og slett ikke 

er godt nok kjent. I tillegg til at yrkesgrup-

pen generelt er restriktive med å sykmelde, 

og har stort fokus på å behandle og tilrette-

legg på en måte som gjør det mulig for pasi-

enten å stå i jobb.

Han ser også at noen kan kvie seg for 

ansvaret man tar som primærkontakt. Li-

der pasienten av en alvorlig patologi utover 

muskel- og skjelettproblematikk og dette 

ikke blir oppdaget, står primærkontakten 

ansvarlig også for dette.

– Jeg håper at utdannelsen vektlegger 

kravene og ansvaret som stilles til primær-

kontakten, slik at nyutdannede manuelltera-

peuter føler seg fullt ut kvalifiserte til å være 

primærkontakter.  Trygghet på egen kompe-

tanse er viktig for den som skal ut i denne 

rollen, sier Solem.

Flere verktøy
Balansen mellom å være primærkontakt og 

behandler er viktig. Solem vil ha tid til begge 

deler, og planlegger for det når han setter 

opp arbeidsdagen. Den utvidede rollen fører 

med seg økt arbeidsmengde og ansvar, noe 

han mener det er verdt, selv om han skulle 

ønske seg et noe bedre tilpasset takstsystem 

for denne delen av faget.

– Jeg mener at jeg som primærkontakt 

har fått flere verktøy for å bidra til god helse 

for pasienten. Jeg kan raskt undersøke, hen-

vise, sykmelde og utføre andre tiltak ved 

muskel- og skjelettlidelser uten at pasienten 

behøver å vente unødvendig lenge på dette. I 

kort kan jeg gi pasienten et mye mer helhet-

lig tilbud, sier Solem. 

FORNØYD For Catherine Elisabeth Howells var det en fordel at behandlende terapeut også var 
sykmelder.

Stein visste hele tiden hvilken belast-
ning jeg tålte og kunne gradere 
sykmeldingen deretter.
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AKTUELT  PRIMÆRKONTAKT

Manuellterapeutenes rett til å syk-

melde og henvise videre er lite kjent 

i befolkningen.

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

SOM PRIMÆRKONTAKT skal manuelltera-

peuten være i tett dialog med fastlegen, ar-

beidsgiver og NAV med tanke på tilretteleg-

ging og tilbakeføring til arbeidslivet. I følge 

faggruppa i NFF, ligger ansvaret for at flere 

praktiserer som primærkontakter både hos 

den enkelte og i organisasjonene. 

– Manuellterapeutene må ta inn over seg 

den utvidede rollen de har fått tildelt fra 

myndighetene. I tillegg til behandlerrollen, 

må vi som primærkontakter også vurdere 

pasientens arbeidsevne, sier leder for Fag-

gruppen for manuellterapi i NFF, Fred Hat-

lebrekke.

Liten bevissthet
Han synes det er synd at nær halvparten av 

manuellterapeutene i Norge fremdeles vel-

ger ikke å benytte seg av sykmeldings- og 

henvisningsretten – seks år etter at ordnin-

gen trådte i kraft.

– Muskel- og skjelettplager er det vi 

virkelig kan, og det er derfor vi har fått ta 

rollen som primærkontakter. Samtidig må 

vi respektere at ikke alle ønsker å forandre 

praksisprofil. Svært mange har pasienter 

med plager som ofte fører til relativt lang-

varig oppfølging. I de tilfellene hvor manu-

ellterapeuten selv er den beste til å utføre 

behandlingen, er det uheldig bare å utrede 

og henvise videre, sier Hatlebrekke.

Mer informasjon
Primærkontaktrollen betinger også at pa-

sientene kommer direkte til manuelltera-

peuten med sine muskel- og skjelettplager. 

Hatlebrekke mener at foreningene NFF og 

NMF, og ikke minst helsemyndighetene, må 

ta ansvar for å gjøre ordningen bedre kjent i 

befolkningen. Han etterlyser mer informa-

sjon om ordningen på NAV sine nettsider, 

og ønsker en informasjonskampanje i regi 

av myndighetene.

– Også i vår egen organisasjon har vi en 

vei å gå. Vi må drive bevisstgjøring rundt 

sykmeldingsarbeidet, og jobber nå med til-

tak. Forslagene kommer opp på styrenivå 

kanskje allerede i september, forteller han.

Må bli synlige
Hatlebrekke understreker den fagpolitiske 

viktigheten av å være primærkontakt. 

– Med rett til å sykmelde og henvise er 

vi med i en helt annen grad fra første dag, 

og inntar en sterk posisjon i sykefraværsar-

beidet. Vi må ta vare på denne muligheten, 

og samtidig synliggjøre oss som den viktige 

aktøren vi er, sier han.

På masterstudiet i Bergen er sykmel-

dingsarbeidet en del av pensum. For de som 

var ferdig utdannet før 2006, arrangerte 

NAV obligatoriske kurs når ordningen tråd-

te i kraft, og utenlandsstudentene må delta 

på et kurs i trygdemedisin ved Universitetet 

i Oslo. Faggruppa i NFF har signalisert at de 

ønsker opplæring i sykmeldingsordningen 

med jevne mellomrom.

Kommer direkte med vond rygg
Kiropraktorene har hatt status som primær-

kontakter med selvstendig behandler- og 

diagnoseansvar siden 1991, og fikk sykmel-

ding- og henvisningsrett sammen med ma-

nuellterapeutene i 2006. 

595 av landets ca. 698 kiropraktorer 

brukte i 2011 retten til å sykmelde 46.482 

ganger fordelt på 21.208 pasienter. Til sam-

menlikning sykmeldte 292 av ca. 512 manu-

ellterapeuter 2.885 pasienter 6.196 ganger.

Leder av Norsk Kiropraktorforening, Ja-

kob Lothe, tror ikke det er tilfeldig at man si-

den 2006 har sett en reell nedgang i antallet 

sykmeldinger relatert til ryggproblematikk. 

– Vi sykmelder sjelden og kortvarig, men 

der det er nødvendig. Siden vi har hatt pri-

mærkontaktstatus i over 20 år er befolknin-

gen blitt godt vant med at de kan gå direkte 

til kiropraktor fremfor til legen når de har 

vondt i ryggen, sier han.

Lite kjent
En undersøkelse foretatt i regi av NFF fra 

2008 viste imidlertid at halvparten av be-

folkningen ennå ikke var klar over at ki-

ropraktorene har rett til å sykmelde, og at 

enda færre visste at det samme gjelder for 

manuellterapeutene. Etter prøveordningen 

Ukjent for folk flest

UTFORDRER Manuellterapeut og leder av faggruppa i NFF, Fred Hatlebrekke, utfordrer både myndighe-
ter og manuellterapeuter til å stå på for å gjøre rollen som primærkontakt mer kjent.
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Poenget er jo nettopp ikke å 
sykmelde med mindre det er helt 
nødvendig.

fra 2002-2006, anslo SINTEF en besparelse 

på mellom en kvart og en halv milliard årlig 

ved å la kiropraktorer og manuellterapeuter 

gå inn i rollen som primærkontakter med 

sykmeldingsrett.

– Evalueringer viser at brukerne er svært 

fornøyde med ordningen. Derfor er det 

synd, både samfunnsøkonomisk og for pa-

sientene, at ordningen ikke er bedre kjent, 

sier Lothe, og etterlyser større engasjement 

rundt dette i fremtiden, ikke minst fra 

myndighetene sin side.

I en e-post fra pressetjenesten i NAV, 

får Fysioterapeuten opplyst at NAV be-

visst bruker begrepene «sykmelder» og» 

behandler» i sin informasjon ut til befolk-

ningen, men ikke viser til enkeltgrupper 

av behandlere. Det heter videre at det ved 

innføringen av ordningen i 2006 ble laget 

plakater og informasjonsmateriell som ble 

sendt til kiropraktorer, manuellterapeuter 

og alle trygdekontor. 

Gjør ikke nok
Manuellterapeut og innehaver av Strøm-

menklinikken, Arnold Nilsen, synes fag-

gruppa og NFF har gjort for lite både når 

det gjelder markedsføring av primærkon-

taktrollen, og av manuellterapi som be-

handlingsform. Nå vurderer han å melde 

seg ut av NFF. 

– Folk vet ikke hva en manuellterapeut 

er, langt mindre at de kan sykmelde. Det 

har ikke blitt kommunisert godt nok ut i 

befolkningen, hverken fra myndighetene 

sin side, eller fra forbundet. Ofte går pasi-

entene via fastlegen før de kommer til oss 

med en henvisning. I tillegg har mange kli-

nikker fulle lister av kronikere på refusjon 

eller frikort. Da blir det liten plass til akutt-

pasienter, sier Nilsen.

Selv ser han på primærkontaktrollen 

som svært viktig, og tar høyde for øyeblik-

kelig hjelp-pasienter i sin egen praksis.

– Manuellterapeuter bruker andre virke-

midler enn leger. Der de sykmelder, forsø-

ker vi ofte å la være. Hos oss har vi avtale 

med ti frisørsalonger hvor medarbeiderne 

kan komme akutt. Poenget da er jo nettopp 

ikke å sykmelde med mindre det er helt 

nødvendig, men å gi adekvat behandling og 

veiledning slik at pasienten kan gå tilbake 

på jobb.

Faglig usikkerhet
Nilsen tror også at endel manuellterapeuter 

kvier seg for å ta stilling til sykmelding på 

grunn av faglig usikkerhet. 

– Sammenlignet med kiropraktorutdan-

nelsen, som tilbyr en bredere medisinsk ut-

dannelse enn det vi har, i tillegg til at den 

også gir bedre kompetanse innen radiologi, 

er masterstudiet i manuellterapi for svakt. 

Da er det lett å la legen ta avgjørelsen om 

sykmelding eller ikke, for å være på den 

sikre siden, sier han.

Bidrar der de kan
Forbundsleder i NFF, Eilin Ekeland, sier 

at forbundet kan bidra innenfor fagorga-

nisasjonens rammer, men at NFF ikke har 

ansvar for at pasientinformasjon når ut i 

befolkningen.

Hun understreker at NFF gjennom IA-

arbeidet og i møte med departementet og 

direktoratet gjør det de kan for å løfte frem 

tiltak som vil gjøre manuellterapeutene mer 

synlige som primærkontakter.

– Men ansvaret for at primærkontaktrol-

len blir bedre kjent i befolkningen ligger 

først og fremst hos myndighetene og ma-

nuellterapeutene selv. Vi kan bistå og være 

med på å formidle informasjon, men NFF 

er bare i liten grad en pasientkanal, sier 

hun.

Ekeland mener det er viktig at terapeute-

ne selv setter av tid til øyeblikkelig hjelp, og 

markedsfører seg ut i lokalsamfunnet. Hun 

er også åpen for at NFF kan gjøre mer, men 

har så langt ikke fått noen konkrete innspill 

fra fagmiljøet. 

Lønnsomt å inkludere 

 Det vil være samfunnsøkonomisk 

lønnsomt å inkludere funksjonshem-

mede i arbeidslivet. En fersk analyse fra 

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) viser 

at samfunnet kan spare milliarder på å få 

flere i jobb.

Rapporten, «Samfunnsøkonomisk 

analyse av økt sysselsetting av personer 

med nedsatt funksjonsevne», er laget 

på oppdrag fra Barne- likestillings og 

inkluderingsdepartementet. Bakgrunnen 

var muligheten for å bruke en samfunns-

økonomisk analysemodell som COWI, 

Danmark, i samarbeid med AFI, har utviklet 

for å analysere konsekvenser av tiltak i 

arbeidsmarkeds- og velferdspolitikken. 

– Med moderate forutsetninger om 

omfanget av arbeidsdeltakelse vil en fem 

prosent økning gi en samfunnsøkonomisk 

gevinst på om lag 13 milliarder kroner over 

en tiårsperiode. Hver enkelt ny arbeidsta-

ker vil i tiårsperioden bidra med en sam-

funnsøkonomisk gevinst på nær 900.000 

kr, skriver AFI på sine nettsider. 

Les mer: www.afi.no

Veileder i bruk av sosiale 
medier

Helsedirektoratet publiserte nylig en 

veileder som skal hjelpe større og mindre 

virksomheter i helse- og sosialsektoren i 

bruken av sosiale medier. Veilederen tar 

for seg ulike problemstillinger når det gjel-

der bruken av sosiale medier for ledelse, 

ansatte og pasienter.

Her finner du en rekke innspill som 

særlig ledelse, sikkerhetsleder, sikkerhets-

koordinator og kommunikasjonsansvarlig 

kan ha nytte av når de skal utarbeide in-

terne retningslinjer. Veilederen inneholder 

konkrete tekstforslag som kan brukes som 

utgangspunkt. 

Last ned veilederen her:

http://helsedirektoratet.no/lover-

regler/norm
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NFF skal slankes og trimmes.  

I løpet av høsten vil et konkret 

forslag til ny organisasjons-

modell bli lagt fram. Mye peker 

i retning av at noen få store 

regioner vil erstatte dagens 

20 avdelinger.

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

VEL OG MERKE – dersom Landsmøtet 2013 

godtar de foreslåtte endringene. Hvis dele-

gatene sier ja, er målet å starte implemente-

ringen i løpet av første halvår 2014.

NFFs nestleder Elin Engeseth er leder i 

styringsgruppa for prosessen. Hun under-

streker at det som skal inngå i forslaget til ny 

modell er forbundets politiske beslutnings-

struktur. 
– Det er også viktig å ha klart for seg at 

NFFs formål ikke endres, og at endringene 

samlet sett skal ligge innenfor dagens øko-

nomiske rammer, sier Engeseth til Fysiote-

rapeuten.

Økt profesjonalisering
– Hva er de viktigste kravene fra medlemmer 
og tillitsvalgte som har kommet fram i denne 
prosessen?

– Medlemmene ønsker en økt profesjo-

nalisering av NFFs medlemsservice, større 

politisk handlekraft og tydelige budskap. De 

vil også ha økt gjennomslagskraft, både in-

ternt og eksternt. Meldingene vi har fått inn 

gir oss det grunnlaget vi trenger for å foreslå 

større lokale organisasjonsledd, med noen 

regioner til erstatning for dagens avdelinger. 

I tillegg legger medlemmene stor vekt på 

nye kommunikasjonskanaler i for-

bundet, for å øke mulighetene til å 

påvirke og fatte beslutninger. Med-

lemmene har også gitt klare signaler 

om at det faglige tilbud til medlem-

mene må ligge minst på dagens nivå, 

sier hun.

Medlemsservice
– Hvilke konsekvenser kan en slik 
modell få for sekretariatet i Oslo?

– Sekretariatet vil få nye oppga-

ver fordi den politiske beslutnings-

strukturen endres. Størstedelen av 

medlemsservicen foreslås flyttet fra 

avdelingene til NFF sentralt. Det be-

tyr at sekretariatet må styrkes. Det 

er NFFs generalsekretær som vil få 

ansvar for å utarbeide og gjennom-

føre slike endringer. 

– Hvordan kan dere være sikre på 
at Landsmøtet faktisk vil vedta det 
dere foreslår?

– En viktig del av arbeidet framover blir å 

holde kontakt med organisasjonsleddene. Vi 

legger stor vekt på å involvere de tillitsvalgte. 

Dette er vesentlig for at modellen som leg-

ges frem på Landsmøtet er godt forankret. 

Forslaget skal være så godt gjennomarbeidet 

at det vil være rimelig å tro at Landsmøtet 

vil kunne ferdigbehandle det, sier Engeseth.

Faggrupper, råd og utvalg
– NFF består av mange andre ledd enn av-
delingene. Hva skal skje med politiske råd og 
utvalg - og med faggruppene? 

– Organisasjonen som helhet vil bli slan-

kere og beslutningsprosessene enklere. Det 

vil bety endringer også i andre organisa-

sjonsledd enn avdelingene. En mulighet vi 

ser på er løsninger for kvalitetssikring av 

politiske beslutninger, uten å ha faste orga-

ner på alle områder. Sentralstyrets funksjon 

opprettholdes, men sammensetningen må 

justeres i forhold til den nye strukturen som 

vedtas. Når organisasjonen blir slankere, er 

det også naturlig at det blir færre delegater 

og observatører på Landsmøtet. Faggrup-

pene skal vi derimot ikke se på i denne om-

gang.

– Hvordan skal et system med store regio-
ner bemannes og organiseres?

– Lokalleddene – regionene – tenkes be-

mannet med en leder som er politisk valgt 

ansatt på heltid. I tillegg skal hver region ha 

et valgt styre. Når det gjelder inndelingen 

må det tas hensyn til flere forhold, blant an-

net antall medlemmer og geografi, sier En-

geseth. 

 

Ønsker for «nye» NFF:  
Slankere og mer handlekraftig

- Ny nettside - www.altiusgruppen.no

FRAMOVER - En viktig del av arbeidet blir å holde kontakt 
med organisasjonsleddene, sier Elin Engeseth, nestleder i 
NFF og leder i styringsgruppa.
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Moderate ryggsmerter som kom-

mer og går blir ikke bedre hverken 

av hvile eller opptrening. Normal 

aktivitet og smertestillende, er rådet 

fra professor Aage Indahl.

– VI BRUKER masse penger på ryggen som 

vi like gjerne kunne kjøpt et par gode flasker 

rødvin for. Spis Paracet og gjør det trivelig 

mens du venter på at det går over, sier Aage 

Indahl til VG. Indahl er professor ved Uni 

Helse, Universitetet i Bergen og overlege ved 

Sykehuset Vestfold, Kysthospitalet.

Indahl understreker at han ikke snakker 

om kroniske, sterke ryggsmerter, men om 

moderate plager som kommer og går. Han 

mener ifølge VG at helsevesenet har skapt 

alt for mye dramatikk rundt disse plagene, 

og ønsker å fjerne frykten for å gjøre noe 

«galt» med ryggen.  Han hevder at ryggen 

ikke trenger spesifikk trening, og at beve-

gelse er bra for både kropp og sjel. 

– Vi har ingen effektiv behandling. Hva 

leger og andre gjør, har ingen effekt utover 

det smertestillende. Rygglidelsene forkortes 

ikke en eneste dag av våre tiltak, sier profes-

soren. 

TRENDEN med at fød-

selsvekten hos nyfødte 

har økt de siste årene, er 

i ferd med å snu.                              

– Oppsiktsvekkende, 

mener professor.

I 1970 var det 2,7 pro-

sent av alle nyfødte som 

veide mer enn 4.500 

gram ved fødselen. Si-

den da har andelen tun-

ge nyfødte økt gradvis. 

Tall fra Medisinsk fød-

selsregister viser at pro-

sentandelen var nede i 3,1 i fjor. Det er den 

laveste andelen tunge nyfødte siden 1982.

Professor og tidligere leder av Medisinsk 

fødselsregister, Lorentz M. Irgens ved Insti-

tutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i 

Bergen, er overrasket.

– Vi tror at økningen i fødselsvekten hos 

nyfødte skyldes fedmeutviklingen hos voks-

ne. Nå ser det ut til at andelen tunge nyfødte 

har normalisert seg til det samme nivået 

som var på 1990-tallet. Utviklingen er opp-

siktsvekkende, og vi lurer på hvorfor. Vi tror 

det har en sammenheng med økt oppmerk-

somhet omkring kostråd og nedgang i brus-

forbruket, sier Irgens til Dagens Medisin.

Helt frem til 1976 var prosentandelen på 

2-tallet. Etter 1976 har andelen nyfødte over 

4.500 gram vært på over 3 prosent og nådde 

en topp 1999 ved 4,9 prosent av de nyfødte 

som veide over 4,5 kilo. 

Et gen kan minske 
risikoen for MS

I en ny doktorgradsavhandling blir det 

bekreftet at en sjelden variant av et bestemt 

gen kan redusere risikoen for multippel 

sklerose (MS).

Avhandlingens tittel er «Studies of 

genetic risk factors for multiple sclerosis. 

Finemapping, replication and genetic associa-

tion to clinical phenotype.» 

– Funnene kan tyde på at kliniske un-

dergrupper av pasienter har ulike genetiske 

risikofaktorer, som igjen kan ha implikasjoner 

for behandlingen, sier lege og forsker Inger-

Lise Mero til Dagens Medisin.

I avhandlingen har hun beskrevet gener 

som øker risikoen for multippel sklerose. Mero 

og kolleger har blant annet stadfestet at 

personer som har en sjelden variant av TYK2-

genet har mindre risiko for å få sykdommen 

enn andre.

Inger-Lise Mero disputerte ved Universite-

tet i Oslo 17. august.

Les mer: www.dagensmedisin.no

Nyfødte ikke så tunge som før

Enkel resept mot ryggplager Nye tiltak mot diabetes 2

Helsedirektoratet har startet en prosess for 

å forsterke innsatsen mot type 2-diabetes. 

Nye behandlingstiltak kan bli inkludert i de 

nasjonale retningslinjene.

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen sier til 

Dagens Medisin at han er bekymret.

– Utviklingen går i feil retning, selv om vi 

ser at epidemien er enda mer alvorlig i en del 

andre, sammenlignbare land. Målet vårt er 

selvsagt å bli enda bedre på forebygging, sier 

Larsen.

Dokumentet «Nasjonal faglige retnings-

linjer: Diabetes  forebygging, diagnostikk og 

behandling» ble utarbeidet i 2009. Helse-

direktøren mener retningslinjene fortsatt 

holder mål, men at det er behov for å vurdere 

om innsatsen må forsterkes.

– Blant annet er Helsedirektoratet kjent 

med at det kommer flere, relativt kostbare 

behandlingstiltak fremover. Direktoratet vil 

ha en prosess med fagmiljøene for å vurdere 

hvilke tiltak som skal inkluderes i nasjonale 

retningslinjer. Men det er for tidlig å si noe 

konkret om hva dette arbeidet vil munne ut i, 

sier Larsen.
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Nå kan du ta videreutdanning 

i helsefremmende og forebyg-

gende arbeid ved Høgskolen 

i Oslo og Akershus. Dette er 

den eneste av NFFs kursrekker 

som gir studiepoeng

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

«VIDEREUTDANNING i helsefremmende 

og forebyggende arbeid for fysioterapeuter 

– folkehelse- og arbeidshelseperspektiv», 

er det fullstendige navnet på utdanningen. 

Målgruppen er fysioterapeuter som vil ut-

vikle sin kompetanse i helsefremmende og 

forebyggende arbeid. Fagansvarlig for vi-

dereutdanningen ved HiOA er Kåre Rønn 

Richardsen.

Det er nå 20 påmeldte til den siste og av-

sluttende delen av kursrekken i høst. «Helse- 

og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmiljø 

(HM2)» arrangeres 19.-23. november og 

avsluttes med eksamensoppgave. De andre 

kursene, som må tas før avsluttende kurs 

og eksamsoppgave, er «Helsefremmende og 

forebyggende arbeid i et folkehelseperspek-

tiv» (HEFFA) og «Helse- og miljøarbeid – 

fysisk arbeidsmiljø» (HM1).

NFFs kursrekke
Rådgiver Aslaug Skuladottir i NFFs fagsek-

sjon opplyser at videreutdanningen fortsatt 

skal bestå av tre kurs som NFF har utviklet. 

– For å få full uttelling med studiepoeng 

må alle tre kurs gjennomføres. De to første 

kursene (HM1 og HEFA) må være gjen-

nomført i løpet av de siste fem år før avslut-

tende kurs (HM2) og eksamensoppgave. 

Avtalen mellom NFF og HiOA innebærer at 

høgskolen er fagansvarlig.  Kursene subsidi-

eres fortsatt av Fondet.

15 studiepoeng
Tidligere var det Høyskolen i Vestfold (HiV) 

som hadde denne videreutdanningen. I juni 

inngikk NFF en ny avtale med Høgskolen i 

Oslo og Akershus (HiOA) om å ta over vi-

dereutdanningen, som gir 15 studiepoeng. 

Første gang det ble utdelt studiepoeng for 

denne videreutdanningen var i 2008. 

Når det gjelder samarbeid med universi-

teter og høgskoler om fysioterapispesifikke 

kurs, står det i NFFs kursstrategi at dette 

er viktig for å styrke kompetansen og for å 

arbeide for å få utelling i studiepoeng for 

kursene.

Poeng stadig viktigere
Mye tyder på at studiepoeng blir stadig vik-

tigere. I NFFs siste medlemsundersøkelse 

om kurs svarte 23 prosent av de som ikke 

hadde deltatt på NFFs kurs, at de prioriterer 

å ta etter- og videreutdanning som gir stu-

diepoeng.  Og ifølge andre tilbakemeldinger 

fra medlemmene er det etter- og videreut-

danning med studiepoeng som etterspørres 

i forbindelse med kompetansekartlegging 

lokalt.

Videreutdanningen i helsefremmende og 

forebyggende arbeid for fysioterapeuter er 

likevel den eneste av NFFs kursrekker per i 

dag som gir studiepoeng. 

Les mer: www.fysio.no/KURS2/Kursnytt

Helsefremmende og forebyggende ved HiOA

SAMARBEIDER Aslaug Skuladottir, rådgiver i NFFs fagseksjon og Kåre Rønn Richardsen, fagansvarlig 
for videreutdanningen ved HiOA.

Nytt studium om revmatisme 
Universitetet i Nordland og Helse Nord går sammen for å øke kompetansen om revmatiske 

sykdommer blant helse- og sosialpersonell.

Det nye studiet heter «Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv». Målgruppene er syke-

pleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer og helsearbeidere i kommunene. Studiet er 

samlings- og nettbasert og gir 30 studiepoeng. Oppstart er januar 2013, og søknadsfrist er  

15. oktober.

Les mer: www.helse-nord.no
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Fysioterapeuter kan overta legens 

rolle som primærkontakt i helseve-

senet når det gjelder pasienter med 

muskel- og skjelettplager, ifølge en 

svensk studie.

TEKST John Henry Strupstad 
fagredaktor@fysio.no

STUDIEN har sammenlignet fysioterapeuter 

og leger som førstekontakt for pasientene.

Flere andre studier har til nå vist at fysio-

terapeuter er kompetente til å utføre en før-

ste helsevurdering av muskel- og skjelettpla-

ger. De samme studiene viser stor tilfredshet 

blant pasienter som fikk tildelt fysioterapeut 

og ikke lege ved denne første kontakten med 

helsevesenet. Positive effekter har også blitt 

funnet på akuttmottak, skriver Fysio, ny-

hetsbrevet for fysioterapeuter (nr. 6/2012). 

Formålet med studien var å sammen-

ligne legers og fysioterapeuters vurdering av 

muskel- og skjelettplager ved et akuttmot-

tak, samt å evaluere pasientenes tilfredshet. 

Første del av studien ble designet som en 

retrospektiv gjennomgang av 432 pasient-

journaler opp til tre måneder etter første 

konsultasjon. Studiens andre del bestod av 

et spørreskjema som målte pasienttilfreds-

het. Dette ble sendt ut til 51 av pasientene 

som hadde vært hos fysioterapeut og 42 som 

hadde vært hos lege. 

85 prosent av de 432 pasientene ble for-

delt til fysioterapeut ved første konsultasjon. 

Fysioterapeutene vurderte det dithen at syv 

prosent av disse måtte henvises til en annen 

helseinstans grunnet behov for ikke-fysio-

terapeutiske tiltak (røntgen, medisiner og/

eller sykmelding). Alle alvorlige sykdoms-

tilstander ble identifisert av fysioterapeuten 

ved dette første besøket. 

Pasientene som fikk gleden av å møte en 

fysioterapeut istedenfor en lege i første kon-

sultasjon, var signifikant mer fornøyd med 

hjelpen, informasjonen og vurderingene 

som ble gjort enn de pasientene som møtte 

en lege i første møtepunkt. 

Kilde: Ludvigsson ML, Enthoven P. 

Evaluation of physiotherapists as primary 

assessors of patients with musculoskeletal 

disorders seeking primary health care. Phy-

siotherapy 2012;98(2):131-7.

Fysioterapeuter som primærkontakt?

TREDEMØLLE
741,-  pr. mnd

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

og forutsetter kreditgodkjennelse. 
Tilbudet gjelder t.o.m  31. oktober 2013.

 

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

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

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

En lege kom med denne kommentaren da 
saken ble lagt ut på Twitter: «Vær så god, 
all yours!»
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Fysioterapi spiller en vesentlig rolle i 

en ny dansk dokumentar om post-

traumatisk stressyndrom. Filmen 

«I krig med seg selv» beskriver en 

kvinnes kamp mot traumene hun har 

med seg fra krigen i Bosnia.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

FORBUNDET Danske Fysioterapeuter (DF) 

har omtalt filmen på sine nettsider. Det er 

Jørgen Flindt Pedersen, kjent i Danmark 

for «Drengene fra Vollsmose», som har la-

get en ny dokumentar om posttraumatisk 

stressyndrom (Post Traumatic Stress Disor-

der, PTSD). Filmen kan bestilles gratis hos 

Dansk Flygtningehjælp.

I denne filmen følger han en bosnisk 

kvinne som er traumatisert etter krigsopp-

levelser og tortur i Bosnia. Kvinnen heter 

Sadie Kajtazaj og ble behandlet på Center 

for Traume- og Torturoverlevere (tidligere 

RCT Fyn). 

I filmen forteller personalet ved senteret 

om hvilken behandling Sadie fikk. Fysiote-

rapi er en viktig del av behandlingen fordi 

traumene setter seg i kroppen. Behandlin-

gen av traumatiserte flyktninger skjer derfor 

alltid i et tett samspill mellom psykologer og 

fysioterapeuter.

Sadie forteller hvordan en serbisk milits 

river den fire år gamle sønnen hennes ut av 

armene på henne. Hun hadde lovet sønnen 

at hun aldri skulle slippe hånden hans, og 

plages derfor av en fortærende skyldfølelse. 

Traumet har forplantet seg i kroppen, og 

høyre side er helt følelsesløs. Det var med 

høyre hånd hun ga slipp på sønnen. Senere 

ble Sadie fengslet og utsatt for fysisk og psy-

kisk tortur.

I filmen forteller og viser fysioterapeut 

Dorte Uhd hvordan hun bruker fysiotera-

pien, slik at Sadie kommer i kontakt med 

kroppen sin igjen. 

Les mer: http://fysio.dk/

Å fjerne nerveknutene etter en amputasjon 

kan gjøre vondt verre. En ny dansk studie viser 

at smertene ofte kommer tilbake – noen ganger 

med forstørret kraft og styrke, skriver forsking.no.

Fantomsmerter utløper fra nerveknuter 

som oppstår fordi nervene ikke vokser skikkelig 

sammen etter amputasjon. Ved å fjerne ner-

veknutene har man håpet å kunne dempe eller 

eliminere de svært intense smertene. Nå viser en 

studie gjennomført på Anestesiologisk avdeling 

og Dansk Smerteforskningscenter ved Aarhus 

universitetssykehus at dette ikke er veien å gå.

– Studien vår viser at smertene typisk 

fortsetter med uforminsket styrke eller bare blir 

lindret på kort sikt, sier overlege Lone Nikolajsen, 

som har gjennomført prosjektet som en del av 

sin doktorgrad.

Håpet er at man i fremtiden kan bruke 

medisiner som hemmer eller blokkerer de såkalte 

natriumkanalene langs nervetrådene, som er an-

svarlige for at det går et signal fra den amputerte 

kroppsdelen og opp til hjernen. 

Les mer: http://www.forskning.no/arti-

kler/2012/august/329095

Uklar kost-nytte-effekt 
av nakkebehandling

Det tilbys en rekke intervensjoner fra 

ulike aktører for behandling av uspesifikke 

nakkesmerter. Cochrane har gjort en 

systematisk litteraturgjennomgang for å 

se på kostnadseffekten av tiltakene. 

Oversikten inkluderer artikler fra me-

disinske og økonomisk baserte databaser, 

referanselister og forfatternes egne 

databaser frem til 13. januar 2011. 

Ifølge forfatterne fins det få studier på 

dette feltet, og stor grad av heterogenitet 

gjør det vanskelig å konkludere. Studiene 

som er inkludert i denne oversikten gir hel-

ler ingen klare indikasjoner på mulig kost-

nadseffekt av konservative behandlings-

metoder for uspesifikke nakkesmerter.

Les mer:

http://www.springerlink.com/content/

221384g6h3u15172/fulltext.pdf

Kampen mot traumene fra Bosnia

Gjenstridige fantomsmerter

Idrettshøgskole i Tromsø
Det skal etableres en idrettshøgskole i Tromsø med nordnorsk profil. Universitetet i Tromsø 

og Høgskolen i Finnmark planlegger også fusjonering, opplyser Helsevitenskapelig fakultet 

ved UiT.

– Vi har fått en «flying start» og er langt på vei i ferd med å realisere en Idrettshøgskole i 

Nord – og det før hele utredningen vår er ferdigstilt. Universitetsstyret har allerede bevilget 

penger til de første studieplassene, sier Arnfinn Andersen. Han leder idrettshøgskolens pro-

sjektgruppe ved Det helsevitenskapelige fakultet, som har hovedansvar for prosjektet. 
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EN NY kinesisk studie har sammenlignet 

effekten av akupunktur og fysioterapi i be-

handling av pasienter etter hjerneslag. 

Studien (1) er designet som en multisen-

ter-, tre-armet- og randomisert kontrollert 

studie. Utvalget bestod av 310 deltakere, og 

av disse fullførte 274 studien. 15 deltakere 

oppfylte ikke inklusjonskriteriene og 21 

droppet ut. Milde og forbigående bivirk-

ninger av de ulike intervensjonene ble ob-

servert i mindre enn en prosent av tilfellene.  

Deltakerne ble randomisert til tre ulike in-

tervensjonsgrupper, som alle fikk minimum 

«standard behandling». Dette inkluderte 

psykologisk rådgivning, standard pleie og 

daglig medisinsk vurdering. Intervensjons-

gruppene fikk akupunktur, individuell fy-

sioterapi eller akupunktur pluss fysioterapi. 

Hyppighet av behandling var en gang daglig, 

seks dager i uken i fire uker.

Akupunktur pluss standard behandling 

gav den samme effekten som fysioterapi 

pluss standard behandling. Det var ingen 

synergieffekter for kombinasjonen aku-

punktur og fysioterapi i tillegg til standard 

behandling. Forfatterne konkluderer med 

at det er behov for betydelig mer forskning 

for at man sikkert kan anbefale en av inter-

vensjonsprotokollene fremfor en annen.   

 

Kilde: 

1. Zhuangl LX, Xu SF, D’Adamo CR, Jia C, 

He J, Han DX, Lao LX. (2012: An effective-

ness study comparing acupuncture, physio-

therapy, and their combination in poststroke 

rehabilitation: a multicentered, randomized, 

controlled clinical trial. Altern Ther Health 

Med.;18(3):8-14.

Svensk manual for rehabi-
litering av ryggsmerter

 Det er utarbeidet en ny manual for 

rehabilitering av ryggsmerter i Sverige. 

Målet er tilbakeføring til arbeid og kortere 

og mindre sykefravær.

Forskere ved Karolinska Institutet, 

Institutt for miljømedisin, har utarbeidet 

denne manualen for rehabilitering av 

pasienter med ryggsmerter. Manualen er 

vitenskapelig basert og utviklet for å gi 

pasienter med ryggsmerter en evidens-

basert rehabiliteringsprosess på veien 

tilbake i jobb.

Oppfølgingsstudier i Sverige viser at 

tiltakene i manualen gir gode effekter på 

tilbakeføring, redusert sykefravær, sam-

funns- og bedriftsøkonomiske gevinster, 

samt en bedre selvopplevd helse. 

Manualen kan lastes ned fra: 

www.ki.se/imm

Hjerneslag  
– fysioterapi eller akupunktur?

Tredemøller
Kr 5.950 – 39.500.-

Kondisjon, Crossfit og basistrening

KKKKrr 55.KKr 5555.5.99955500 – 333333333339999999999999999999999999.55555555555555555550000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.....----59995050 – 39399.55555555555555555555550000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009.5050000000....-----0.-

Nettbutikk: www.sportsmaster.nosportsmaster.no

Kettlebellsllllssllllsls

Tredemøller

Spinningsykler

Ellipsemaskiner

Romaskiner

Kettlebells

Slynger

Tau 

Bumperplates 

Matter 

Trimgulv

Pulsklokker
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En bedragerisiktet fysioterapeut fra 

Sarpsborg fikk refusjon for rundt 

1.000 pasienter han aldri hadde be-

handlet. Nå har Fredrikstad tingrett 

avsagt dommen, og fysioterapeuten 

må tilbringe seks måneder i fengsel.

Av Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

UNDER rettssaken erkjente fysioterapeu-

ten at han hadde gjort seg skyldig i grovt 

uaktsomt bedrageri for over 1,3 millioner 

kroner. Dette beløpet må han betale tilbake 

til Helfo, skriver Sarpsborg Arbeiderblad på 

sine nettsider. 

Tingrettsdommer Tina Bergstrøm fant 

det straffeskjerpende at bedrageriet har på-

gått i over fem år og at beløpet er så høyt. 

– Siktede har faktisk fortsatt å fremme 

refusjonskrav etter at saken var anmeldt og 

han var kjent med dette, skriver Bergstrøm i 

den ferske dommen. 

Fysioterapeuten skal ifølge dommen ha 

fremmet flere krav om 

refusjon om behand-

ling av pasienter på sitt 

kontor mens han vitter-

lig befant seg i Spania 

og i Alpene. Han skal 

ha krevd refusjon for så 

mange som 1.000 pasi-

enter som aldri har vært 

behandlet. 

– Særlig på dette 

punktet har hans uakt-

somhet vært svært grov, 

tett opp til grensen for 

forsett, skriver tingretts- 

dommeren. 

I tillegg til fengselsstraff og tilbakebe-

taling av 1,3 millioner kroner, risikerer fy-

sioterapeuten også å miste sin refusjonsrett. 

Dette er noe Helfo skal ta stilling til senere, 

skriver Sarpsborg Arbeiderblad. 

Seks måneder for refusjonssvindel

MEDICAL



Ultralyd fra GE gir deg et system med høy ytelse på alt fra bildekvalitet til brukerergonomi. Alle Logiqmodellene er 
bygget på samme plattform som high-end modellen Logiq E9. Velg mellom uilke modeller av bærbare og stasjon ære 
systemer som gir deg fantastiske bilder. Alle apparatene har egenskaper som DICOM (opsjon), CrossXBeam (spatial 
compunding), SRI (Speckle Reduction Imaging) og ikke minst en utrolig prosessering av rådata.

Logiq P6
Stasjonært system med utrolig 

bildekvalitet. Matriseprobe, Hybrid 

Contrast og elastografi er bare noen 

av de avanserte egenskap ene. Du 

jobber raskere og smartere med   

2D- og doppleroptimalisering, 

autokalkulasjoner, automatiske IMT 

målinger og en kommentarassistent.

Logiq S8
Stasjonært system bygget på GE 

sin S-Agile Acoustic Architecture. 

En kraftfull skanner som proses-

serer ultralydsignalene ved hjelp av 

 komplekse akustiske modeller. 

Superb imaging. Simplified workflow. 

Scalable solutions.

Venue 40
Bærbart system m/tralle eller docking. 

Lekkert design med touchscreen. 

Quick touch kommandoer for dybde, 

gain, frys og lagre. Bildene kan lagres 

på SD kort eller USB. DICOM som 

opsjon. Finnes med applikasjon for 

blant annet anestesi, point of care og 

muskel/skjelett. Enkel rengjøring av 

skjerm.

Kontakt oss for mer informasjon. Tlf. 24 05 66 30. E-post: kundeservice@medinor.com. www.medinor.no

Logiq e
Bærbart system i laptopformat, leve-

res m/tralle eller docking (dockingen 

har 3 probeporter).  Apparatet har 

de samme innstillingsmulighetene 

som de større stasjonære model-

lene. Simultan split screen. Mulighet 

for Logiqview (panoramabilder opp til 

60mm). eSmart Trainer USB modul 

med 3D animerte scanningteknikker.
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Sammendrag 

 Design: En prospektiv korrelasjonstudie basert på endringsdata, samt tverrsnittsdata. 

Bakgrunn og hensikt: Det er begrenset forskning på sammenheng mellom bevege-

lighet, smerter og funksjon i lumbalcolumna. Hensikten med studien var å undersøke 

sammen hengen mellom disse parameterne hos kroniske ryggpasienter, målt før og etter 

intervensjon.

Metode: Data var fra en originalstudie med 49 pasienter med kroniske ryggsmerter som 

fikk behandling i åtte uker. Bevegelighet ble undersøkt som lumbal fleksjon målt med 

Schobers modifiserte metode, og smerte og funksjon ble undersøkt med selvrapporte-

ringsskjemaer, henholdsvis Visual Analoge Scale og Oswestry Disability Index før og etter 

intervensjon. Sammenhenger ble undersøkt gjennom korrelasjonssanalyser (Pearsons r) av 

endringsverdiene for lumbal fleksjon, smerte og funksjon, og mellom de ulike parametrene 

etter intervensjonen.

Resultater: Analysene viste ikke sammenheng mellom lumbal fleksjon og smerte  (r = 

0.23, p = 0.19),  men en svak sammenheng ble funnet mellom lumbal fleksjon og funksjon 

(r = 0.29, p = 0.045).  Sammenhengen var sterk mellom smerte og funksjon (r = 0.81, p < 

0.001).

Konklusjon: Funnene om ingen sammenheng mellom lumbal fleksjon og smerte, og 

den svake sammenhengen mellom lumbal fleksjon og funksjon samsvarer med tidligere 

forskning. Den sterke sammenhengen mellom smerte og funksjon avviker fra tidligere 

forskning. Studien indikerer et behov for å foreta målinger både på bevegelighet, smerte 

og funksjon i undersøkelsen av ryggpasienter.

Nøkkelord: Korsryggplager, undersøkelse, lumbal bevegelighet, lumbal fleksjon, smerte, 

funksjon.

Pasienter med kroniske ryggsmerter: 
Sammenheng mellom bevegelighet, 
smerte og funksjon i lumbalcolumna

fag

Innledning
Offentlige utgifter til helsetiltak og behand-

ling har økt i takt med det økende antall per-

soner med ryggsmerter (1,2), og helseprofe-

sjonene har rettmessig blitt møtt med krav 

til dokumentasjon på effekt av tiltak man 

har iverksatt ovenfor denne pasientgruppen.

Ifølge både fysioterapi og manuellterapi 

er mye av det terapeutiske rasjonale basert 

på hypotesen om at det er et lineært forhold 

mellom bedret bevegelighet og bedring i pa-

sientens totalsituasjon. Bevegelighet, smerte 

og funksjon er derfor vanlig å måle både før, 

under og etter behandling, og tradisjonell 

intervensjon har til hensikt å påvirke nett-

opp disse parametere (3). Er det så noen 

sammenheng mellom mål på bevegelighet, 

smerte og funksjon? Tidligere forskning på 

dette området er begrenset. Flere studier vi-

ser liten sammenheng mellom disse målene 

når man har undersøkt en eventuell sam-

menheng etter intervensjon. I en tverrsnitt- 

studie av Deyo på personer med akutte rygg-

smerter (n = 80) ble det brukt to forskjellige 

funksjonsskjemaer, Sickness Impact Profile 

(SIP), og Roland Morris Back Disability Qu-

estionnaire (RMDQ). Det ble funnet sam-

menheng mellom funksjon målt med begge 

skjemaene og «finger til gulv»-test som mål 

på lumbal bevegelighet, med korrelasjons-

Olav Frode Aure, 
manuellterapeut, MSc, 
Larvik Fysioterapi AS. 
Epost: olf-aur@online.
no

Alice Kvåle, professor, Dr. philos.,  
Forskningsgruppen i fysioterapi, Institutt 
for samfunnsmedisinske fag, Universite-
tet i Bergen.  

Denne vitenskapelige originalartik-
kelen ble først mottatt 24.05.2011 
og godkjent 01.06.2012. Artikkelen 
er fagfellevurdert etter Tidsskriftet 
Fysioterapeutens retningslinjer på www.
fysioterapeuten.no.

Oppgitte interessekonflikter: Ingen
Studien er godkjent av Regional Etisk 
komité (REK).

VITENSKAPELIG ARTIKKEL
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I enhver klinisk studie bør man være kritisk til de 
valgte effektmål og om disse er de optimale 
målemetoder av de benyttede parametre.

koeffisienter på henholdsvis Pearsons r (r ) 

= 0.30 ved bruk av SIP, og r = 0.42 ved bruk 

av RMDQ (4). En studie av Waddell et al. 

viste en korrelasjonskoeffisient mellom lum-

bal bevegelighet målt med inklinometer og 

funksjon målt med RMDQ  til r = -0.44 (5). 

En annen studie fant et liknende resultat for 

sammenheng mellom lumbal fleksjon målt 

med inklinometer og funksjon målt med 

Million Visual Analoge scale på r = 0.43. 

Dette var en tverrsnittsanalyse på linje med 

Waddells arbeid, men med en mer omfat-

tende intervensjon (6). 

Studier har sett på korrelasjon på en-

dringsscore for mål på lumbal bevegelighet, 

smerte og funksjon fra før til etter interven-

sjon. En studie fant en korrelasjon på Pear-

sons r (r) = 0.29 hos kroniske ryggpasienter 

på endringsscore fra før til etter intervensjon 

på parameterne «finger til gulv» som mål for 

lumbal bevegelighet og RMDQ for funksjon 

(7). En annen studie viste et liknende resul-

tat med r = 0.35 ved  bruk av  inklinometer 

som målte lumbal bevegelighet og  RMDQ 

som mål på funksjon (8). I en norsk studie 

av sammenhenger mellom endringsscore 

på funksjon, målt med Oswestry Disabi-

lity Index (ODI), og smerteintensitet i rygg, 

målt med Visuell Analoge Skala (VAS), hos 

pasienter med akutte og kroniske ryggpla-

ger, ble det funnet korrelasjonskoeffisienter 

på r = 0.59 hos akutte pasienter og r = 0.35 

hos kroniske pasienter (9). En annen studie 

(n=111) undersøkte lumbal bevegelighet 

med et elektronisk analyseverktøy og vur-

derte dette opp mot sykmeldingsgrad og 

score på ODI, men fant ingen signifikant 

sammenheng mellom disse effektmålene 

(10). Oppsummert synes det å være en svak 

sammenheng mellom lumbal bevegelighet, 

smerte og daglig funksjon, uansett interven-

sjon, og om man måler endring eller gjør en 

tverrsnittmåling. 

Hensikten med denne studien var å sam-

menlikne sammenheng mellom endring i 

bevegelighet, smerte og funksjon i lumbal-

columna hos pasienter med kroniske rygg-

plager. Mer viten om dette kan forhåpentlig 

belyse hovedrasjonalet innen manuellterapi 

og funksjonsfokuset innen moderne rygg-

håndtering. Hypotesen var at det hos kro-

niske ryggpasienter ville være en sammen-

heng mellom mål for bevegelighet, smerte 

og funksjon.

Kort sagt

Studien viste ingen signifikant sammen-

heng mellom lumbal fleksjon undersøkt 

med Schobers modifiserte test og smerte 

undersøkt med VAS, men en svak sam-

menheng mellom lumbal fleksjon og funk-

sjon undersøkt gjennom ODI.

Sammenhengen mellom smerte og funk-

sjon er betydelig. 

Det er behov for å foreta målinger både 

på bevegelighet, smerte og selvrapportert 

funksjon i undersøkelse av ryggpasienter.

KORSRYGGPLAGER Den sterke sammenhengen mellom smerte og funksjon i denne studien avviker fra 
tidligere forskning.
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Metode
Design
For å undersøke sammenheng mellom beve-

gelighet, smerte og funksjon ble data hentet 

fra en tidligere publisert randomisert kon-

trollert studie (RCT) der effekt av to for-

skjellige behandlingsmetoder på kroniske 

ryggpasienter (n= 49) ble undersøkt (11). 

Denne originalstudien ble gjennomført som 

en multisenter RCT med ett års oppfølging 

og var godkjent av regional etisk komité. 

Den ene gruppen fikk manuellterapi kom-

binert med trening, den andre gruppen fikk 

trening. Begge gruppene fikk 16 behandlin-

ger à 45 minutter, med to behandlinger pr. 

uke i åtte uker.

Registreringene aktuelle for dette arbei-

det var gjort ved baseline og ved interven-

sjonens slutt åtte uker senere. Data fra alle 

deltakerne ble for denne studien analysert 

under ett, da hensikten ikke var å undersøke 

gruppevis forskjell.

Deltakere
Det ble inkludert totalt 49 pasienter med 

kroniske ryggsmerter, 24 kvinner og 25 

menn, i alderen 20 til 60 år, gjennomsnitts-

alder 40 år (20 - 59) (Tabell 1). 

Inklusjonskriterier
Kvinner og menn, alder 20 til 60 år, 100 

prosent sykmeldt (minimum åtte uker, og 

maksimum seks måneder) samt korsrygg-

smerter med eller uten utstrålende smerter.

Eksklusjonskriterier
Uføretrygd, arbeidsløshet, prolaps med 

nevrologiske symptomer under kirurgivur-

dering, graviditet, spondylolisthese, degene-

rativ olisthese, frakturer, malignitet, osteo-

porose, reumatisk, nevrologisk eller mental 

lidelse samt manglende smertesvar ved ak-

tive provokasjonstester i columna.

Målinger
Av effektmål før og etter intervensjon ble 

det benyttet Schobers modifiserte test for 

måling av lumbal fleksjon (12), og selvrap-

porteringsskjemaene VAS for smerte (13) og 

ODI for måling av fysisk funksjonsnivå (14). 

Bevegelighet
Bevegelighet ble undersøkt som lumbal flek-

sjon med Schobers modifiserte test.  Testen 

utføres i stående stilling, og et målebånd 

benyttes. Processus spinosus på S1 palpere-

res, og ut fra dette punktet måles et punkt 

på huden ti centimeter i cranial retning og 

et punkt fem centimeter i caudal retning. 

Avstanden mellom nederste og øverste 

punkt er 15 centimeter målt langs huden. 

Pasienten flekterer maksimalt i columna, 

og avstanden mellom disse to punktene 

måles langs huden på ny. Resultatet blir dif-

feransen målt mellom punktene i stående 

nøytralstilling og i maksimal ventralflektert 

stilling i columna. 

Biering-Sørensen hevdet at modifisert 

Schobers test har tilstrekkelig inter- og in-

tratester reliabilitet til bruk som et mål på 

bevegelighet i columna (12). En annen stu-

die viste at metoden hadde svakheter med 

hensyn til forskyvbarhet av hud som kunne 

forstyrre dens reliabilitet (15).

Smerteregistrering
VAS ble utført ved å benytte tre ti cm hori-

sontale linjer, hver merket med null for in-

gen smerte og ti som verst tenkelige smerte. 

Pasientene markerte ryggsmerte i øyeblik-

ket, sterkeste smerte siste 14 dager og gjen-

nomsnittlig smerte siste 14 dager. Gjennom-

snittet av disse tre verdiene målt i millimeter 

er brukt i denne studien.

Funksjon
ODI er et spørreskjema som inneholder ti 

spørsmål om daglige aktiviteter og rygg-

smertenes innvirkning på disse. Hvert 

spørsmål har en svarbolk bestående av seks 

svaralternativer som deltakerne skulle be-

svare. Score går fra null til fem, og totalscore 

regnes ut i prosent, der null er normal funk-

sjon og 100 er maksimalt nedsatt funksjon. 

Både VAS og ODI er regnet for å ha til-

strekkelig validitet og reliabilitet (9). Under-

søkelser viser at Minimal Clinical Important 

Difference (MCID) mellom måling gjort 

før og etter intervensjon for ryggpasienter 

skal være 15 millimeter 

for VAS og ti poeng for 

ODI for å være klinisk 

relevant (16).

Dataanalyser
Data ble analysert ved 

bruk av SPSS versjon 

15.0 for Windows. 

Data var normalfordelt, 

målt med Kolmogorov-

Smirnov Test, og para-

metrisk statistikk ble 

derfor brukt. For testing 

av sammenhenger mel-

Variabler                                                   X   Spredning

Alder (år)                                                          

Smertevarighet (uker)                                       

Schober   (mm) 1                                          

VAS2                                                          

ODI3                                                                                        

40.0  

13.3

31.8  

54.9

39.0

(20 - 59)  

( 9 – 55)   

( 6 – 70)

(26 – 94)

(18 – 62)

1 Schober = Schober modifiserte test
2 VAS = Visual Analogue Scale 
3 ODI = Oswestry Disability Index

TABELL 1   Alder, lumbal fleksjon (Schober), smertevarighet, smerte (VAS) og 
funksjon (ODI) ved baseline. Gjennomsnitt (X) og spredning. N = 49

n = 49 Før Etter Endr.score Korrelasjon r endring    Korrelasjon r  etter

  x        SD   x           SD       x            SD     

Schober 31.8     17.0  52.1        21.5       20.2        15.6   Schober-VAS         0.23                        0.33 *

VAS1 54.4     19.7  29.6        22.7       24.7        23.8   VAS-ODI                  0.81 **                    0.72**

ODI2 38.4     11.9  24.8       13.6       13.6        15.4.   Schober-ODI          0.29 *                      0.42*

1 VAS = Visual Analogue Scale
2 ODI  = Oswestry Disability Index
*p < 0.05
**p ≤ 0.01

TABELL 2  Lumbal fleksjon (Schober), smerte (VAS) og funksjon (ODI). Gjennomsnitt (X) og standardavvik (SD),  samt endrings-
score og korrelasjonsmål. N = 49
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lom bevegelighet, smerte og funksjon ble 

korrelasjonsanalyser (Pearsons r) utført, 

både for endringsscore fra før til etter inter-

vensjon, og for sammenhenger mellom de 

tre parametrene etter behandling. Signifi-

kansnivået ble satt til p < 0.05. 

Resultat 
For modifisert Schobers test var gjennom-

snittet før behandling 31.8 målt i millimeter 

(mm), etter behandling 52.1 mm, med en-

dringsscore 19.7 mm (Tabell 2). For VAS var 

snittverdien før behandling 54.4 mm, mot 

29.6 mm etter intervensjon, og endrings-

score var 24.7 mm. For ODI var gjennom-

snittverdien før behandling 38.4 mm, etter 

behandling 24.8 mm, og endringsscore her 

var 13.6 mm.

Korrelasjonsanalysen på endringscorer 

mellom lumbal bevegelighet og smerte viste 

ingen signifikant sammenheng, r = 0.23 (p 

= 0.19).  Sammenhengen mellom lumbal 

bevegelighet og funksjon var svak, r = 0.29, 

men signifikant (p = 0.045). Korrelasjons-

koeffisienten mellom smerte og funksjon 

var r = 0.81 (p < 0.001) og indikerte en sterk 

sammenheng mellom smerte og funksjon 

(Tabell 2). 

I tverrsnittsanalysen ved behandlingsslutt 

var funnene tilsvarende som ved analyse av 

endringsscorer. Spredningsdiagrammer 

med sentraltendenslinje mellom henholsvis 

Schobers test og VAS, Schobers test og ODI 

samt VAS og ODI  illustrerer den samme 

tendensen som kor-

relasjonsanalysen. 

(Figur 1-3). R square, 

eller RxR, er et ut-

trykk for hvor stor 

del av variasjonen 

y som kan forklares 

av x. Det avgjørende 

for R square verdien 

er punktenes avstand 

fra sentraltendens-

linjen.

Diskusjon
Resultatene i denne 

studien viste ingen 

signifikant sammen-

heng mellom lumbal 

fleksjon undersøkt 

med Schobers modi-

fiserte test og smerte 

undersøkt med VAS, 

men en svak sammenheng mellom lumbal 

fleksjon og funksjon undersøkt gjennom 

ODI. Sammenhengen mellom smerte og 

funksjon viste seg å være betydelig. Sam-

menhengen mellom de ulike målene viste 

tilsvarende resultat enten man så på en-

dringscore, eller kun på scorer etter behand-

ling. 

I enhver klinisk studie bør man være 

kritisk til de valgte effektmål og om disse er 

de optimale målemetoder av de benyttede 

parametre  Med bakgrunn i Millers reliabi-

litetsanalyse av Schobers test kan man sette 

spørsmål med denne målemetodens fortref-

felighet. Siden man benytter seg av merker 

på hud i denne testen, er hudens forskyvbar-

het et usikkerhetsmoment og en mulig feil-

kilde (15).  BMI og mengde underhudsvev 

kan tenkes å kunne påvirke hudens forskyv-

barhet samt undersøkerens evne til nøyaktig 

palpasjon av referansepunkter. Metoden ble 

likevel valgt da de involverte testerne trengte 

minimal opplæring og utstyr, og metoden 

var ganske vanlig i klinisk bruk. 

FIGUR 1  Spredningsdiagram av endring i lumbal fleksjon (Scho-
ber) og smerte  (Visual Analogue Scale (VAS). N = 49
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FIGUR 2  Spredningsdiagram av endring i lumbal fleksjon (Scho-
ber) og funksjon (Oswestry Disabliity Index (ODI). N = 49
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FIGUR 3  Spredningsdiagram av endring i funksjon (Oswestry Disa-
bility Index (ODI) og smerte (Visual Analogue Scale (VAS).  N= 49
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I en norsk studie  ble smerteregisterering 

ad modum VAS og Numeric Rating Scale 

(NRS) undersøkt (9). NRS er en ti cm linje 

med numerisk avmerking i ti kategorier 

fra null til ti for måling av smerteintensitet 

med hensyn til responsivitet for endring hos 

pasienter med kroniske ryggplager. Forfat-

terne konkluderte med at VAS var noe min-

dre følsom for endring sammenliknet med 

NRS. Dermed kan man diskutere om NRS 

ville vært et bedre mål for smerte, idet pasi-

entmaterialet tilhørte den kroniske pasient-

kategori, og om VAS kan ha gitt feilkilder i 

korrelasjonsanalysen (9).

Det kan være flere grunner til den sterke 

korrelasjonen (r = 0.81) mellom smerte og 

funksjon i vår studie. Smerteregistering og 

Oswestry er begge selvrapporteringsskjema-

er som ble fylt ut på venteværelset før før-

ste undersøkelse og etter siste behandling. 

Disse ble delt ut til pasientene i et hefte hvor 

smerteskjemaet var plassert foran rappor-

tering av funksjon. Noe av samvariasjonen 

kan forklares med at skjemaene ble fylt ut 

samtidig. Dermed kan det ha vært vanskelig 

for pasienten å skille spørsmålenes karak-

ter, noe som kan ha påvirket validiteten på 

skjemaene. Andre innvendinger kan være 

begrenset pasientutvalg (n = 49) og sam-

mensetningen på utvalget. Det kan tenkes 

at også varighet av plager innvirket på sam-

menheng mellom smerte og funksjon. I den 

norske studien ble det funnet lavere korrela-

sjon mellom funksjon og smerte hos pasien-

ter med kroniske ryggplager enn hos pasi-

enter med akutte plager (9). Andre faktorer, 

som sykemelding, sykemeldingens varighet 

og type arbeid kan tenkes å ha betydning, 

men dette er ikke undersøkt i vår studie.

Funksjon målt med ODI som effektmål 

har i flere studier vist seg å være godt egnet 

med god responsivitet, også hos kroniske 

ryggpasienter. Det er fremdeles i bruk i 

dagens ryggforskning, og det burde styrke 

resultatene i vår studie. I tillegg ligger base-

lineverdiene på funksjon i orginalstudien på 

omkring samme nivå som andre sammen-

liknbare studier har rapportert ved kroniske 

ryggplager (9,10). En høy score på ODI ved 

inklusjon kan tenkes å ha større endrings-

potensiale, samtidig som det ved kroniske 

smerter kan være et mer fastlåst symptom-

bilde som igjen kan minske responsiviteten 

i målingene.

Endringscore på smerte og funksjon i 

vår studie var stor nok til å tilfredstille kra-

vene enkelte forskere har satt til MCID (16).  

Dette betyr at endringene var store nok til å 

ha klinisk betydning for pasienter. Man kan 

imidlertid diskurere hvorvidt man kan sette 

eksakte verdier for MCID, eller om dette av-

henger av eksempelvis studiepopulasjon og 

symptomvarighet.

Ett av ekslusjonskriteriene var pasienter 

uten klinisk provoserbar smerte eller smer-

teendring ved aktive bevegelighetstester. 

Dette vil i praksis si at personer med til-

nærmet normal bevegelighet uten smerte-

provokasjon ikke kom med i studien. Man 

har ikke sett dette kriteriet i tidligere studier. 

Konsekvensen av dette kan være at baseli-

nemålingene på Schobers test ble lavere og 

endringsverdiene fra før til etter behandling 

ble større enn i sammenliknbare studier. På 

den annen side mente man det var riktig 

ha ta med dette eksklusjonskriteriet, av den 

grunn at ryggsmertene skulle ha medført 

konsekvenser for bevegelighet og dermed 

kunne sies å være av klinisk betydning.

De inkluderte pasientene i denne studien 

tilhørte kategorien uspesifikke ryggsmerter 

uten klarlagte patoanatomiske årsaker til 

smertene. Man vet at usikkerhet preger 

mange pasienter vedrørende hva de tror er 

årsaken til deres smerter. En studie viste at 

hos personer sykemeldt mer enn åtte uker 

var funksjonssvikt økende med minkende 

grad av kognitiv innsikt (17). Det kan tyde 

på at pasienter rapporterer dårligere funks-

jon med økt grad av usikkerhet og begrenset 

kognitiv innsikt. Derav kan man innvende 

at faktorer som kan ha virket inn på våre ef-

fektmål, kan være vel så mye terapeutenes 

evne til å formidle kunnskap og trygghet 

rundt ryggproblemet som den direkte ef-

fekten av ryggbehandlingen eller treningen. 

Med større grad av fokus på dette kunne en-

dringsverdiene ha sett annerledes ut.

Noen av funnene i dette arbeidet sam-

svarer med tidligere studier av sammenheng 

mellom lumbal bevegelighet og funksjon. 

Sullivan fant en korrelasjon på endring i 

lumbal bevegelighet målt med inklinometer 

og funksjon undersøkt gjennom RMDQ 

fra før til etter behandling på r = 0.35 (8). 

Pasientutvalget var større (n = 116) og 

eksklusjonskriteriene mindre omfattende. 

Andre studier som er verdt å sammenlikne 

med er Waddell og Rainvilles’ studier som 

var tverrsnittstudier med sammenligning av 

scorer gjort etter intervensjon. Disse viste 

som nevnt en moderat sammenheng mel-

lom lumbal bevegelighet og funksjon. Begge 

benyttet inklinometer som målemetode for 

lumbal bevegelighet og  henholdsvis RMDQ 

og SIP som mål på funksjon (5,6). SIP måler 

grad av adferdsendringer ved sykdom/ 

skade (18). Deres resultater samsvarer med 

vår tverrsnittsanalyse.

Den sterke sammenhengen mellom 

smerte og funksjon hos kroniske ryggpasi-

enter har vi ikke funnet i andre studier. I 

den norske studien ble det funnet en langt 

svakere sammenheng mellom ODI og VAS, 

nemlig r = 0.35 hos pasienter med kroniske 

ryggsmerter (9). Noe av forklaringen på den 

sterke sammenhengen i vår studie kan være 

at pasientspørreskjemaene ble gitt deltak-

erne samlet i ett hefte. Der var VAS plassert 

foran ODI. Dermed kan det tenkes at en 

tendens, det være seg positiv eller negativ fra 

VAS lett kan overføres til ODI. Videre er vår 

studiepopulasjon begrenset, noe som gjør 

resultatene mer usikre. På den andre siden 

er det få studier som spesifikt har studert 

forholdet smerte undersøkt gjennom VAS 

og funksjon gjennom ODI. Man kan derfor 

ikke utelukke en signifikant og sterk sam-

menheng mellom dissse parametrene. 

Et moment som i denne artikkel ikke har 

blitt vektlagt, er type intervensjon. Vi har 

valgt å se på utfallsmålene som fenomener, 

og sett bort fra hva slags behandling eller 

tiltak pasientene har gjennomgått. Det er 

likevel ikke selvsagt at sammenhengen mel-

lom effektmål er uavhengig av type interven-

sjon. Vi har i denne studien ikke undersøkt 

gruppevise forskjeller og ikke tatt hensyn til 

om de fikk manuellterapi kombinert med 

trening, eller kun trening. Tendensen i lit-

teraturen viser at type intervensjon varierer 

mye uten at dette synes å ha innvirkning 

på korrelasjonen mellom bevegelighet og 

FAG VITENSKAPELIG ARTIKKEL

Sammenhengen mellom smerte og 
funksjon viste seg i denne studien å 
være betydelig.
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selvrapporterte mål som smerte og funksjon 

(5,7,8). 

I henhold til WHOs system «Interna-

tional Classification of Function» (ICF) 

kan man stille spørsmål om endringer på 

kroppsstrukturnivå (bevegelighet og smer-

te) samsvarer med endringer i funksjon eller 

vice versa. Det har blitt hevdet at på grunn 

av svak sammenheng mellom bevegelighet 

og funksjon burde ikke fysioterapeuter be-

nytte målemetoder på kroppsstruktur- og 

funksjon-nivå som erstattere for hverandre, 

men heller bruke flere effektmål som sikrer 

dekning på ulike ICF-nivå (8). 

Konklusjon
Til tross for noen ulikheter i pasientutvalg, 

effektmål, analyser og intervensjon sam-

menlignet med tidligere studier har vår stu-

die vist den samme tendensen som i andre 

vitenskapelige undersøkelser: Hos pasienter 

med kroniske ryggplager er det ingen ve-

sentlig sammenheng mellom lumbal flek-

sjon og smerte, og en svak sammenheng 

mellom lumbal fleksjon og selvrapportert 

funksjon. Resultatene antyder at for å esti-

mere en pasients kliniske tilstand, bør man 

bruke målemetoder som dekker bevegelig-

het, smerte og selvrapportert funksjon.

Forholdet mellom lumbal fleksjon og 

funksjon målt viste en litt høyere korrela-

sjonsskoeffisient enn i forhold til smerte, 

men begge deler er i tråd med tidligere stu-

dier. Den betydelige sammenhengen mel-

lom smerte og selvrapportert funksjon fun-

net i denne studien kan gi ideer til videre 

forskning, på eksempelsvis kartlegging av 

betydning av intervensjonstype, varighet av 

plager, arbeidsforhold, samt bruk av andre 

effektmål på bevegelighet, smerte og funk-

sjon.
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Title: Associations between lumbar range of motion, pain and function in patients with 
chronic low back pain
Abstract 

 Study design: A prospective correlational study, based on change data and cross-sec-

tional data. 

Background and objectives: There is limited research on the relationship between 

outcome measures of lumbar range of motion, pain and function. The aim was to assess 

the interrelationship between these measures in patients with chronic low back pain. 

Methods: Data originated from a study on patients with chronic low back pain (n = 49) 

who went through a physiotherapy intervention for eight weeks. Lumbar motion was 

measured as lumbar flexion by Schobers test, pain by Visual Analogue Scale) and function 

by Oswestry Disability Index pre and post intervention. Associations were investigated by 

correlational analyses (Pearson’s r  (r)) made on change scores and cross-sectional scores 

of lumbar motion, function and pain. 

Results: The analyses did not find any association between lumbar flexion and pain,  

(r = 0.23, p = 0.19).  A weak association was found between lumbar flexion and function  

(r = 0.29, p = 0.045). The association between pain and function was strong ((r = 0.81,  

p < 0.001).

Conclusions: The findings of no association between lumbar flexion and pain, and just 

a weak association between lumbar flexion and function support earlier research. The 

strong association found between pain and function differs from earlier research. The 

study indicates a need to use measures of both range of motion, pain and disability, in the 

examination of low back pain patients.

Key words: Low back pain, examination, lumbar range of motion, lumbar flexion, pain, 

function.
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Sammendrag 

 Hensikt: Undersøke interskårer-reliabilitet for Motorisk test i NUBU 4-16, samtidig validi-

tet og anvendelighet mot Movement Assessment Battery for Children-2 (MABC-2).

Design: To studier: (1) Kvantitative analyser av testskårer fra to uavhengige skåringer. (2) 

Kvantitative analyser av testskårer og svar på spørreskjema om anvendelighet og tidsbruk. 

Materiale og metode: (1) 36 barn testet med Motorisk test. Erfarne fysioterapeuter 

skåret testene uavhengig ut fra videoopptak. (2) 52 barn testet med Motorisk test og 

MABC-2 av erfarne fysioterapeuter som også besvarte åpne spørsmål.

Resultat: Høy interskårer-reliabilitet: intraklassekorrelasjonen for totalskåren var 0,99, og 

overensstemmelsen i skåringskategorier var 86 prosent. Motorisk test og MABC-2 viste lik 

fordeling av aldersrelaterte persentiler. Korrelasjonen var 0,68 mellom de aldersrelaterte 

persentilene for totalskårene fra de to testene. Det var stor enighet blant testerne om at 

de fem områdene i Motorisk test gir et nyansert bilde av barns motoriske ferdigheter, men 

testen er tidkrevende. MABC-2 er raskere å gjennomføre.

Konklusjon: Erfarne fysioterapeuter kan skåre Motorisk test reliabelt. Motorisk test og 

MABC-2 kan antas å måle samme brede begrep av motoriske ferdigheter. Motorisk test kan 

gi et mer nyansert bilde av barns motoriske ferdigheter, men krever lengre administrasjons-

tid.

Nøkkelord: Motorisk undersøkelse, Motorisk test i NUBU 4-16, Movement Assessment 

Battery for Children-2, interskårerreliabilitet, samtidig validitet, anvendelighet.
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Psykometriske egenskaper til Motorisk test i NUBU 4-16: 
Undersøkelser av interskårer-reliabilitet, 
samtidig validitet og anvendelighet

Innledning
Motorisk aktivitet har stor betydning for det 

sosiale fellesskapet for barn og ungdom, og 

er sentralt i barns læring og utvikling. Noen 

barn har svakere motorisk funksjon enn for-

ventet for alder. De kan ha store utfordrin-

ger med dagligdagse aktiviteter som for ek-

sempel kle på seg, knytte skolisser, spise og 

fysiske aktiviteter som å svømme og sykle. 

Motoriske vansker, uten nevrologiske ska-

der, forekommer hos fem til ti prosent av alle 

barn i skolealder (1). Seks prosent tilfredsstil-

ler kravene til diagnosen motorisk koordina-

sjonsforstyrrelse (developmental coordina-

tion disorder) i DSM-IV (2). Tilstanden kan 
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En undersøkelse som kjennetegnes ved at barnets 
initiativ stimuleres og støttes kan gi god basis  
for mestringstiltak.

være permanent og betegner barn som over 

tid er klossete, har koordinasjonsvansker og 

problemer med bevegelsesferdigheter (3). 

Mange barn blir ikke diagnostisert ,og til-

standen blir også oversett av foreldre og lære-

re (4, 5). Sammenhengen mellom motoriske 

vansker og lærevansker, overvekt, negativt 

selvbilde, sosial tilbaketrekking og angst eller 

depresjon er påpekt av flere (6, 7). Barn og 

ungdom med slike vansker er mindre aktive i 

organiserte sportslige aktiviteter (8).

Standardiserte tester
Tidlig utredning med standardiserte, re-

liable og valide tester er viktig for å vurdere 

og identifisere barn med motoriske vansker 

samt planlegge tiltak. Ingen standardiserte 

tester oppfyller imidlertid kravene til gull-

standard for å diagnostisere motoriske ko-

ordinasjonsforstyrrelser (9).

MABC-2. Movement Assessment Battery 

for Children, M-ABC, er den mest brukte 

testen for å kartlegge 

barn med motoriske 

vansker i klinikk og 

forskning (1). Move-

ment Assessment Bat-

tery for Children-2 

(MABC-2) er en revi-

dert og modernisert 

utgave av M-ABC. 

Forfatterne av M-ABC 

og MABC-2 hevder at 

forskjellen mellom ut-

gavene er uten betyd-

ning (10). To studier 

konkluderer med at 

MABC-2 kan brukes 

for vanlige 3-åringer, 

samt at MABC-2 er 

reliabel og valid for 

3-5-åringer (11, 12). 

Samtidig validitet mel-

lom M-ABC og Brui-

ninks Oseretsky test of 

Motor Proficiency er 

undersøkt. Resultatet 

viste moderat korrela-

sjon (r=0,50) (13). Selv 

om det er påpekt at det 

trengs flere studier av 

reliabiliteten og validiteten til MABC-2 (14, 

15), vurderte vi ut fra den tilgjengelige kunn-

skapen at det synes rimelig å anta at MABC-

2 i det store og hele måler det samme som 

M-ABC. Testen dekker aldersspennet 3-16 

år med separate oppgaver for aldersgrup-

pene 3-6 år, 7-10 år og 11-16 år. MABC-2 

består av en utføringsdel og en sjekkliste. 

Oppgavene i utføringsdelen er inndelt i tre 

komponenter: håndfunksjon, ballferdighe-

ter og statisk og dynamisk balanse. Barnet 

utfører åtte oppgaver innen sin kronologiske 

aldersgruppe. Tabeller i manualen (10) be-

nyttes til å beregne resultatene. MABC-2 gir 

ingen resultater i absolutte termer (slik som 

et funksjonsnivå eller en aldersekvivalent), 

men kun aldersrelaterte resultater som pre-

senteres som standardskåre eller persentil 

for de tre komponentene og totalt. MABC-2 

rapporterer ikke estimert målefeil for testre-

sultater.

Motorisk test i NUBU 4-16. Nevromoto-

risk undersøkelse for barn og ungdom 4-16 

år (NUBU 4-16) (16-18) er et nytt utred-

ningsverktøy, som består av en motorisk test 

og en soft sign test. Motorisk test i NUBU 

er standardisert og normert på et norsk be-

folkningsutvalg, 272 barn i alder 4-16 år. De 

inkluderte barna hadde ikke vært i kontakt 

med pedagogisk psykologisk tjeneste og 

hadde ingen kjente motoriske eller fysiske 

vansker som kunne påvirke deres motoriske 

ferdigheter (16, s 32), det vil si vanlige barn. 

Normgrunnlaget og alle undersøkelser som 

ligger til grunn for Motorisk test er publi-

sert som monografi i to volumer (16-17). 

Motorisk test er utviklet med utgangspunkt 

i Oseretskys motoriske test fra 1923 (19, 20) 

og dekker fem områder: statisk koordina-

sjon (A), hendenes dynamiske koordinasjon 

(B), dynamisk koordinasjon (C), hurtig-

het (D) og simultane bevegelser (E). Hvert 

område består av ti testledd i stigende van-

skelighetsgrad. Barnet utfører et utvalg av 

oppgaver vurdert av testeren ut fra barnets 

funksjonsnivå, minst tre oppgaver innen 

hvert område. De fleste motoriske tester må-

ler kvantitative aspekter. Kvalitative aspekter 

reflekterer variasjoner i motorisk utvikling 

og nervesystemets funksjon (21, 22). I Mo-

torisk test er det utviklet skåringskriterier 

for å vurdere både kvalitet og kvantitet på 

tre nivåer: 0 (oppnår ikke laveste krav), 1 

(oppnår laveste krav), og 2 (oppnår høyeste 

krav). Rasch-modellering (23) lå til grunn 

for normeringen av Motorisk test. Rasch-

MOTORISKE FERDIGHETER Noen barn kan ha store utfordringer med 
fysiske aktiviteter som å svømme og sykle.

Kort sagt

Motorisk test i NUBU 4-16 er en ny test 

som skal brukes i klinisk arbeid, og det 

er dermed viktig å dokumentere testens 

psykometriske egenskaper og anvende-

lighet.

Motorisk test kan skåres reliabelt, og kan 

antas å måle samme brede begrep av 

motoriske ferdigheter som MABC-2.

Motorisk test kan gi et mer nyansert 

bilde av barnets motoriske ferdigheter, 

men krever lengre administrasjonstid enn 

MABC-2.
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Fysioterapeuter bruker i sitt kartleggingsarbeid med barn og unge 

forskjellige standardiserte tester. En av disse testene er NUBU 

4-16. Testen er tatt i bruk av fysioterapeuter for å frembringe mer 

pålitelig og sikker kunnskap om barnets bevegelser og utvikling. 

Fordelene ved testen er, ifølge testutviklerne, at den baserer seg 

på et utvalg av norske barn og unge, og at den i større grad enn 

andre standardiserte tester tar høyde for kvalitative aspekter ved 

bevegelse. 

Jeg har selv erfart bruk av testen gjennom min arbeidshverdag 

i kommunehelsetjenesten. Gjennom studiet master i helsefag, 

studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi, fordypning barn 

har jeg med min masteroppgave sett nøyere på hva denne testen 

kan tilføre og bety for fagutøvelsen for fysioterapeuter. 

At testen i større grad enn andre tester tar med kvalitative as-

pekter ved bevegelse bør vi se på som et positivt trekk. Dette un-

derstrekes i artikkelen, og det samme ses i daglig klinisk praksis. 

Testen er delt inn i fem utfyllende områder og avgrenser i større 

grad hvor barnets bevegelsesproblematikk kan ligge. Den tester 

generelt sett over et bredt spekter av bevegelser, noe som er med 

på å gi et utdypende bilde av barnets bevegelser og ferdigheter. 

Samtidig ser vi at testen gir rom for bruk av klinisk skjønn, og 

at subjektive vurderinger er vesentlig for testens resultat. Dette 

kan føre til feilvurderinger. Selv med gode beskrivelser i under-

søkelsesmanualen kan vi oppleve at det ikke er like lett å overføre 

de direkte til praksis. At barnet fullt ut forstår oppgavene synes 

å være viktig, da skåringsresultatene er sterkt knyttet til barnets 

interesse, motivasjon og tidligere erfaring. 

I artikkelen konkluderer forfatterne med at Motorisk test i 

NUBU 4-16 kan skåres reliabelt av erfarne fysioterapeuter. Jeg 

ser også at resultatet ved bruk av testen synes å være avhengig 

av praksisutøvers personlige kunnskap, fortrolighetskunnskap 

og ferdighetskunnskap, og hans/hennes erfaringer ved tidligere 

bruk. Når vi stoler på slike tester og forholder oss til testresulta-

tene, er det viktig å reflektere over at det er praksisutøvers egne 

vurderinger som ligger til grunn for resultatene som fremlegges. 

Resultatet vil derfor aldri være uavhengig av praksisutøvers egne 

vurderinger, dennes subjektive kunnskap, noe som kan gi rom 

for feilvurderinger. 

Tidsaspektet i NUBU 4-16 ble omtalt under min masteropp-

gave, og også av denne artikkelens forfattere. I artikkelen peker 

man på at den krever mer tid å gjennomføre, fordi barnet utfø-

rer flere oppgaver. Det at testen krever planlegging for valg av 

oppgaver og tilrettelegging av det fysiske rommet gjør at admi-

nistrasjonstiden ved testen også øker. Samtidig ser jeg også det 

positive ved at jeg får informasjon om blant annet barnets kon-

sentrasjonsevner, utholdenhet og motivasjonsfaktorer. 

Selv om NUBU 4-16 er en omfattende test og gir et mer sam-

mensatt bilde av barnets motoriske ferdigheter, vil den allikevel 

kun bli et supplement til klinisk systematisert undersøkelse av 

barn og unge med mindre bevegelsesproblemer. NUBU 4-16 

vurderes i så måte som et nyttig undersøkelsesverktøy. Den synes 

å være til hjelp ved at den bidrar med innsikter om hva som er 

barnets spesifikke bevegelsesproblem.

Mari Ellefsen, MSc fysioterapeut. 
Arbeidssted: Sarpsborg Kommune. 
Epost: mariellefsen@hotmail.com

NUBU 4-16: Et potensielt nyttig verktøy for fysioterapeuter
Kommentar til Grete Andrups vitenskapelige artikkel side 26-28 og på www.fysioterapeuten.no

modellering plasserer den estimerte van-

skelighetsgraden til ulike testledd og ferdig-

heten til ulike personer på samme lineære 

skala, det vil si at det er like stor øking i van-

skelighetsgrad eller ferdighet for hver enhet 

på skalaen. I Motorisk test er testresultater 

for barn og vanskelighetsgrad for testledd 

oversatt fra den vilkårlige Rasch-skalaen til 

en aldersekvivalent uttrykt i år og måneder. 

Et databasert skåringsprogram (18) benyttes 

til å beregne totalskåren – den alderen når 

det aktuelle testresultatet ville være det gjen-

nomsnittlige blant vanlige barn (17, s. 179). 

Sikkerheten i vurderingen vises med 95 pro-

sent konfidensintervall, som er basert på 

estimat av standardfeil («standard error of 

the measurement»). Det presenteres også en 

aldersrelatert persentil basert på fordelingen 

av testresultatene blant barna i normgrup-

pen. Hvis ønskelig kan resultatet også be-

regnes separat for hvert enkelt av områdene 

A-E, og Raschskalert mål og standardfeil 

kan presenteres.

Det er viktig å dokumentere psykometris-

ke egenskaper til en ny test. Det er redegjort 

for noen aspekter av reliabilitet og validitet 

i testmanualen (16). «Person reliability», et 

estimat på målenøyaktighet tilsvarende in-

dre konsistens (24), ble estimert til 0,94 for 

hele testen i Rasch-analyser (23). Det var 

et høyt samsvar mellom samlet testresultat 

og alder, og ytterligere funn støttet at testen 

måler et endimensjonalt, homogent begrep i 

et befolkningsbasert utvalg (16).

Vi ville undersøke videre aspekter av re-

liabilitet og validitet til Motorisk test i tillegg 

til de allerede undersøkte. Interskårer-reli-

abilitet er en grunnleggende del av psyko-

metriske undersøkelser av en nyutviklet 

test. Spesielt var dette viktig fordi Motorisk 

test også skåres for kvalitative variabler, noe 

som innebærer en større grad av subjektive 

vurderinger. Et annet aspekt vi ønsket å un-

dersøke var samsvaret mellom resultater fra 

den nye testen og resultater fra en etablert 

test innen samme funksjonsområde. Fordi 

testen skal brukes i klinisk arbeid, og ulike 

tester kan gi ulik informasjon og ha ulike 

egenskaper i praktisk bruk, var vi også opp-

tatt av synspunkter på testens anvendelighet. 

For å kunne sannsynliggjøre at resultatene 

ville kunne være generaliserbare til vanlig 

klinisk praksis, var det viktig å undersøke de 

aktuelle aspektene av reliabilitet og validitet 

i klinisk praksis, det vil si med klinikere som 

testere og barn henvist til motorisk undersø-

kelse som deltakere.

Les hele artikkelen med referanseliste  

på www.fysioterapeuten.no
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Commentary
This RCT utilises a large cohort to examine mechanical onsets of 

the deep abdominal muscles and response to different exercises. 

The findings show limited changes in the timing of the core onsets 

and no association with pain or disability. Interestingly 99% of the 

109 cohort subjects had feedforward (FF) onsets of the contrala-

teral abdominal muscles. The current dogma is that a small per-

centage of the LBP cohort should have had FF responses. There-

fore, this may question how any exercise regimen may «improve» 

the onset of the LBP cohort if they already have what could be 

within a normal range. This could be the basis of the continued 

discussion on the significance and validity of the FF corset hy-

pothesis and the method of detecting onsets (Masse-Alarie H et 

al 2012). Another observation is that the assessment of mechani-

cal movement ‘onsets’ may not correlate with activation (EMG) 

onsets because movement can be achieve via relaxation. We have 

previously shown that the FF response of (ipsilateral) transversus 

abdominus can be inhibitory; this is also highly directional spe-

cific and controlled by planned rotational torques (Morris et al 

2012, Allison et al 2008a,b). Therefore these underlying rotation 

mechanisms may in part explain the observed side to side dif-

ferences in change of the mechanical onsets as well as the greater 

improvements with the sling exercises.

This RCT contributes to evidence that the association between 
the deep muscle FF responses and spinal pain is not simple. It 
adds to the growing diversity of opinion of the hypothesised 
mechanisms of motor control in LBP. This is an important re-
minder that there should be a separation between the research 
question asking if the treatment works, and how or why the treat-
ment works. Too many therapists and researchers rely on one to 
justify the other. 

Garry T Allison
Faculty of Health Sciences, Curtin Health Innovation
Research Institute, Australia
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Abdominal muscle feedforward activation in patients with chronic low 
back pain is largely unaffected by eight weeks of core stability training

Synopsis
Summary of: Vasseljen O et al (2012) Effect 

of core stability exercises on feedforward 

activation of deep abdominal muscles in 

chronic low back pain: a randomized con-

trolled trial Spine 37: 1101–1108. [Prepared 

by Margreth Grotle and Kare B Hagen, CAP 

Editors.]

Question: Does timing of abdominal 

muscle activation in response to rapid 

shoulder flexion change after eight weeks 

with low-load core stability exercises (CSE), 

high-load sling exercises (SE), or general 

exercises (GE) in chronic nonspecific low 

back pain (LBP) patients? Design: A rando-

mised, controlled trial with concealed allo-

cation.

Setting: Patients were recruited from ge-

neral practitioners, physiotherapists, or by 

advertising at a regional hospital in Norway. 

Participants: Men and women, aged 18–

60 years, with chronic nonspecific LBP for 

three months or more, and pain score of two 

or more on a 0–10 numeric rating scale were 

included. Key exclusion criteria included 

radiating pain below the knee or neurologi-

cal signs from nerve root compression, and 

former back surgery. Randomisation of 109 

participants allocated 36 to CSE, 36 to SE, 

and 37 to GE. 

Interventions: Patients in the three groups 

attended treatment once a week for eight 

weeks, supervised by a physiotherapist. All 

were encouraged to stay active and received 

an information booklet with general infor-

mation on LBP. The CSE were individualised 

according to protocols focusing on isolated 

activation of transversus abdominis during 

an abdominal drawing-in manoeuver in su-

pine hook-lying position with ultrasound 

feedback. Written instructions to carry out 

the drawing-in exercise (10 × 10 seconds 

two-three times per day) at home were also 

provided. The SE maintained the lumbar 

spine stable in neutral position throughout a 

range of leg/arm positions and movements, 

using elastic bands attached to the pelvis to 

help the patient maintain a neutral spine po-

sition. The SE was performed for 40 minutes 

in a physiotherapy clinic. The GE group re-

ceived generalised trunk strengthening and 

stretching exercises supervised by a physio-

therapist at a fitness centre. 

Outcome measures: Primary outcome was 

change in onset of the deep abdominal mus-

cles in response to rapid shoulder flexion. 

Results: 102 participants completed the 

study. No or small changes were found in 

onset after treatment. Baseline adjusted 

between-group differences showed a 15 mil-

liseconds (95% CI 1 to 28) and a 19 milli-

second (95% CI 5 to 33) improvement with 

SE relative to CSE and GE, respectively, but 

on one side only. There was no association 

between changes in pain and onset over the 

intervention period (R2 ≤ 0.02). 

Conclusion: Abdominal muscle onset was 

largely unaffected by eight weeks of exerci-

ses in chronic LBP patients with changes in 

onset of less than 20 milliseconds between 

groups.
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En gruppe britiske forskere har 

nylig publisert en kunnskaps-

oppsummering for å evaluere 

behandlingsmetoder og do-

kumentere kunnskapshull for 

behandling av frozen shoulder. 

Behandlingseffektene var usi-

kre og kunnskapshullene store.

TEKST John Henry Strupstad 
fagredaktor@fysio.no

FROZEN SHOULDER/adhesiv kapsulitt er 

en smertefull tilstand der bevegelighet i 

skulderleddet begrenses. Tilstanden kan be-

skrives som enten primær (idiopatisk); der 

etiologien er ukjent, eller sekundær; når det 

kan tilskrives en årsak. Frozen shoulder går 

oftest over av seg selv, etter en varighet på ett 

til tre år. Tilstanden er vanligst hos kvinner 

i alderen 40 til 60 år og hos diabetikere, og i 

arbeidslivet ser man en overhyppighet blant 

kontorarbeidere (1, 2).

Systematisk gjennomgang
En systematisk gjennomgang (1) ble gjen-

nomført. Nitten elektroniske databaser og 

andre kilder, inkludert Cumulative Index 

to Nursing and Allied Health (CINAHL), 

Science Citation Index, BIOSIS Previews 

and Database of Abstracts of Reviews of Ef-

fects (DARE) ble gjennomsøkt. 

Randomiserte kontrollerte studier (RCT-

er) som inkluderte fysioterapi, arthrographic 

distensjon, steroid injeksjon, natriumhy-

aluronat injeksjon, manipulasjon under nar-

kose, capsular release (kirurgi) og «watchful 

waiting», ble inkludert i studien. Kvasi-ek-

sperimentelle studier ble inkludert i fravær 

av randomiserte kontrollerte studier. Dette 

gjaldt casestudier som så på effekt av mani-

pulasjon under narkose og capsular release. 

To uavhengige forskere screenet resulta-

tene for graden av relevans basert på inklu-

sjonskriteriene. De viktigste funn i denne 

prosessen var smerte, bevegelighet, funk-

sjon, uførhet, livskvalitet og bivirkninger. 

Analysen omfattet en narrativ syntese og en 

meta-analyse. En sammenlignende analyse 

(MTC) ble også foretatt. 

Trettien kliniske effektstudier og en øko-

nomisk evaluering ble inkludert i denne 

systematiske oversikten. Mange av studi-

ene hadde høy risiko for skjevheter/ bias. På 

grunn av variasjon i tiltak og usammenlign-

bare utfallsmål, kunne få studier sammen-

fattes i en meta-analyse. 

Sprikende resultater
For noen utfallsmål indikerte resultatene en 

bedre effekt av kortbølgebehandling (kort-

bølge-diatermi) sammenlignet med hjem-

metrening. Høy grad av leddmobilisering så 

ut til å være mer effektiv sammenlignet med 

lav grad av leddmobilisering, der pasientene 

allerede hadde gjennomgått en annen type 

behandling først. Data fra to RCT-studier 

Frozen shoulder – usikkert hva som virker

USIKKERT Frozen shoulder begrenser bevegeligheten i skulderleddet betydelig. Det er mangel på 
veldokumenterte og effektive behandlingsmetoder for denne lidelsen.
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indikerte god effekt av en enkelt intra-arti-

kulær steroid injeksjon i tillegg til hjemme-

øvelser ved mindre enn seks måneders va-

righet. De samme studiene pekte på fordeler 

ved å tilby fysioterapibehandling (inkludert 

leddmobilisering), i tillegg til en enkelt ste-

roid injeksjon. 

Basert på ni enkeltstudier, fant MTC-

analysen indisier for at steroid-injeksjon i 

tillegg til fysioterapi var den eneste behand-

lingsprotokollen som gav både klinisk- og 

statistisk signifikante resultater, dersom det-

te ble sammenlignet med placebo-behand-

ling for pasienter med kortvarige plager. 

Ingen studier oppga pasientenes egenopp-

levde effekt av de ulike behandlingsproto-

koller. Den ene økonomiske evalueringen 

som ble inkludert i denne oversikten fant at 

lav grad av leddmobilisering så ut til å være 

mer kostnadseffektiv sammenlignet med 

høy grad av leddmobilisering. Denne over-

siktens egne økonomiske analyser fant at en 

enkelt steroidinjeksjon alene så ut til å være 

mer kostnadseffekiv sammenlignet med 

steroidinjeksjon i tillegg til fysioterapi eller 

fysioterapi alene. Dette resultatet er derimot 

usikkert på grunn av et svakt beregnings-

grunnlag. 

Forfatterne av studien forsøkte å be-

regne økonomiske effekter ved hjelp av en 

kost-nytte modell, men måtte skrinlegge 

planene på grunn av mangel på et godt nok 

beregningsgrunnlag. Dermed ble kostna-

dene beregnet med hjelp fra kliniske råd-

givere i kombinasjon med QUALY-analyse 

(Quality-adjusted life-years). Dermed fikk 

forfatterne en betydelig svekket indikasjon 

på kostnadseffektivitet av de ulike interven-

sjoner. 

For mange svakheter
Studiens største begrensning var mangelen 

på tilgjengelige data. Som et resultat av stu-

dienes mangfold og svake rapportering av 

utfallsmål er en del resultater av begrenset 

verdi. De fleste av de inkluderte studiene 

hadde få deltakere med svake eller fravæ-

rende power-analyser. Mangelen på tilgjen-

gelige data gjorde også sitt til at de økono-

miske analysene ble svake. Forfatterne fant 

lite dokumentasjon på behandling relatert 

til stadium av tilstanden, gode behand-

lingsprosedyrer, om effekten av de ulike 

behandlingsmetodene på livskvalitet, lite 

informasjon om ressursbruk og ingen in-

formasjon om benyttede hjelpemidler. For-

fatterne valgte ikke å ta høyde for en rekke 

tvilsomme forutsetninger. 

Denne systematiske oversikten viser en 

begrenset klinisk dokumentasjon på effek-

ten av behandling for primær frozen shoul-

der. De økonomiske analysene har store 

begrensninger, og konklusjoner basert på 

beregninger av kostnadseffektivitet må leses 

med et kritisk blikk. Forfatterne avslutter 

med at det er et sterkt behov for mer forsk-

ning av god kvalitet innen dette feltet. 

Kilder:
1. Maund E, Craig D, Suekarran S, Neilson A, Wright K, Brealey 
S, Dennis L, Goodchild L, Hanchard N, Rangan A, Richardson G, 
Robertson J, McDaid C (2012). Management of frozen shoulder: 
a systematic review and cost-effectiveness analysis. Health 
Technol Assess. 16(11):1-264.
2.  http://www.portamedicus.no/ArticleList.
aspx?MenuId=2446&ContentId=5924

EN NY systematisk litteraturstudie viser 

at manuelle teknikker kan være en god 

behandlingsmetode, dersom umiddelbar 

bedret bevegelighet i cervicalcolumna er 

utfallsmålet. 

Manuelle teknikker (spinal manipula-

tive therapy, SMT) har vist seg å ha effekt 

på ryggrelaterte smerter. Det gjelder både 

klinisk og eksperimentelt indusert smerte 

(1). Det er imidlertid uklart om denne be-

handlingsformen har en umiddelbar effekt 

på biomekanisk spinal bevegelighet, som 

også kan måles i form av økt bevegelsesut-

slag (range of motion, ROM). 

Forfatterne av en nylig publisert studie 

ønsket derfor å vurdere kvaliteten av lit-

teraturen for eventuelt å kunne fastslå om 

SMT er assosiert med en umiddelbar øk-

ning i ROM (1). 

Femten artikler er inkludert i studien, 

som evaluerte effekten av manuelle teknik-

ker på cervicalcolumna, lumbalcolumna, 

hofte og kjeve. Syv av de høyest rangerte 

studiene viste tydelige positive effekter av 

SMT på ROM. De resterende åtte studiene 

viste ingen signifikante forskjeller i sine re-

sultater.

Forfatterne konkluderte med at SMT 

synes å ha en viss effekt på ROM, og da 

særlig manipulasjon av cervicalcolumna. 

De understreker at videre forskning bør 

konsentrere seg om områder av ryggraden 

som har potensiale for faktisk bedring, i en 

slik grad at en endring kan observeres. 

Kilde:
1. Millan M, Leboeuf-Yde C, Budgell B, Descarreaux M, Amorim 
MA. The effect of spinal manipulative therapy on spinal 
range of motion: a systematic literature review. Chiropr Man 
Therap. 2012 Aug 6;20(1):23. [Epub ahead of print]

Effekt av nakkemanipulasjon
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Studiene som ble inkludert i 

denne oppsummeringen vari-

erte fra moderat til svært lav 

kvalitet. Oversikten er publisert 

i Cochrane Database of Syste-

matic Reviews. 

Systematiske søk
Forfatterne søkte i 13 databaser 

for randomiserte kontrollerte 

studier (RCT-er) som evaluerte 

effekten av ergonomiske tiltak 

ved kontorarbeidsplasser, tiltak 

som hadde til hensikt å forebyg-

ge arbeidsrelaterte muskel- og 

skjelettlidelser i overekstremite-

ter og/eller nakke. 

To uavhengige forskere inn-

hentet data og vurderte risiko 

for bias. Kun studier som ble 

ansett til å inneha tilstrekkelig 

grad av homogenitet ble inklu-

dert. Kvalitetsvurderingene ble 

utført ved hjelp av GRADE-til-

nærming. 

Tretten RCT-er (2397 delta-

kere) ble inkludert i analysene. 

Elleve av studiene ble utført i 

kontormiljø og to i helsevesenet. 

De 13 studiene evaluerte effek-

ten av ergonomisk utstyr ved 

arbeidsplassen, ekstra pauser i 

arbeidstiden eller reduserte ar-

beidstider, ergonomisk trening, 

en kombinasjon av ergonomisk 

trening og ergonomisk utstyr, 

og opplæring i løfte- og forflyt-

ningsteknikk. 

Datamus med og uten 
armstøtte
Analysene viste moderat evi-

dens for en mulig effekt av er-

gonomisk datamus i tillegg til 

armstøtte på forekomsten av 

nakke- og skulderlidelser gene-

relt. Forfatterne fant ingen indi-

kasjoner på effekten av dette til-

taket når det gjaldt forekomsten 

av plager i kun høyre overekstre-

mitet spesielt. Beviskvaliteten 

var også lav for at denne inter-

vensjonen reduserte nakke- og 

skulderplager. 

Ved sammenligning av er-

gonomisk datamus med vanlig 

datamus, armstøtte med ingen 

armstøtte, ergonomisk datamus 

pluss armstøtte med vanlig data-

mus pluss armstøtte, fant forfat-

terne ingen signifikante forskjel-

ler når det gjaldt forebygging av 

plager i nakke og overekstremi-

tet. 

Det var lav til svært lav kva-

litet på studiene som viste at 

andre tiltak enn de ovennevnte 

var effektive med tanke på å 

redusere arbeidsrelaterte pla-

ger i nakke og overekstremite-

ter hos voksne arbeidstakere.  

 

Kilde:

Hoe VC, Urquhart DM, Kelsall 

HL, Sim MR. «Ergonomic de-

sign and training for preventing 

work-related musculoskeletal 

disorders of the upper limb 

and neck in adults». Cochrane 

Database Syst Rev. 2012 Aug 

15;8:CD008570.

TOPP

Garanti

Ergonomiske tiltak på kontorarbeidsplass  
– svak evidens

Det er mangel på evidens for at enkelte ergo-

nomiske tiltak på kontorarbeidsplasser har ef-

fekt når det gjelder forebygging av muskel- og 

skjelettplager i overekstremiteter og nakke.

TEKST John Henry Strupstad 
fagredaktor@fysio.no
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Anne Lund, ergoterapeut, Cand.San, PhD, 
Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Disputasen var 30. mai ved Oslo Universi-
tetssykehus, Ullevål. Avhandlingens tittel: 
«Lifestyle intervention for older adults in 
rehabilitation after stroke: Development, 
implementation and evaluation».

Sammendrag
 Anne Lund og hennes medarbeidere har i 

perioden 2007-2011 gjennomført en studie 

for å utvikle, gjennomføre og evaluere et 

gruppebasert livsstilsprogram for eldre med 

hjerneslag.

Hensikten med livsstilsprogrammet var å 

fremme trivsel, aktivitet og sosial deltagelse. 

Livsstilsprogrammet foregikk ved ukent-

lige gruppemøter over ni måneder ved fem 

eldresentre (1).  Deltagerne arbeidet med 

selvvalgte tema ved å utveksle erfaringer 

med hverandre, reflektere over meningsfulle 

aktiviteter i hverdagen, lære nye aktiviteter 

og gjøre aktiviteter sammen (2,3). Noen ek-

sempler på tema var: kunnskap om hjerne-

slag, forebygging av nye hjerneslag, utendørs 

mobilitet, transport, «hjernetrim»,  hukom-

melse, kosthold, livshistorier, matlaging og 

utflukter til teater/museum/opera. Involve-

ring av deltagerne til å utvikle og bestemme 

innholdet i intervensjonen bidro til stor 

variasjon av tema i de ulike gruppene. For 

å evaluere effekt av livsstilsprogrammet ble 

en randomisert kontrollert studie gjennom-

ført.  Alle deltagerne fikk tilbud om å delta 

i trimgruppe og halvparten fikk i tillegg 

tilbud om livsstilsprogrammet. Livsstils- 

programmet ble ledet av ergoterapeuter, og 

trimgrupper ble ledet av frivillige pensjonis-

ter ved eldresentrene.

To hundre og fire pasienter ble inkludert 

fra seks sykehus, hvorav 99 valgte å delta i 

programmet. Studien viser at et ukentlig 

gruppetilbud over ni måneder ledet av fri-

villige pensjonister ved eldresentre, kan gi 

like gode resultater som et tilbud ledet av 

helsepersonell. Lund og medarbeidere har 

også konkludert med at helserelatert trivsel 

og aktivitet kan bedres i senfase etter et hjer-

neslag (4). 

Avhandlingen Lifestyle intervention for 
older adults in rehabilitation after stroke-De-
velopment, implementation and evaluation 
reiser blant annet spørsmål om hvordan hel-

sepersonell kan utvikle tilbud for å fremme 

trivsel, aktivitet og sosial deltagelse i senfase 

etter hjerneslag. Dette vil bidra til å møte 

potensielle behov hos de cirka 15 000 som 

får hjerneslag per år i Norge. Dagens medi-

sinske akuttbehandling fører til at flere over-

lever og lever lenger med færre fysiske pro-

blemer enn tidligere. Likevel opplever flere 

i senfase etter hjerneslag angst, depresjon, 

sosial isolasjon og redusert trivsel i hver-

dagen. Det er videre behov for forsknings-

basert kunnskap for å utvikle og evaluere 

gode kostnadseffektive tilbud til eldre med 

hjerneslag for å fremme trivsel, aktivitet og 

sosial deltagelse i hverdagen. 

Artikler:
1. Lund A, Engelsrud G. ‘I am not that old’ : inter-personal expe-

riences of thriving and threats at a senior centre. Ageing & 
Society 28, 2008, 675–692.

2.  Lund A, Michelet M, Kjeken I, Wyller TB, Sveen U. 
Development of a person-centred lifestyle intervention 
for older adults following a stroke or transient ischaemic 
attack. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 
2012,March;Vol.19, pp.140-9

3. Lund A, Mangset M, Wyller TB, Sveen U. ‘Occupational thre-
ats’ and reconstructions of occupational balance following 
stroke (submitted).

4. Lund A, Michelet M, Sandvik L, Wyller TB, Sveen U. A 
lifestyle intervention as supplement to a physical activity 
programme in rehabilitation after stroke: a randomized 
controlled trial.Clinical Rehabilitation 2012, June;Vol. 26, 
6, pp.502-12.
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livsstilsprogram for eldre med hjerneslag
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TO STORE idrettsarrangementer har blitt ar-

rangert denne sommeren, EM i fotball og 

OL. Felles for begge arrangement har vært 

at en stor andel toppidrettsutøvere har brukt 

kinesiotape. I lys av dette har det dukket opp 

flere kritiske artikler i media vedrørende 

dokumentasjon rundt effekten på kinesio 

tape. I Aftenposten 2. august 2012 ble det 

publisert en artikkel med tittelen: «Forsker-

ne finner ingen beviser for at denne tapen 

er unik». Denne studien ble også omtalt i 

Fysioterapeuten i utgave 7/12. På fysiotera-

peuten.no ble det 1. august 2012 publisert 

artikkelen «Advarsel etter påstander om ef-

fekt av taping».

Jeg ønsker med dette å komme med en 

kommentar til disse artiklene og samtidig 

rette fokus på temaet «dokumentasjon av 

behandlingsmetoder».

Diskusjon
Jeg leste igjennom forskningsartikkelen 

som lå til grunn i artikkelen i Aftenposten. 

Det var en Meta-analyse og litteratursøk, 

hvor de samlet 97 studier. 87 ble forkastet 

på grunn av struktur og innhold. Ti studier 

ble inndelt fra karakter 1-4, hvor 4 var høy-

este score i henhold til designet på studien. 

Designet av studien er hovedkriterium for 

hvor god studien er. Deretter diskuteres 

funn i studiene. Flere av de «gode» kvalitets-

studiene viste noe effekt på enkelte områder. 

Hypotesene i studiene blir derimot ikke dis-

kutert. De standardiserer en behandling for 

diagnosen imp. skulder. Sannsynligheten er 

stor for at personene i gruppen trenger ulik 

tilnærming, mens studien standardiserer 

behandlingsmetoden. I en av studiene bruk-

te de også friske personer. Settes kinesiotape 

på et velfungerende område, vil det ikke skje 

noen endring. Studien hadde et godt design, 

var bra skrevet og godt gjennomført. Resul-

tatet var ikke oppløftende for kinesio, noe de 

som har tatt kurs kunne sagt ved å se hypo-

tesen.

I artikkelen på fysioterapeuten.no kom 

det frem at britiske markedsføringsmyn-

digheter har gitt et firma påbud om å fjerne 

påstander i markedsføringen av kinesiotape, 

da påstandene ikke er godt nok dokumen-

tert. Firmaet la frem 47 casestudier, artikler 

og kliniske forsøk, men dokumentasjonen 

var ikke god nok.

 I de fleste fagmiljø stilles det strenge krav 

til dokumentasjon. Forskningen må følge 

strenge kriterier for å bli akseptert, dette er 

vel hovedproblemet slik jeg ser det. Studier 

som viser effekt er gjerne «single-case» stu-

dier, utført av behandlere som forstår bru-

ken av kinesiotape, mens de store dobbelt-

blindede studiene ofte blir gjennomført 

med hypoteser som ikke holder mål. Dette 

resulterer også i at forskerne ikke finner noe 

effekt.

Forskning på behandlingsmetoder står 

overfor et stort dilemma; Standardiseres en 

behandlingsmetode på flere individer/grup-

per, reduseres spesifisiteten i behandlingen 

og de individuelle variasjonene går tapt. 

Fokuseres det på individet, er designet på 

forskningen for dårlig. Innen fysioterapifa-

get har det de siste årene, slik jeg har forstått 

det, blitt mer og mer akseptert å bruke gode 

«single-case»-studier. De gir et fint innblikk 

i behandlingsmetoden og responsen til pa-

sienten, men det lar seg ikke gjøre å trekke 

generelle konklusjoner fra dette.

 Alle pasienter er unike og har ofte ulike 

funn, selv med samme diagnose. Dermed 

vil forskningsrapporter ofte vise at de ikke 

får samme resultat hos hver enkelt pasient. 

Verdt å nevne er at det finnes mange «ko-

piprodukter» som selges under navnet ki-

nesiologitape og andre kreative varianter av 

kinesiotape. Blant de ulike tapemerkene va-

rierer egenskapene dramatisk fra merke til 

merke, og dermed er sannsynligheten stor 

for at behandlingsresultatet også vil variere 

ut fra hvilket merke man benytter.

Innen fysioterapi er det mange tiltak og 

behandlinger som kan vise til gode resul-

tater ved «single-case»-studier. Når samme 

behandling blir forsøkt utprøvd i en stor 

dobbelt-blindet studie (RCT), forsvinner 

ofte effekten. Hva er det som forsvinner på 

veien? Er det behandlingen som ikke holder 

mål, eller kan det tenkes at det er verktøyet 

og forskningsmetodene våre som ikke er 

gode nok? Er det riktig å gjennomføre stu-

dier med samme design som ved testing av 

medikamenter? Ved forskning på behand-

lingsmetoder er det veldig mange variabler 

som er vanskelig å kontrollere.  Mange av 

variablene er ofte den «x-faktoren» som 

behandleren ved bruk av kunnskap, skjønn 

og erfaring kan klare å fange opp, slik at 

de kan gi riktig behandling og få pasienten 

frisk. Dette er etter min oppfatning veldig 

vanskelig å dokumentere og umulig å stan-

dardisere.

Jeg og mange andre fysioterapeuter opp-

lever daglig god effekt ved bruk av kinesio 

tape. Mange pasienter og toppidrettsutøvere 

opplever det samme. Et viktig ledd i å få 

gode resultater med kinesiotape er å tilegne 

seg den riktige kunnskapen om bruken av 

den, og samtidig forstå problemstillingen 

til pasienten. Det blir derfor et paradoks om 

dagens nærmest urealistiske krav til evidens 

for effekt på gruppenivå skal sette en stop-

per for gode og effektive individualiserte be-

handlingstiltak innen fysioterapi. 

Frank Tore Jacobsen
Fysioterapeut ved Klinikk for Alle, Majorstuen 
Sertifisert instruktør i kinesio tape (CKTI). 
Kursinstruktør hos AlfaCare AS.
Epost: Franktore.jacoben@gmail.com

Kinesiotape – dokumentert effekt?

Kinesiotape

 Kinesiotape ble funnet opp av Kiropraktor og kinesiolog Kenzo Kase på 70-tallet. Han 

opplevde ofte at pasienter fikk smertelette og forbedret funksjon etter at han ved manuelle 

teknikker hadde behandlet dem, men samtidig var effekten ofte kortvarig. Han ønsket at 

pasientene kunne dra fra klinikken, samtidig som behandlingsteknikken fortsatte å virke. Han 

kom på ideen elastisk tape, og utviklet en tape som har lignende egenskaper som hud i form 

av tykkelse og elastisitet. Han lærte seg etter hvert teknikker med tapen som videreførte 

behandlingen, og pasientene fikk behandlingen med seg hjem «limt» på kroppen.

Kinesiotape har etter hvert vokst seg stor og har gradvis økt i popularitet i hele verden. I 

Norge er det AlfaCare som står for kurs i kinesiotape og pr aug 2012 er det over 1100 tera-

peuter (primært fysioterapeuter) som har gjennomført basiskurs Trinn 1 og 39 terapeuter som 

har gjennomført avanserte teknikker på Trinn 3.
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Kirsti Malterud:

Fokusgrupper som forskningsmetode for 
medisin og helsefag
Universitetsforlaget 2012

164 sider inkludert litteraturliste og  

stikkordsregister 

ISBN: 978-82-15-02046-4

Boken handler om gangen i et forskningspro-

sjekt hvor fokusgrupper brukes som metode for 

innsamling av data. Tittelen er etter mitt syn ikke 

helt treffende fordi den kun peker på metoden 

fokusgrupper, mens boken også favner hele 

forskningsprosessen. 

Boken er delt inn i fem hovedkapitler. Den 

starter med en kort introduksjon til metoden, 

hvor blant annet vi får vite at fokusgrupper 

er «en forskningsmetode der kvalitative data 

blir samlet inn fra gruppediskusjoner om et 

tema forskeren vil vite mer om». I det neste 

hovedkapittelet gjennomgår forfatteren hvilke 

forberedelser som bør gjøres før igangsettelse 

av prosjektet. Vi presenteres for alle elementene 

i planleggingsprosessen og får mange gode 

og praktiske tips, fra å huske på om honorar til 

veileder skal inkluderes i prosjektbudsjett eller 

dekkes via veileders lønn, til det å bytte batterier 

på lydopptakeren mellom hvert fokusgruppeinte-

rvju. For øvrig fokuseres det på en rekke forhold 

man som forsker må ta stilling til før igangset-

ting av forskningsprosjektet. For eksempel hvem 

som skal inkluderes i gruppen for at diskusjonen 

i fokusgruppen skal ha mest mulig relevans 

for problemstillingen. Det redegjøres også for 

forskningsetiske forhold knyttet til formaliteter 

som søknad til Regionale komiteer for medisinsk 

og helsefaglig forskningsetikk (REK) og Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

Del tre i boken er viet forhold knyttet til 

gjennomføring av fokusgruppeintervju. Gjennom 

kapittelet får vi en forståelse av moderators, den 

som styrer samtalen i gruppeintervjuet, viktige 

rolle. Moderator styrer både diskusjonen og sam-

handlingen i gruppen. Det blir også tydelig hvor 

viktig gruppedeltakernes fortellinger og egne 

historier er for å få gode data. Igjen er modera-

tors evne til innledningsvis å gi god informasjon 

og sett rammene for møtet, videre å motivere, 

akseptere, trekke seg tilbake og være lyttende, 

viktige elementer i rollen.

Etter innhenting av data, følger bearbeiding, 

analyse og artikkelskriving. Malterud fører oss 

raskt gjennom forhold knyttet til transkribering. 

Det sentrale for meg i dette avsnittet ble viktig-

heten av kryptering, slik at data forblir utilgjen-

gelige for andre enn forskeren(e). Analysedelen 

vies heller ikke stor plass. Her henvises det til 

annen litteratur. Under avsnittet artikkelskriving, 

gis det blant annet informasjon om skrivepro-

sessen. Her får vi nyttige tips som kan være av 

verdi for de som ønsker å skrive en vitenskapelig 

artikkel basert på kvalitative data. 

Det siste kapittelet løfter frem hvordan blant 

annet fokusgrupper også kan danne grunnlag 

for evaluering og forbedring.

Forfatteren viser flere steder til eksempler 

fra egen eller andres forskning. Dette gir boken 

en levende vinkling. Et forskningsprosjekt om 

allmennlegers samtaler med sine pasienter om 

mulige alkoholproblemer, er en gjennomgående 

referanse og brukes som grunnlag for eksempli-

fisering gjennom hele boken. Dette er et godt 

grep som gjør at leseren gis en god mulighet til 

bedre å forstå diskusjoner og valg som må tas i 

forskningsprosessen ved bruk av fokusgrupper 

som metode.

Boken var for meg nyttig lesing. Den ga meg 

flere tips til elementer i forskningsprosessen og 

artikkelskriving. I mitt arbeid er bruk av metoden 

fokusgrupper ikke så aktuelt. Likevel fikk jeg nyt-

tig informasjon som jeg kan ta med meg videre 

og anvende på nye arenaer. Jeg anbefaler boken 

særlig for de som har tenkt å bruke fokusgrup-

per som forskningsmetode, men også for de 

som vil få ytterliggere innblikk i bruk av kvalitativ 

forskning.

May. L. T. Ringvold
Fysioterapeut og høgskolelektor, 
Høgskolen i Oslo og Akershus  

Matnyttig om fokusgrupper som forskningsmetode

Metode og oppgaveskriving 
Forfatter: Olav Dalland

Forlag: Gyldendal Akademisk

ISBN: 978-82-05-42398-5

Boken (5. utgave) gir en 

innføring i samfunnsviten-

skapelige metoder og tar 

opp praktiske problemer 

i forbindelse med oppga-

veskriving. Temaer som 

drøftes er ulike måter å 

samle data på, personvern 

og gjennomføring av 

undersøkelser. Videre er det lagt vekt på bruk 

av forskningsbasert kunnskap, kildesøk og 

kildekritikk. Selve skriveprosessen utgjør en 

rød tråd i fremstillingen. Forfatteren kommer 

med nyttige råd når det gjelder utformingen av 

problemstillinger og oppgavens oppbygning, 

form og presentasjonsteknikk.

«Metode og oppgaveskriving» er tilpasset 

de krav som stilles til bacheloroppgaven i all 

høyere utdanning. Forlaget skriver at den 

er godt egnet til selvstudium så vel som til 

oppslagsverk i en skriveprosess. 

Målgruppe er grunnutdanninger innen 

helse- og sosialfag samt pedagogikk. 

Flerkulturell forståelse  
i praksis
Forfattere: Per Inge Båtnes  

og Sissel Egden (red.)

Forlag: Gyldendal Akademisk

ISBN: 978-82-05-42396-1

Denne boken presenterer 

et allsidig utvalg av erfa-

ringer og problemstillinger 

knyttet til profesjons-

utøvelse i det flerkulturelle 

Norge. Problemstillingene 

settes inn i en større global 

kontekst, og temaene 

spenner fra migrasjonens betydning for leve-

måter og for relasjoner mellom mennesker, til 

transnasjonale liv og nye uvante premisser for 

menneskelig utvikling og læring. 

Å forstå bakgrunnen for det kulturelle 

mangfoldet som er en realitet på arbeidsplas-

sene i dag, og reflektere over hvordan man kan 

leve med dette mangfoldet, gjør denne boken 

til relevant for flere yrkes- og profesjonsutø-

vere i et moderne samfunn. 

ydning for leve-
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VÅREN 2012 utlyste Fondet for tredje gang 

som en prøveordning fire stipendkatego-

rier: stipend til forskningsprosjekt, kvali-

tetssikringsprosjekt, formidlingsprosjekt 

og arbeid med prosjektbeskrivelse. Til søk-

nadsfristen 1. mars 2012 mottok Fondet 20 

søknader som til sammen søkte om mer enn 

kr 6,3 millioner.

Fondet innhenter uttalelse om prosjekte-

ne fra en gruppe av eksterne fagfeller. Utta-

lelsen fra de eksterne fagfellene er grunnlag 

for styrets vurdering av prosjektets kvalitet.

Fondets prioriterte satsningsområde er 

for tiden fysioterapi i primærhelsetjenes-

ten. Prosjekt som gjennomføres i, eller er 

forankret i, primærhelsetjenesten blir der-

for prioritert når søknader ellers stiller likt 

i vurderingene.

Til sammen 10 prosjekter ble innvilget 

totalt kr 3 331 500. 

Her presenterer vi mottakernes egne 

sammendrag fra prosjektene som har fått 

tildelt midler denne høsten.  Første del av 

tildelingene ble presentert i Fysioterapeuten 

nr. 7, der det også står utfyllende informa-

sjon om stipendkategoriene. Her følger re-

sten av stipendtildelingene:

Stipend til forsknings-
prosjekt 
Prosjektets tittel: Funksjon og symptomer 

hos kvinner med bekkenleddssmerter – va-

lidering av Pelvic Girdle Questionnaire og 

smertetegning.

Prosjektleder: Hanne Krogstad Jenssen, 

spesialfysioterapeut, fysikalsk medisin og re-

habilitering, KKN, Oslo Universitetssykehus.

Søker/prosjektansvarlig: Britt Stuge, fysio-

terapeut, PhD, forskningsleder i fysioterapi, 

FOU, KKN, Oslo Universitetssykehus.

Prosjektmedarbeider: Margreth Grotle, 

fysioterapeut, professor, forskningsleder, 

FORMI, Oslo universitetssykehus.

Arbeidssted i stipendperioden: Oslo univer-

sitetssykehus, FOU, Ortopedisk senter, KKN.

Nøkkelord: Pelvic girdle pain, responsi-

veness, pain drawing, severity, pregnancy, 

postpartum.

Kontakt: britt.stuge@medisin.uio.no, mobil 

905 99  578; HanneKrogstad.Jenssen@ulle-

val.no, mobil 93 258 343.

Sammendrag: Prosjektgruppen har utvi-

klet og nylig publisert det sykdomsspesi-

fikke skjemaet Pelvic Girdle Questionnaire 

(PGQ) for kvinner med bekkenleddssmer-

ter. Skjemaets evne til å måle endring når en 

endring av klinisk betydning har skjedd (re-

sponsiveness) er ikke undersøkt. Dette er en 

viktig egenskap ved et effektmål i klinisk do-

kumentasjon og/eller forskning. Ett anbefalt 

skjema vil øke muligheten for å sammenlig-

ne studier, også internasjonalt. Det er videre 

uvisst om angivelse av smertelokalisering på 

smertetegning samsvarer med lokaliserin-

gen av smertene. Kunnskap om nøyaktighe-

ten av selvrapportert bekkenleddssmerte og 

utfylling av smertetegning vil være nyttig for 

fremtidige studier. Det er også av klinisk og 

forskningsmessig betydning å få data på hva 

som kan klassifiseres som minimale, mode-

rate og betydelige funksjonsproblemer. 

Målet med prosjektet er derfor å under-

søke PGQs evne til å måle klinisk betyd-

ningsfull endring hos pasienter med bek-

kenleddssmerter. Videre å undersøke om 

kvinner med bekkenleddssmerter markerer 

på smertetegning i samsvar med klinisk 

smertelokalisering og å kartlegge grad av 

symptomer og funksjonsproblemer under 

og etter graviditet. 

Det vil bli gjennomført en longitudinell 

studie av gravide og kvinner etter fødsel ved 

to helsestasjoner i Oslo. Data vil bli samlet 

inn på slutten av graviditeten og etter fødsel 

via spørreskjema og klinisk testing.

Tildelt: inntil kr 600 000

Prosjektets tittel: Test-retest-reliabilitet av 

den motoriske testen: Test of Infant Motor 

Performance Screening Items

Prosjektleder: Tordis Ustad

Søker: Kari Anne Indredavik Evensen

Veileder(e): Kari Anne Indredavik Evensen, 

Jorunn Helbostad NTNU, Lone Jørgensen 

Universitetet i Tromsø

Arbeidssted i stipendperioden: St. Olavs 

Hospital

Nøkkelord: Fysioterapi, motorisk test, test-

retest reliabilitet, premature, spedbarn

Kontakt: tordis.ustad@stolav.no tlf. 72 57 45 

58, tordis.ustad@svt.ntnu.no mobil 990 95 103

Sammendrag: For å identifisere motoriske 

avvik hos barn opptil fire måneders alderen 

benyttes Test of Infant Motor Performance 

(TIMP). TIMP inneholder 41 testledd og tar 

ca 30 min å gjennomføre. En kortversjon, 

Test of Infant Motor Performance Screening 

Items (TIMPSI), er senere utviklet. Den 

inneholder halvparten av testleddene og lar 

seg gjennomføre på tilsvarende kortere tid. 

TIMPSI er ikke vurdert i forhold til test-

retest reliabilitet. Følgende forskningsspørs-

mål søkes besvart:

1) Hvor pålitelig er TIMPSI-skåren når to 

testere gjennomfører testen i løpet av en tre 

dagers periode?

2) Hvor pålitelig er TIMPSI-skåren når 

samme tester gjennomfører testen i løpet av 

en tre dagers periode?     

Barn med høy eller moderat risiko for 

utviklingsforstyrrelser, det vil si premature 

barn eller barn med asfyxi, inkluderes. Bar-

na testes ved ulik alder opp til tre måneders 

alderen.  Til sammen 60 barn inkluderes, 

like mange fra hver aldersgruppe og fra 

hvert av sykehusene St. Olavs Hospital og 

Universitetssykehuset Nord-Norge. Testere 

er to fysioterapeuter fra hvert av sykehusene 

med opplæring i bruk av TIMP. 

Dersom studien viser at TIMPSI har god 

test-retest reliabilitet, kan testen i større 

grad benyttes ved testing av de yngste og 

mest sårbare barna, noe som er mindre be-

lastende for barna og tidsbesparende for fy-

sioterapeutene.

Tildelt: inntil kr 600 000

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

3 331 500 kroner til prosjekter i fire 
stipendkategorier

FAG FONDET
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Stipend til formidlings-
prosjekt
Prosjektets tittel: Concordance with phy-

siotherapy advice – understanding patient 

behaviour from a new point of view

Prosjektleder: Line Blixt Haukland, fysiote-

rapeut, Msc.

Søker: Line Blixt Haukland

Veileder(e): Kari Nyheim Solbrække, dr 

polit og førsteamanuensis ved Universitetet 

i Oslo, Institutt for helse og samfunn; Kristi 

Heiberg, fysioterapeut, Msc, PhD-student, 

UiO/Bærum sykehus, Vestre Viken HF; Vig-

dis Bruun-Olsen, fysioterapeut, Msc, PhD-

student UiO

Arbeidssted i stipendperioden: Oslo uni-

versitetssykehus HF, Medisins Klinikk, Sek-

sjon for fysioterapi

Nøkkelord: Physiotherapy, rehabilitation, 

recovery, group processes, patient experi-

ence, qualitative research

Kontakt: line.blixt.haukland@gmail.com, 

mobil 971 57 818

Sammendrag: En bred forståelse av pasien-

ters bedringsprosesser vil bidra til å styrke 

fysioterapipraksis. Åtte pasienter med inn-

satt totalprotese i enten hofte eller kne, som 

deltok i en treningsgruppe med øvelser ba-

sert på task oriented exercise, ble intervjuet 

om erfaringer med gruppetreningen.

Studien viser hvordan gruppetrening le-

det av fysioterapeuter oppleves som overvei-

ende positivt, og har stor betydning for den 

enkeltes bedringsprosess. En sterk lojalitet 

til en underforstått riktig væremåte driver 

treningstimen og deltagerne framover. Et 

viktig funn er imidlertid at den riktige væ-

remåten gjelder kun i treningstimen. Pasi-

entene uttrykker en overbærenhet med fy-

sioterapeutens råd og veiledning, og utvikler 

egne regler tilpasset hverdagen utenfor tre-

ningskonteksten. Analysene er utviklet fra 

sosiologisk og fenomenologisk teori.

Studien er relevant for fysioterapeuter 

fordi vi som oftest er avhengige av at pasi-

entene våre gjør endringer og tilpasninger i 

rutiner og levevaner for en vellykket reha-

bilitering. Studiens funn kan bidra til å be-

lyse utfordringer knyttet til etterlevelse av 

fysioterapiråd og -retningslinjer, så vel i som 

utenfor behandlingskonteksten.

Tildelt: Inntil kr 100 000

Prosjektets tittel: Lungfunction and bone 

health, is there a connection?

Prosjektleder: Professor Lone Jørgensen

Søker: Marijke Jongsma Risberg

Veileder(e): Professor Lone Jørgensen, Pro-

fessor Hasse Melbye

Arbeidssted i stipendperioden: Universi-

tetsykehuset Nord Norge

Nøkkelord: Respiratory function, bone mi-

neral density (BMD), osteoporosis, physical 

activity, lifestyle, distal forearm, hip, Body 

Mass Index.

Kontakt: marijke.risberg@unn.no, mobil 

974 67 717, arbeid 922 54 323 

Sammendrag: Bakgrunn og målsetning:

Masteroppgaven beskriver sammenhengen 

mellom lungefunksjon og bentetthet, eller

osteoporose (benskjørhet), i en tverrsnitt-

studie basert på befolkningen i Tromsø 

(Tromsø 5).

Problemstilling: Tidligere studier har 

beskrevet klare sammenhenger mellom ut-

vikling av osteoporose og alvorlig obstruk-

tiv lungesykdom, KOLS. Det er imidlertid 

mindre kjent i hvilken grad lungefunksjon 

påvirker bentetthet i en normalpopulasjon.

Klinisk relevans: To av de viktigste ele-

mentene forbundet med god helse er å be-

holde adekvat lungefunksjon og å kunne 

opprettholde et godt aktivitetsnivå.

Materiale og metode: I alt 4158 deltagere 

over 54 år med akseptabel lungefunksjon og 

bentetthetsverdier ble inkludert i undersø-

kelsen. Data ble analysert separat for kvin-

ner og menn ved hjelp av variansanalyser, 

chi-kvadrattester samt logistisk regresjon.

Resultater: Undersøkelsen viser at selv 

lett redusert lungefunksjon påvirker ben-

tettheten negativt. Som forventet er reduk-

sjonen i bentetthet mest uttalt hos kvinner 

og er sterkt relatert til økende alder og lav 

kroppsmasseindeks. Blant deltagerne med 

mest redusert lungefunksjon finner en 5-6 

% nedsatt bentetthet sammenlignet med de 

med normal lungefunksjon.

Etikk: Data i oppgaven stammer fra 

Tromsø 5 undersøkelsen og bruken ble god-

kjent av styringskomiteen og er pregodkjent 

av etisk komité Nord Norge.

Tildelt: Inntil kr 100 000  

Stipend til arbeid med 
prosjektbeskrivelse
Prosjektets tittel: Benlengdeforskjell hos 

barn med cerebral parese og effekt av opp-

bygg. Biomekaniske konsekvenser studert 

med 3D- databasert bevegelsesanalyse.

Prosjektleder: Merethe Aarsland Fosdahl

Søker: Merete Aarsland Fosdahl

Veileder(e): Inger Holm, Bjørn Lofterød

Arbeidssted i stipendperioden: Oslo Uni-

versitetssykehus/Barneavdeling for Nevro-

fag

Nøkkelord: Cerebral parese, benlengdefor-

skjell, 3D bevegelsesanalyse

Kontakt: mfosdahl@ous-hf.no, tlf. 41 57 77 

38, mobil 23 07 01 96

Sammendrag: Barn med cerebral parese 

(CP) har oftere benlengdeforskjell enn fris-

ke. I Bevegelseslaboratoriet ved Barneavde-

ling for nevrofag, Oslo Universitetssykehus 

(OUS), gjøres tredimensjonal databasert 

ganganalyse (3D-DBA) av gående barn med 

denne diagnosen. Spørsmål om konsekven-

ser av benlengdeforskjellen og eventuelt 

behov for tiltak, som oppbygg under eller 

i skoen på korteste side, er en hyppig pro-

blemstilling fra henviser og behandlende 

fysioterapeuter. Dette er et tema som til nå 

er lite beskrevet i tilgjengelig og aktuell lit-

teratur. Man bygger sin vurdering på studier 

av barn og i all hovedsak voksne med ben-

lengdeforskjell uten nevrologisk sykdom/

skade. Vår erfaring er at oppbygg under det 

korteste benet hos denne pasientgruppen 

ofte medfører økt fleksjon i hofte/kne på 

kortest side, altså det motsatte av det som er 

hensikten med oppbygg. Dette er til nå ikke 

beskrevet i tilgjengelig og aktuell litteratur 

og vil være ny viten innen dette fagfeltet. 

Ved bruk av 3D-DBA planlegger vi å teste 

barn med CP i alderen seks til 18 år med 

benlengdeforskjell ≥1,5 cm, og sammenlig-

Les om Fondets nye søknadsportal på

www.fondet.fysio.no 



38     FYSIOTERAPEUTEN  8/12

ne dem med barn (seks til 18 år) uten nevro-

logisk sykdom med benlengdeforskjell ≥1,5 

cm, med og uten oppbygg. På bakgrunn av 

dette vil man kunne gi henvisende instans 

og behandlende fysioterapeuter vitenskape-

lig dokumenterte og funderte råd om tiltak 

ved benlengdeforskjell hos barn med CP. 

Tildelt: Inntil kr 100 000

Prosjektets tittel: Energiforbruk i daglige 

aktiviteter for personer med spastiske hemi-

pareser etter hjerneslag.

Prosjektleder: Tor Ivar Gjellesvik

Søker: Tor Ivar Gjellesvik

Veileder(e): Berit Brurok, Spesialfysiotera-

peut / PhD

Arbeidssted i stipendperioden: Klinikk for 

Fysikalsk Medisin og Rehabilitering, Lian, 

St. Olavs Hospital. Universitetssykehuset i 

Trondheim.

Nøkkelord: Hjerneslag, spastisitet, oksy-

genforbruk, arbeidsøkonomi, ADL

Kontakt: 

Sammendrag: Hovedmålet med dette pro-

sjektet er å kartlegge energiforbruk under 

dagligdagse aktiviteter. Vi ønsker å under-

søke hva vanlige aktiviteter (ADL) krever 

av personer med hjerneslag med spastisitet i 

affisert side.  Vi vil gjøre samme målinger på 

funksjonsfriske personer for å kartlegge for-

skjell i energiforbruk mellom de to gruppe-

ne. Et delmål i studien vil også være å kart-

legge variasjon i de forskjellige målingene.    

Tverrsnittstudie med «repeated measures 

design». Vi ønsker å rekruttere ca 15 voksne 

personer med hjerneslag og spastiske hemi-

pareser fra vår spastisitetsklinikk. Vi vil også 

inkludere 15 funksjonsfriske personer som 

vil bli kjønn/alder- og vektjustert. Deltakel-

se i prosjektet er frivillig, og det forutsettes 

skriftlig samtykke fra alle deltakere. 

Energiforbruk vil bli målt med MetaMax 

II (portabelt ergospirometriutstyr) hvor for-

søkspersonene puster gjennom en maske 

og et miksekammer analyserer inspirert 

oksygen og utåndet CO
2
. Beholderen med 

miksekammeret vil være festet til kroppen 

under utførelse av de funksjonelle aktivite-

tene. Vi vil også kartlegge alle deltakere sitt 

maksimale oksygenopptak ved hjelp av en 

gradert tredemølletest i forkant. Vi har gode 

forutsetninger for å komme raskt i gang 

med dette arbeidet. Utstyret er tilgjengelig 

gjennom vårt samarbeid med NTNU og vi 

har kompetanse og erfaring med bruk av ut-

styret fra tidligere prosjekter. 

Tildelt: Inntil kr 101 500

Stipend til kvalitets-
sikringsprosjekt
Prosjektets tittel: MiniBESTest; kvalitets-

sikring av anvendbarhet, gjennomførbarhet 

og egnethet i en klinisk setting.

Prosjektleder: Kirsti Skavberg Roaldsen

Søker: Ellen Wakefield

Veileder(e): Kirsti Skavberg Roaldsen, Arve 

Opheim

Arbeidssted i stipendperioden: Sunnaas 

sykehus, Nesodden

Nøkkelord: MiniBestest, dynamisk balanse, 

kvalitetssikring, fysioterapi

Kontakt: Ellen Wakefield, ellen.wakefield@

sunnaas.no, tlf. 66 96 92 19

Sammendrag: Bakgrunn: Det er behov for 

å kvalitetssikre og implementere bruken av 

standardiserte måleredskap for testing av 

dynamisk balanse ved Sunnaas sykehus HF 

for på lenger sikt å kunne predikere og fore-

bygge fall og fallrelaterte skader. MiniBE-

STest er en kortversjon av BESTest (Horak et 

al., 2009) og er et nytt, standardisert testbat-

teri for dynamisk balanse. 

Målsetting: Hovedmålsettingen med 

prosjektet er å kvalitetssikre bruken av Mi-

niBESTest for sykehusets primære pasient-

grupper. Delmålene ved dette prosjektet er 

1) å undersøke, beskrive og analysere testens 

anvendbarhet og gjennomførbarhet ved fy-

sioterapiavdelingen, 2) å studere sammen-

hengen mellom rapporterte fall, fallredsel og 

dynamisk balanse og 3) å bidra med kliniske 

erfaringer om hvilke pasientgrupper testen 

egner seg for og i hvilken grad testen bidrar 

med verdifull informasjon utover eksiste-

rende tester.  

Problemstilling: Er MiniBESTest anvend-

bar, gjennomførbar, egnet og verdifull i den 

kliniske settingen ved Sunnaas Sykehus HF?

Metode: Prospektivt design. MiniBE-

STest er oversatt til norsk for bruk i det ak-

tuelle prosjektet.  Dynamisk balanse testes 

ved hjelp av MiniBESTest hos ca. 60 pasien-

ter i perioden mai 2011 - mars 2012. Hver 

fysioterapeut velger ut og tester minst tre 

pasienter med balanseproblematikk av ulik 

etiologi. Pasientene gir sitt informerte sam-

tykke før testing. Demografiske- og bak-

grunnsdata hentes fra elektronisk journal. 

Antall fall siste året selvrapporteres. Gang-

funksjon kartlegges med Functional Am-

bulation Classification. Fallredsel kartlegges 

med Falls Efficacy Scale-International (FES-

I) og Spinal Cord Injury Falls Concern Scale 

(SCI-FCS). Etter hver test bevarer fysiotera-

peuten et spørreskjema om ressurs- og tids-

bruk samt kliniske erfaringer. 

Klinisk relevans: Prosjektet vil bidra til 

fagutvikling gjennom kvalitetssikring av ru-

tiner for testing av dynamisk balanse for de 

primære pasientgruppene ved sykehuset.

Tildelt: Inntil kr 80 000

FAG FONDET
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24.– 28. JUNI: Fysioterapeuten besøker 

Joint World Congress of ISPGR and Gait 

& Mental Function. Kongressen arrange-

res av ISPGR, et multidisiplinært forum for 

grunnforskere og kliniske forskere som har 

som mål å synliggjøre og promotere forsk-

ning på balanse og gange. Mellom 500 og 

600 deltakere fra hele verden mingler inne 

på det store, nye kongresshotellet på Brat-

tøra i Trondheim. Inne i salene er det stadig 

nye presentasjoner, og i det store myldreom-

rådet midt i hotellet vises det frem postere.

Kan forutsi mental svikt
I en av salene snakker Joe Verghese om mo-

toriske perspektiver på kognisjon. Verghese, 

som er professor i nevrologi ved Albert 

Einstein College of Medicine, i Bronx, New 

York, interesserer seg for hvilke effekter syk-

dom og aldring har på mobilitet hos eldre 

voksne. Han har publisert flere artikler om 

hvordan kognitivt stimulerende aktiviteter 

kan bidra til å redusere risikoen for demens. 

Han har også forsket på hvordan måten man 

takler samtidige oppgaver på, som å gå mens 

man snakker, kan forutsi funksjonshem-

ming og kognitiv svikt. 

Testen «Walking while Talking» er sen-

tral her. Han nevner blant annet at personer 

som sakker farten når de må gå og snakke 

samtidig, har 13 prosent større sjanse til å 

falle året etter, enn kontrollgruppen. Og; at 

dans kan være en effektiv metode for å fore-

bygge mental svikt hos eldre.

– Det ser ut til at det komplekse samar-

beidet mellom mental og fysisk funksjon 

som finner sted når man danser virker fore-

byggende, sier han. 

Behandling etter hoftebrudd
Ute i mingleområdet møter vi de to unge fy-

sioterapeutene Kristin Taraldsen og Pernille 

Thingstad fra NTNU. Thingstad har nettopp 

vært i ilden med en presentasjon om gang-

funksjon etter hoftebrudd.

– Det er artig å være med på en slik kon-

gress og et spennende miljø å være i, sier de 

to, som tilhører forskningsgruppe for geria-

tri ved NTNU og St. Olavs hospital. Grup-

pen gjennomfører nå en serie studier på hof-

tebrudd, med Thingstad, Taraldsen og lege 

Anders Prestmo som sentrale aktører. De 

tre jobber med hver sin doktorgrad på ma-

terialet. Kort sagt handler det om å under-

søke om behandling i geriatrisk avdeling gir 

bedre resultater etter et hoftebrudd enn be-

handling i tradisjonell ortopedisk avdeling. 

Oppholdet på de to avdelingene varer ca. 

Myldreplass for all verdens 

1. st Joint Congress
Er ISPGRs tjuende internasjonale kongress. 

Spesielt for året er at man samarbeider med «The Gait & Mental Function Conference». 

Temaet for kongressen er «Movement Analysis: From Bench to Bedside». Oversatt til 

norsk: «Fra basalforskning til klinisk forskning». 

Noen av temaene: Utvikling og aldring, fall og fallforebygging, kognitiv svikt. vestibular 

funksjon og sykdommer, nevrologiske, ortopediske og psykiske sykdommer, fysisk aktivitet 

og treningsintervensjoner, «robotics», og biomekanikk.

Det var ikke vanskelig å finne interessante temaer for fysioterapeuter på 1st Joint 

World Congress, som ble arrangert i Trondheim i juni.

TEKST og FOTO Anne Kristiansen Rønning, fysioterapeuten@fysio.no

Forskningsgruppe for geriatri ved Institutt for nevromedisin, NTNU

Har som mål å gjennomføre førsteklasses forskning i samarbeid med nasjonale og interna-

sjonale partnere. 

Samarbeider nært med primærhelsetjenesten i Trondheim kommune når det gjelder 

forskning og fagutvikling.

Har tre satsningsområder for forskningen:   

Fysisk fungering, med vekt på gangfunksjon, balanse, motorisk kontroll og falltendens og 

konsekvenser av fall.   

Kognitiv svikt, både mild kognitiv svikt og demens.   

Utvikling av behandlingskjeder for syke gamle.   

Norske fysioterapeuter som deltok med postere og/eller presenta-
    sjoner på kongressen 

Postere: Kristin Taraldsen, Guri Tokle, Lars Adde, Monica Unsgaard-Tøndel, Marit Haarstad, 

Anne Eitrem Dahl, Siri Brennvik, Anne Sofie Røysland, Bård Bogen,  Rolf Moe- Nilssen, Mona 

Aaslund, Inge Ringheim, Jorunn Helbostad og Gro Tangen. 

Muntlig presentasjon: Pernille Thingstad, Gro Tangen, Cathrine de Groot og Nina Skjæret. 
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forskere

en uke. Pasientene testes på tre tidspunkt: 

Under sykehusoppholdet, og en, fire og 12 

måneder etter oppholdet. De gjennomgår 

da en ganganalyse, styrketester og testes 

med SPPB (Short Physical Performance Bat-

tery) og TUG. Fysisk aktivitet registreres 

over fire dager med aktivitetsmålere festet 

til låret. En grundig legeundersøkelse og et 

spørreskjema inngår også i test- materialet. 

Mer om innholdet 
I den første studien har man sett på om det 

er noen forskjell på ADL og SPPB for de to 

gruppene etter fire måneder. De foreløpige 

resultatene ble presentert av Anders Prest-

mo på kongressen. Mens Pernille Thingstad 

presenterte foreløpige resultater på om det 

er noen forskjell på gangfunksjon for de to 

gruppene fire og tolv måneder etter brud-

det. En pågående studie ser på effekten av 

rehabilitering og trening etter utskrivelse fra 

sykehuset. Arbeidet med denne gjennomfø-

res i samarbeid med Trondheim kommune, 

spesielt fysioterapitjenesten, og datainnsam-

lingen er i gang. Resultatene vil trolig være 

klare i 2014. 

Tilpasset behandling
Thingstad forklarer testingen i sin studie på 

denne måten:

– Pasientene går over en elektronisk 

gangmatte med sensorer som registrerer 

trykk fra foten. Slik får vi detaljinformasjon 

om ganghastighet, stegfrekvens, steglengde 

og standfase. Ut fra denne informasjonen 

kan vi beregne asymmetri og variabilitet, 

FORNØYD KONGRESSLEDER Jorunn Helbostad og resten av arrangørgjengen høstet lovord fra deltakerne, både for temabredde og gjennomføring.
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noe som sier noe om gangkontroll og fallri-

siko, sier Thingstad.

De foreløpige resultatene viser at pasien-

tene som ble behandlet i geriatrisk avdeling 

fikk bedre resultater i forhold til mobilitet 

fire og tolv måneder etter bruddet enn de 

som fikk behandling i tradisjonell ortope-

disk avdeling. 

– De hadde høyere ganghastighet og re-

dusert variabilitet, noe som tyder på bedre 

gangekontroll. Og de hadde mindre kom-

penserende strategier enn den andre grup-

pen, forteller Thingstad. Også i Prestmos 

studie kom geriatrisk avdeling best ut. 

– Hva kan være grunnen til at bare en ukes 
opphold på de forskjellige avdelingene kan gi 
så markante forskjeller?

– Det er de foreløpige resultatene som vi-

ser dette, og det skal bli spennende å tolke 

alle dataene. Uansett kan det se ut til at be-

tydningen av at eldre får tilpasset behand-

ling rett etter bruddet har mye å si. Dette blir 

ivaretatt på en annen måte på en geriatrisk 

avdeling enn på en tradisjonell ortopedisk 

avdeling, sier Thingstad.

Trening for de eldste 
En av de utenlandske besøkende på kongres-

sen er Petra Benzinger, geriater fra Stuttgart 

i Tyskland. Hun slår av en prat med Anne-

Sofie Røysland, fysioterapeut ved Sykehuset 

Vestfold, som presenterer en poster. Benzin-

ger er strålende fornøyd med kongressen.

– Den har et vell av interessante temaer, 

samtidig som den ikke er for stor. Kongres-

sen er intim nok til at vi deltakere får en 

nær tone til hverandre, slår hun fast, rett før 

Røysland forklarer: 

– Vi har gjort en randomisert klinisk 

kontrollert studie der vi har sammenlig-

net OEP (Otago Exercise Programme) i en 

gruppe og i hjemmeintervensjon. Vi ønsker 

å se om denne treningen har effekt med hen-

syn til funksjonell balanse og bekymring for 

fall hos en gruppe med gjennomsnittsalder 

over 80 år. De foreløpige resultatene viser at 

begge grupper kommer seg, men at de som 

deltar i gruppetrening har best effekt. Denne 

treningen egner seg også for de eldste eldre, 

sier Røysland. Hun synes det er spennende å 

gjøre klinisk forskning og håper at man får 

publisert resultatene i et internasjonalt tids-

skrift etter hvert. 

Nesten alle kontinenter 
Fysioterapeuten slår av en prat med Jorunn 

Helbostad, som er leder for kongressen. 

Helbostad har vært medlem i ISPGR i om 

lag ti år. Da miljøet i Trondheim ble spurt 

om å stå for arrangementet, var det bare å 

brette opp ermene. 

– Det er artig å bli spurt. Men vi hadde 

kort tid å planlegge på. Fjorårets konferanse 

UNGE FORSKERE Fysioterapeutene Kristin Taraldsen og Pernille Thingstad  ved NTNU jobber begge med doktorgrad. 
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i Japan ble avlyst på grunn av jordskjelv, og 

egentlig skulle neste kongress først være i 

2013. Dette ble endret på grunn av naturka-

tastrofen, og det har vært en del jobb med 

å forberede. Blant annet har vi vurdert over 

600 bidrag fra forskere som ønsker å delta. 

Noen måtte vi avvise på grunn av kvaliteten, 

men de aller fleste er her i dag. Totalt sett er 

det en ære å få lov til å være arrangør, sier 

Helbostad, som er fornøyd med deltakeran-

tallet. 

– Det er helt passe. Deltakerne kommer 

fra nesten hele verden. Afrika er det eneste 

kontinentet som ikke er representert. Det 

er leger her, fysioterapeuter, ergoterapeuter, 

sykepleiere, teknologer, psykologer, biome-

kanikere og bevegelsesvitere. Både klinikere 

og forskere.

Ekstra oppmerksomhet
En slik konferanse dreier seg ikke bare om 

å være til stede på fagprogrammet. I Trond-

heim har man hatt et ekstra fokus på sosialt 

samvær.

– Vi har prøvd å lage lange lunsjpauser 

med postere. Noe av det mest verdifulle 

med en slik kongress er å bygge nettverk. 

Første kvelden hadde vi et stort sosialt ar-

rangement på Rockheim, og mandagen var 

det konsert i Nidarosdomen. Vi har planlagt 

turer i bymarka og på Ladestien, og skal ha 

en stor sommerfest for deltakerne, sier Hel-

bostad.

Hun har jobbet tett sammen med pro-

fessor Beatrix Vereijken fra Institutt for 

bevegelsesvitenskap, NTNU, og en lokal or-

ganisasjonskomité i planleggingen av kon-

gressen.

– Går dere i pluss?
– Organisasjonen står bak, og det går nok 

i pluss, uten at vi sitter med noe av inntek-

tene. Men det er en gest til fagmiljøet å få ar-

rangere. Det gjør at vi lettere blir kjent med 

andre, vi får litt ekstra oppmerksomhet. For 

øvrig har også Forskningsrådet støttet kon-

feransen, sier Helbostad.

Spennende IKT-forskning
Forskningsgruppe for geriatri ved NTNU 

deltar i et velferdsteknologiprosjekt i regi av 

EU, som startet i januar. Poenget er å skape 

smarte løsninger for fremtiden i forhold til 

eldre og fallproblematikk.

– Vi er partner i en studie på fall og fall-

deteksjon hos eldre, FARSEEING, hvor vi 

måler bevegelser og fall ved hjelp av kropps-

bårne sensorer og mobiltelefoner.  Det fore-

ligger få resultater så langt. I Trondheim har 

vi ansvar for å lage en telemedisinsk servi-

cemodell for eldre som faller, som har økt 

fallrisiko og for eldre med falltendens som 

trenger trening. Enkelt forklart dreier det 

seg om at de har en smarttelefon festet på 

kroppen. Denne har blant annet et aksele-

rometer, som registrerer hvilke bevegelser 

personen gjør, forteller Helbostad.

– Vi ønsker å:
1) Utvikle kunnskap om hvordan et virke-

lig fall ser ut. Et poeng er også at fallet skal 

utløse en alarm som setter i gang et system 

til å gi hjelp til den som faller. 

2) Måle aktivitetsnivå og kvaliteten på 

bevegelser. Det kan si noe om fallrisiko. 

3) Innretningen kan også gjøre det mulig 

å gi tilbakemeldinger til den enkelte i for-

hold til trening. Ved hjelp av smarttelefoner 

og smartteknologi i hjemmet kan helsetje-

nesten kommunisere med pasienten uten å 

være til stede.

– Litt «storebror ser deg?»
– Det er en etisk side ved dette også. Spe-

sielt om man bruker innretningen på per-

soner med demens. I andre land har man 

også gått enda lengre og utviklet en type 

smarthus, der alt den enkelte gjør kan over-

våkes og brukes i forskning. Totalt sett er det 

spennende med ny teknologi, så lenge man 

anvender det på en god måte, mener Helbo-

stad.

– Gjør den nye teknologien det ekstra spen-
nende å være forsker?

– I alle fall er medisinsk teknologi ett av 

fem satsningsområder ved NTNU. Det er 

spennende å være del av alt dette, konstate-

rer Helbostad. 

ISPGR
Står for:«The International Society for Posture and Gait Research».

Har over 500 medlemmer fra 20 land.

Ble etablert i 1969 av en gruppe forskere og klinikere som var interessert i å måle stående 

balanse. I 1983 ble feltet utvidet til å omfatte gange og balansekontroll. I 1992 hadde foru-

met fått over 300 medlemmer fra hele verden, og fokuset ble stadig bredere. Biomekanikk, 

bevegelsesforstyrrelser, nevrofysiologi, vestibularfunksjon, nevrologiske sykdommer, alders-

forandringer, rehabilitering og motorisk læring er noen av temaene forumet er engasjert i.

Har årlige konferanser for å presentere og diskutere ny forskning i forhold til gange- og 

balansekontroll og relaterte sykdommer. 

NY VITEN Professor Joe Verghese fra USA fortalte at det kan være mulig å oppdage tidlig mental svikt i 
en persons gangmønster.
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Heidi Johnsen, kjær kollega og journalist i 

Fysioterapeuten, døde onsdag 8.august et-

ter lang tids sykdom. Nå er hennes lange 

og vanskelige kamp mot kreftsykdommen 

over, men vi som er igjen har det tungt. 

Våre tanker og medfølelse går spesielt til 

Morten og Marte, Heidis mann og datter. 

Heidi Pauline Johnsen ble 60 år gam-

mel og bodde med familien på Rasta i 

Lørenskog kommune. Hun var fra Bø 

i Vesterålen og var den eldste av ni søs-

ken. I tillegg til en stor familie, hadde hun 

mange venner og bekjente. Ikke minst 

blant journalister og andre kolleger i Fag-

pressen.

Hun begynte som journalist i Tidsskrif-

tet Fysioterapeuten i september 2000, og 

var i perioder også konstituert redaktør. 

Tidligere jobbet Heidi i flere år som jour-

nalist i blant annet 

Forbrukerrappor-

ten. Hun hadde et 

stort engasjement 

for journalistik-

ken, og en vilje til å 

gå i dybden - både 

faglig og journa-

listisk. Heidi var 

også svært opptatt 

av trening og fysisk 

aktivitet, og var engasjert i lokalpolitikken 

i Lørenskog i flere år.

Hele dette brede engasjementet tok 

hun med seg inn i Fysioterapeutens re-

daksjon.  Ønsket om å forstå faget og pro-

fesjonen hun skulle skrive for, gjorde at 

hun blant annet tok kurs i anatomi. Få år 

før sykdommen brøt ut, fullførte hun også 

mastergraden i journalistikk, ved siden 

av full jobb i Fysioterapeuten. Med andre 

ord; en sterk lyst og vilje til å lære nye ting 

og utfordre seg selv. 

Mange føler et stort savn og tomrom nå 

som Heidi er borte. Vi i Fysioterapeutens 

redaksjon har mistet en god kollega, men 

vi vil ta vare på de gode minnene.

REDAKSJONEN 
ved Dagrun Lindvåg

Til minne om vår kollega, Heidi Johnsen

Heidi Johnsen

I vinter skapte turnussaken hodebry for flere, deriblant oss studen-

ter. Det ble foreslått en ventelisteordning for å minske presset på 

fylkeskommunene. 

Helse- og omsorgsdepartementet begrunnet forskriftsendrin-

gene med en videre økning av antall studieplasser for å møte be-

hovene som kommer med eldrebølgen. En økning som allerede er 

foretatt. I følge rapporten er det i 2013 beregnet at 190 studenter 

skal ut i turnus, bare fra Høyskolen i Oslo og Akershus. 

Foreløpig ser det ikke ut til å være behov for turnusplass til 190 

studenter i Oslo. Frafallet har vært stort ved begge studieretnin-

gene, og antallet som skal ut i turnus kan ikke måle seg med tallene 

Helsedirektoratet opererte med. 

Kan de feilaktige tallene få et positivt utfall for studentene som 

skal ut i turnus? Det burde ved hjelp av god planlegging og godt 

samarbeid mellom de forskjellige fysioterapeututdanningene i lan-

det være mulig å fordele plassene seg i mellom. Dermed kan vi 

hindre en ventelisteordning. 

Men selv om dette kan snu seg i en positiv retning for studen-

tene, kan det få dramatiske konsekvenser for Helse-Norge. Staten 

forventer tydelig en videre økning i antall nyutdannede fysiotera-

peuter i årene fremover. Som sagt, ser dette ikke ut til å skje i nær-

meste framtid. Vil Norge da være godt nok forberedt på det fremti-

dige behovet for kompetanse innen forebygning og rehabilitering?

NORA Sandvik Lien, 2.årsstudent, 
Høgskolen i Oslo og Akershus

Frafall på fysioterapeututdanningen
What is PEDro?

PHYSIOTHERAPY EVIDENCE DATABASE

PEDro, the Physiotherapy Evidence Database, is a web-based 
database of evidence relevant to physiotherapy. PEDro provides 
rapid access to bibliographic details and abstracts of over 21,000 
published reports of research including randomised controlled 
trials, systematic reviews and evidence-based clinical practice 
guidelines relevant to physiotherapy. Where possible, links to 
full-text versions of the reports are also provided.

The randomised controlled trials on PEDro are rated for quality 
to help you discriminate quickly between trials that are likely to 
be valid and interpretable and those that are not. These ratings 
help you to judge the quality and usefulness of trials to inform 
clinical decision making.

PEDro is freely available at
www.pedro.org.au
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«I FORM FOR LIVET» var motto for verdens fysioterapidag 8. september. Fysiotera-
peuter over hele verden bidro til å synliggjøre fysioterapi og fysioterapeuters kom-
petanse. Her hjemme har våre medlemmer laget ulike arrangementer og tiltak for å 
markere dagen. Arbeidsplasser og enkeltfysioterapeuter har gjort en flott jobb for at 
fysioterapi skulle være ekstra synlig for befolkningen rundt om i landet.

I en global utvikling der livsstilssykdommer og det som omtales som «ikke-
smittsomme sykdommer» er den største helseutfordringen, må helsetjenesten og 
samfunnet omstille seg. Det er ikke slik at man kan vaksinere seg mot denne typen 
sykdommer. Man kan i svært liten grad ta medisiner som kurerer dem også, og ope-
rasjoner vil sjelden fjerne årsaken til at lidelsen oppstod. Helsetjenesten må ta i bruk 
andre tiltak for å redusere utviklingen av ikke-smittsomme sykdommer. Alle må lete 
etter mulighetene man har for å møte denne utfordringen. 

Fysioterapeuters kompetanse til å analysere enkeltpersoners muligheter og utfor-
dringer i forhold til omgivelsene, er en av de viktigste ressursene i dette arbeidet. Vi 
kan mye om temaet «i form for livet».  Fysioterapeuter har kunnskap om hvordan 
man kan redusere risikoen for sykdom ved å finne glede og mulighet til en aktiv 
livsstil. Vi har ekspertkompetanse på hvordan personer kan gjenvinne tapt funksjon 
etter sykdom og skade. Vår kunnskap omfatter også hvordan vi skal hjelpe personer 
til å leve så godt som mulig med konsekvensene av sykdom og skade.

På tross av bred kunnskap – både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter til 
å sette inn tiltak – blir ikke denne kompetansen anvendt i tilstrekkelig grad. Tallene 
for 2011 viser ingen oppbygging av fysioterapitjenesten hverken i sykehus eller i 
kommunene. Noen steder der man iverksetter nye tiltak, hører vi at ressursene til 
disse tiltakene tas fra andre fysioterapiområder. Så godt som all fysioterapivirksom-
het er rettet inn mot ikke-smittsomme sykdommer. Man styrker derfor ikke dette 
feltet ved å flytte på fysioterapiressursene, men ved å øke fysioterapiressurser!

Verdens fysioterapidag og andre tiltak for å vise frem kompetansen fysioterapeu-
ter har og tiltak vi kan bidra med, er derfor ikke et stunt for å markere oss selv og 
drive reklame for egen fortreffelighet. Det er opplysningstiltak for at befolkningen 
og de som tar beslutninger, skal bli oppmerksomme på mulige ressurser i kampen 
for god folkehelse, både i Norge og i verden forøvrig. Erfaringen viser at det er helt 
nødvendig å synliggjøre fysioterapeuters kompetanse mer enn vi har gjort fram til 
nå. Vi må støtte dem som tar beslutninger til å ta kloke valg, og da må de få informa-
sjon om hva fysioterapeuter kan bidra med. 

Derfor – takk til alle som formidler hvilken ressurs fysioterapeuters kompetanse 
er for befolkningens helse, enten det er på verdens fysioterapidag eller i andre sam-
menhenger. Stå på videre!
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HVA SKJER når NFFs sekretariat mottar en 

søknad om spesialistgodkjenning? Først blir søk-

naden registrert og lagt i egen mappe i søkerens 

navn. Fagseksjonen behandler så søknaden, 

og minst to medarbeidere er involvert i dette. 

Dersom de har ulik vurdering, kobles en tredje 

medarbeider inn, og søknaden diskuteres. Søkeren 

får så tilbakemelding om eventuelle mangler ved 

søknaden, og om hva som må på plass for at fag-

gruppen kan behandle søknaden. 

Når alt er på plass, eller kun dokumenter skal 

ettersendes, oversendes søknaden kontaktper-

son i faggruppen. Her blir søknaden vurdert igjen, 

ofte i dialog med fagseksjonen. Tilbakemelding 

fra faggruppen oversendes fagseksjonen, og fag-

seksjonen sender beskjed til søkeren om hvilken 

tilbakemelding faggruppen har gitt. Dersom det 

finnes mangler, får søker beskjed om hva som 

skal til for å oppnå kravene. Dersom alt er i orden, 

godkjenner Sentralstyret søkeren i sitt siste møte 

før juleferien eller sommerferien. Til slutt lager 

sekretariatet diplom og følgebrev og sender til 

søkeren. 

VI MINNER OM at NFF arrangerer et tredagers kurs i okto-

ber 2012 for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter 

med og uten driftstilskudd. Dette er viktig opplæring som 

alle selvstendig næringsdrivende bør få med seg! Kurset er 

gratis for medlemmer, og avholdes torsdag 18., fredag 19. og 

lørdag 20. oktober. Merk påmeldingsfristen: 20. september. 

Les mer på NFFs nettsider (artikkel publisert 28. juni, eller 

kurskalenderen). 

Ny kommentar- 
utgave og vikarnotat
FORHANDLINGSSEKSJONEN har nylig lagt 

ut en oppdatert kommentarutgave til ASA 4313 

på NFFs nettsider under «PRIVAT PRAKSIS/

Avtaler». NFFs kommentarutgave er i hovedsak 

endret på grunn av ny lovgivning og nye nemnds-

avgjørelser.

Det er også nylig publisert et temanotat om 

å være vikar i driftstilskudd. Dette notatet er 

publisert under «PRIVAT PRAKSIS/Retningslinjer 

og notater». 

Behandling av spesialistsøknader

Frisklivssentraler 
på Facebook
I SKRIVENDE stund har rundt 145 

kommuner opprettet frisklivssentraler. 

NFF har opprettet en egen side for 

dette temaet: www.facebook.com/

Frisklivssentraler. Her kan du dele kunn-

skap og erfaringer og få kontakter. 

Kurs for selvstendig 
næringsdrivende

DET BLE en travel oppstart i august og september for NFFs opplæring av tillitsvalgte! 

Interessen for grunnopplæring for tillitsvalgte i Spekter, KS og Virke har vært stor, og kurset i 

august og september i Trondheim ble fulltegnet. Tillitsvalgte i KS og Virke fikk dessuten opplæ-

ring i lokale forhandlinger i Oslo 23. august. Dette kurset arrangerte NFF sammen med Ergotera-

peutforbundet, og det samlet en stor gruppe tillitsvalgte fra begge forbundene. 

Tillitsvalgte i Oslo kommune fikk opplæring over flere dager tidlig i september, i regi av NFFs 

forhandlingsseksjon og NFF avdeling Oslo, med grunnopplæring og kurs i lokale forhandlinger.

Når dette nummeret av Fysioterapeuten kommer ut, er det kurs i lokale forhandlinger for til-

litsvalgte i staten som står på kalenderen. 

Opplæring av tillitsvalgte
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NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Stensberggata 27

Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo 

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

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

SENTRALSTYRET

Forbundsleder: Eilin Ekeland

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

415 59 030 mob.

eilin.ekeland@fysio.no

Nestleder: Elin Engeseth

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

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

ee@fysio.no

SEKRETARIATET: STAB

Generalsekretær: Tor Tvethaug, 22 93 30 52

Informasjonsleder: Vidar Rekve, 22 93 30 87

Seniorrådgiver: Elin Robøle Bjor, 22 93 30 55

Rådgiver: Solvår Stokke, 22 93 30 51

ADMINISTRASJONS- 

OG ØKONOMISEKSJONEN

Seksjonsleder: Sunniva Borgen, 22 93 30 74

Regnskapsansvarlig: Rune Tørrlenn, 22 93 30 65

Økonomikonsulent: Haldis Edvardsen, 22 93 30 79

Rådgiver: Eivind Trædal, 22 93 30 53

Rådgiver: Maren Helene Berntsen, 22 93 30 71

Konsulent: Kristin Stormo, 22 93 30 68

Sekretær: Nina Solvang, 22 93 30 50

FAGSEKSJONEN 

Seksjonsleder: Malene Haneborg, 22 93 30 72

Seniorrådgiver: Eline Rygh, 22 93 30 64

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

Seniorrådgiver: Bente Øfjord, 22 93 30 86

Seniorrådgiver: Marianne Aars, 22 93 30 62

Kurssekretær: Monica Haugen, 22 93 30 66

Seniorkonsulent, kurs: Micheline Viktil, 22 93 30 70

Rådgiver, kurs: Áslaug Skúladóttir, 22 93 30 75

FORHANDLINGSSEKSJONEN

Forhandlingssjef: Kjersti Hatlestad, 22 93 30 56

Advokat: Lena Fagervold, 22 93 30 54

Advokat: Hanne C. Røed, 22 93 30 88

Seniorrådgiver: Bente Eide, 22 93 30 73

Seniorrådgiver: Kirsti Glad, 22 93 30 82

Seniorrådgiver: Henriëtta Richter, 22 93 30 83

Seniorrådgiver: Thea W. Jørgensen, 22 93 35 62

Advokat: Else-Margrethe Husby, 22 93 30 61

Seniorkonsulent: Else Jørgensen, 22 93 30 67

FONDET

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Sekretariatsleder: Birthe C. Hansson

Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)

NFFs FORHANDLINGSSEKSJON har vurdert 

rettstilstanden når det gjelder oppholdsprin-

sippet i henhold til helse- og omsorgstjeneste-

loven.

Etter lovens § 3 første ledd skal kom-

munen «sørge for at personer som oppholder 

seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og 

omsorgstjenester.»

I forarbeidene til loven står det følgende om 

hvordan dette skal forstås: «Første ledd er en 

videreføring av kommunehelsetjenesteloven § 

1-1 første ledd og sosialtjenesteloven § 10-1 

første ledd. Begrepet «sørge for» pålegger 

kommunen ansvaret for at tjenestene etter 

denne loven gjøres tilgjengelig for dem som 

har rett til å motta tjenestene. Kommunen 

har ansvaret for å tilby disse tjenestene til de 

personer som oppholder seg i kommunen. Det 

innebærer at ansvaret også omfatter personer 

som kun oppholder seg kortvarig i en kommune, 

for eksempel i forbindelse med ferie. Avhengig 

av tjenestetype må det kreves en viss varighet 

av oppholdet for at kommunens plikt til å yte 

tjenester skal inntre. For eksempel vil kommu-

nen ikke ha plikt til å yte tjenester til en person 

som har bosted og oppholder seg i en kommune, 

og som reiser over kommunegrensen kun i den 

hensikt å få helse- og omsorgstjenester fra 

nabokommunen.»

Med denne bestemmelsen har spørsmå-

let om hvor du har krav på fysioterapi, blitt 

tydeligere. Arbeider du eller går på skole i en 

annen kommune enn der du bor, har du krav på 

fysioterapi i denne kommunen. Dersom pasi-

enten drar ene og alene over kommunegrensen 

for å få fysioterapi, kan kommunen nekte dette. 

Rimelighetshensyn tilsier imidlertid at dette ikke 

gjelder behandling hos spesialist, forutsatt at 

egen kommune ikke har denne kompetansen.

Økonomisk oppgjør på grunn av eventuelle 

skjevheter kommuner imellom på grunn av opp-

holdsprinsippet er ikke regulert av helse- og om-

sorgstjenesteloven. En kommune kan derfor ikke 

med loven i hånd kreve at en annen kommune 

betaler urimelige utgifter som oppholdsprinsip-

pet kan medføre. Det er likevel ikke noe i veien 

for at kommunene ved avtale kan bli enige om 

økonomisk oppgjør. 

Oppholdsprinsippet 
– hva gjelder?
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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

Samhandlingsreformen aktualiserer forebyggende arbeid, 
aktiv aldring og rehabilitering. Hverdagsrehabilitering er en 
arbeidsform og et tankesett som i de senere årene er prøvd 
ut i Sverige og Danmark i ulike modeller. 

NFF samarbeider med Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Sykepleierforbund 
om prosjektet Hverdagsrehabilitering i Norge. Første fase i prosjektet søker 
å samle erfaringer og avklare hvordan hverdagsrehabilitering passer i norsk 
kommunehelsetjeneste. Mange kommuner i Norge har satt i gang arbeidet 
med å prøve ut og innføre hverdagsrehabilitering som arbeidsform. NFF arran-
gerer derfor en temadag om fysioterapeutenes rolle i hverdagsrehabilitering.

Tid: 7. november 2012 kl 10–17
Sted: Rica Hotel Gardermoen

Program:
Hva er hverdagsrehabilitering?
Fysioterapeutenes rolle i hverdagsrehabilitering
Gode eksempler fra kommuner
Kartlegging av funksjon hos eldre – ulike kartleggingsredskaper.  
Teori og praksis
Hva gjør vi med resultatene fra kartleggingen? Hvilke fysioterapeutiske 
tiltak har effekt på aktivitet og deltakelse? 
Hvordan komme i gang? Diskusjon av erfaringer, muligheter  
og utfordringer. 

Påmelding: www.fysio.no/kurs

Temadag om fysioterapeutenes rolle i hverdagsrehabilitering
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Dato Påmeldingsfrist Kursnavn Sted

25.-26. oktober Fortsatt ledige plasser! Bevegelser i gruppe Oslo

29. okt.-2. nov. Fortsatt 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 Få ledige plasser! Helse- og miljøarbeid - psykososialt arbeidsmiljø (HM2) Oslo

19.-21. november og 
to dager i 2013

18. september Grunnkurs i fysioterapi og psykisk helse Oslo

19.-22. november 19. september Bekkenrelaterte plager 2 Oslo

28.-30. november 28. september Kroppsorientert psykologi – trinn 2 Oslo

KURSOVERSIKT 2012
Det tas forbehold om endringer

FORELØPIG 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 ikke bestemt

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

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 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

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

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

Det kommer flere kurs i 2013. Disse blir utlyst i kurskalenderen på nettet, 
www.fysio.no/kurs, allerede fra uke 36. Følg med!
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KURSOVERSIKT 2012/2013 – 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

29. oktober-2. november 2012 Fortsatt ledige plasser Helsefremmende og forebyggende arbeid (HEFFA) Oslo

19.-23. november 2012 Få ledige plasser Helse- og miljøarbeid - psykososialt arbeidsmiljø (HM2) Oslo

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

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

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

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

GERIATRI

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

KVINNEHELSE

19.-22. november 2012 19. september Bekkenrelaterte plager 2 Oslo

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 ikke bestemt

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

Oslo

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

25.-26. oktober 2012 Fortsatt ledige plasser Bevegelser i grupper Oslo

1.-3. november 2012 og  
18.-20. april 2013

Fortsatt ledige plasser Fysioterapi og traumer Trondheim

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

18. september Grunnkurs i fysioterapi og psykisk helse Oslo

28.-30. november 2012 28-. september Kroppsorientert psykologi - trinn 2 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
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ANDRE KURS OG MØTER
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen

PFGs vinterseminar
Sundvolden Hotel, 25.-27. januar 2013

Fyll opp verktøyskassa!
PFG ønsker å være en leverandør av faglige og administrative 
elementer som er nødvendig for å kunne utøve fysioterapi i pri-
vat praksis på en forsvarlig måte.

PFGs vinterseminar i 2013 vil derfor prøve å gi nyttig lærdom på 
begge disse feltene.

Vi har derfor vært så heldig å få «Team Privat Praksis» i NFF til å 
bistå oss på den driftsmessige siden.

Her har du sjansen til å få svar på dine spørsmål i forhold til 
din daglige drift!
Har du god nok kunnskap om ASA 4313 og hvordan den regu-
lerer dine arbeidsforhold?
Altfor mange blir tatt på senga! Men vi åpner med rosinen i pølsa, 
og sier forløpig ikke mer enn det, men vi er sikker på at det vil bidra 
til munter og reflektert ettertanke!

Det faglige innholdet i 2013 tror vi vil bli spennende og 
nytt for mange.

Vi vil fokusere på nevrologi og blant annet introdusere en spen-
nende tilnærming til Parkinsons sykdom. (LSVT BIG). Foreleser vil 
komme fra Fram Helsesenter, som var de første i Nord-Europa til 
å implementere denne treningsformen. Noe som har ført til mye 
oppmerksomhet.

Vi vil også i 2013 kutte ned på antall dager for å redusere prisen, 
noe vi følte vi hadde suksess med i 2012.
Årsmøte avholdes lørdag som vanlig!

Husk å meld deg på du også!!
Påmelding: http://eventus.trippus.se/pfg2012

PFG ditt naturlige valg! 

Motivasjon hos terapeut og pasient 
ved langvarige smertetilstander 
– en praktisk tilnærming

Hans og Olaf Fysioterapi A/S inviterer til en spennende og variert 
fagdag, torsdag 17. oktober 2012.

PROGRAM:
08.30   Registrering
09.00  Velkommen
09.15-10.15  Kognitive faktorer ved utvikling og oppretthol-
 delse av langvarige smertetilstander. Daniella   
 Wright, psykolog og medforfatter av av boken   
 «Psykologisk ryggsmertebehandling» 2011.
10.15-10.30  Kort pause
10.30-11.15  Motivasjon. Hva skal til for å oppnå suksess?   
 Pierre-Nicolas Lemyre, Ph.D. Idrettspsykolog NIH
11.15-11.30  Kort pause
11.30-12.00  Teoretisk bakgrunn for «Mobilization with move-
 ment» Stian Lundby, manuellterapeut
12.00-13.00  Lunsj
13.00-14.00  Workshop
14.00-15.00  Workshop
15.00-16.00  Workshop

Tema workshop: 
1. Mobilization with movement. v/Stian Lundby, manuellterapeut
2. Hvordan påvirke smerte gjennom bindevev. v/Terje Bryn, 
manuellterapi-student
3. Nervemobilisering. v/Joakim Særheim, manuellterapeut og 
Kaja Næss, manuellterapeut

Informasjon finnes på www.hansogolaf.no

Sted:  Hans og Olaf fysioterapi A/S, Torggata 16, 0181 Oslo
Dato: Torsdag, 17.oktober 2012
Pris:   1100,- inkl. enkel lunsj
Påmelding gjennom innbetaling av kursavgift til konto: 
9001.06.47966 innen 5. oktober 2012.

Konkrete tiltak for spedbarn med kolikk- 
lignende symptomer/reguleringsvansker 
i 1. leveår
Onsdag 7. november 2012, Oslo, kl. 9-16
Hvordan fagpersoner kan formidle konkrete tiltak til foreldre 
som har utrøstelig gråtende barn.
 
Trygge foreldre gir trygge barn
Internasjonale studier viser at det er bare 5 % av de barna som 
får diagnosen kolikk har kolikk. Hva med de resterende 95 %?  
Et utrøstelig gråtende barn skaper mye stress for hele familien. 
Stress hemmer en god tilknytning. Er man oppmerksom og bevisst 
på samspill, stresshåndtering og trøstestrategier kan man bidra til 
å skape en god start.  Innen tilknytningsteorien og i psykologien 
er man blitt mye mer oppmerksom på betydningen av det 1. leve-
året. Økt kompetanse om mekanismene og økt oppmerksomhet 
på et tidlig tidspunkt,  kan være avgjørende for en god oppvekst  
med gode relasjoner og en uforstyrret hjerneutvikling. Det er ofte 
enkle tiltak som kan ha stor betydning.
Det skal formidles konkret hjelp som kan omsettes i hverdagen.
Tiltakene er hentet fra aktuell viten innen lærepsykologi og til-
knytningsteori.

Kurset er rettet mot alle som jobber med spedbarn: amme-
hjelpere, jordmødre, fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiroprak-
torer, naprapater, helsesøstre, barnepleiere, rådgivere m.m.

Forelesere: Sabine Berndt, psykoterapeut og internasjonal fore-
leser, Hamburg/Tyskland. Ute Imhof, spesialist i barnefys., Oslo
Sted: Domus medicus, Pilestredet Park 7, 0176 Oslo
Pris: 1100 kroner, inkl. Kaffe/te og varm lunsj
Påmelding: innen 1.11.2012 på barnekurs@yahoo.no

Kurs i lymfødembehandling 
Tid: 7.-11. januar 2013, 35 timer
Kursledere: Kristin Haugen og Wenche Vigen,  
Norsk Lymfødemklinikk
Arr: Fysiakos fysioterapi Spania/fysiakos.com 
Pris: 550 Euro. Rimelig overnatting og flybilletter.
Påmelding: post@fysiakos.com innen 1. desember.
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Here is your opportunity to learn highly eff ective and evidence based manual therapy and 

sports physiotherapy from leading professionals which will allow you to achieve immediate results.

to attend these clinically based, hands-on coursesInvitation 

Certifi cate in Orthopaedic Manual Therapy

DESCRIPTION Intense 4-week fully comprehensive evidence based program focused on the spine, shoulder 

girdle, sacroiliac joints, pelvis and lower limb. Participants may be eligible to undertake 

distance learning leading to higher qualifi cations at Curtin University including a Masters.

LOCATION & 
DATE

CURTIN UNIVERSITY
Perth, Western Australia

INSTRUCTORS Kim Robinson, Dr Toby Hall. Manual Concepts team including: 

Prof Michele Sterling, Jenny McConnell, Prof Peter O’Sullivan, Prof Steve Edmondston, 

Michael Monaghan, Max Zusman, Mark Oliver, Associate Professor Ben Wand, 

Associate Professor Diana Hopper and Dean Watson.

INVESTMENT AUD $6,450 

Postgraduate educational programs
designed to improve patient management

ters.

REGISTER 
NOW! 

Courses fi ll 
early

 
or email info@manualconcepts.com PO Box 1236, Booragoon, Western Australia 6954

Cranio-sacrale-terapi, level 1
15.11. – 18.11.20012, Oslo, Haraldsheimen Vandrehjem

Innhold:
Cranio-sacral-systemets anatomi og fysiologi. Lære å bruke 
Upledgers 10 trinns-protokoll. Energetiske undersøkelses- og 
behandlingsteknikker. Ved avsluttet kurs skal hver deltaker ha 
grunnleggende forutsetning til å finne og behandle lessioner i 
det cranio-sacrale-systemet. Hver deltaker vil utvikle sitt poten-
siale ift. sensibilitet

Instruktør: Heribert Georg, fysioterapeut og mangeårig instruk-
tør på alle nivåer innen craniosacralterapi i Tyskland,  www.
heribert-georg.de, Havixbeck, Tyskland, det oversettes til norsk. 

Max. 14 deltakere, det forutsettes en medisinsk bakgrunn for 
deltakelse, for eksempel fysioterapeut, naprapat, osteopat, kiro-
praktor, lege, og lignende.

Pris:  6.800 kroner inkl. lunsj og kaffe/te
Påmelding: barnekurs@yahoo.no med navn, adresse og telefon-
nummer. Det sendes ut giro etter påmelding. Betalt kursavgift 
garanterer kursplass.  Påmeldingen er bindende.

Påmeldingsfrist: 21.10.2012.
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BASAL KROPPSKJENNSKAP (BK) 
STEMMEØVELSER, TAI’ CHI

Gjestforeleser overlege Audun Myskja, forfatter av  
Den musiske medesin, og forfatter Thorvald Steen

Innhold: Integrering av stemme og bevegelser etter prinsipper 
fra BK, t’ai chi for nybegynnere og øvede, innføring i tai mas-
sasje 
Tid: 21.-23. november -012
Sted:  Acem med. senter Oslo
Kursavgift: 4000,-
Påmeldingsfrist: Påmelding innen 1. oktober 2012 til Ulla-Britt 
Skatteboe, tlf. 924 47 402 / ul-britt@online.no.

Ryggsøyle og sensomotorikk
1. nov. 2012, kl. 11-17, Oslo
Olympiatoppen Sportshotell,  Sognsvann. 228

Tema:
Sensomotorikk er et komplekst tema. På seminaret skal vi belyse 
ryggsøylens rolle med følgende problemstillinger:

Typiske funksjonelle kompensasjoner i spedbarnsalderen. 
Når trengs det behandling og hvilken?
Differensiering mellom adaptasjon og kompensasjon
Følger sensomotorisk utvikling en fastlagt genetisk plan 
eller påvirkes den av læringsprosesser?
Hvordan skille modning med utvikling?
Hvordan skjer integrasjon av de såkallte «primitive reflek-
ser»?
Er persisterende reflekser alltid tegn på nevrologiske  
skader?

Temaet belyses ut fra den aktuelle kunnskapen innen medisinsk 
grunnforskning.

Foreleser: Dr. Robby Sacher, spesialist i manuell medisin,  
Dortmund, Tyskland
Målgruppe: Helsesøstre, helsestasjonsleger, barneleger, fysio-
terapeuter, manuellterapeuter, naprapater, kiropraktorer, osteo-
pater, pedagoger, alle som er interessert i barn.

Pris: 1.000 kr inkl. kaffe/te/pausemat

Påmelding: Sendes på e-post til barnekurs@yahoo.no 
eller telefon 91193628, begrenset antall deltakere

Påmeldingsfrist: 25. oktober 2012. 

Forbehold om endringer.

Kurs i bruk av Manuthera behandlingsbenk

Din benkspesialist – Vi har mer enn 40 ulike benker!

E-S Otto Preiss AS
(Påmelding snarest!)

What is PEDro?

PHYSIOTHERAPY EVIDENCE DATABASE

PEDro, the Physiotherapy Evidence Database, is a web-based 
database of evidence relevant to physiotherapy. PEDro provides 
rapid access to bibliographic details and abstracts of over 21,000 
published reports of research including randomised controlled 
trials, systematic reviews and evidence-based clinical practice 
guidelines relevant to physiotherapy. Where possible, links to 
full-text versions of the reports are also provided.

The randomised controlled trials on PEDro are rated for quality 
to help you discriminate quickly between trials that are likely to 
be valid and interpretable and those that are not. These ratings 
help you to judge the quality and usefulness of trials to inform 
clinical decision making.

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



Fagrikt fellesskap

- først og fremst på sitt område 

Den Norske Fagpresses Forening er interesseorganisasjonen 
for seriøse fagblader og tidsskrifter i Norge. 

230 blader tilfredsstiller de strenge kravene for medlemskap.
Det bladet du holder i hånden er ett av dem. 
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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

- trivsel og vekst i grunnlovsbygda - 

Eidsvoll kommune ligger sentralt på Romerike, nær Gardermoen og med 

DRIFTSTILSKUDD PRIVAT PRAKSIS 
Eidsvoll kommune har ledig driftstilskudd på 14,4 t/uke for fysiote-
rapeut fra desember 2012. Driftstilskuddet er knyttet til Fysioterapi- 
og helseklinikken på Råholt.  Det er ønskelig med en fysioterapeut 
med bred kompetanse innen fysioterapifaget. Det vil bli lagt vekt på 
personlig egnethet.
 
Fysioterapeuten skal drive sin virksomhet iht. Lov om helsetjeneste i 
kommunen, gjeldende planer i helse- og sosialetaten samt gjeldende 
avtaleverk. Fra 1.4.07 er det et krav i helsepersonelloven at det 
innhentes politiattest ved tildeling av hjemmel.
 
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Eidsvoll kommune 
v/ rådgiver Elly Olsen på tlf. 66 10 70 53, eller til instituttet v/ Tone 
Sørensen Kravik på til 91733051 etter kl 15.00. 
 
Det vises til Eidsvoll kommunes internettsider på adressen: www.
eidsvoll.kommune.no. Elektronisk søknad sendes innen 5.10.12.  

Avdeling for helse- og sosialfag

Høgskolelektor/høgskolelærer 
ved Program for fysioterapeututdanning  
Ref AHS 3/2012

Program for fysioterapeututdanning søker fysioterapeut til fast 50 % 
stilling som høgskolelektor. For tilsetting som høgskolelektor kreves 
relevant utdanning på master eller hovedfagsnivå. Dersom den best 
kvalifiserte søker ikke fyller vilkårene for tilsetting i stilling som høg-
skolelektor, kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting i stilling som 
høgskolelærer. 
 
Arbeidsoppgaver er primært undervisning, veiledning og eksamens-
arbeid på fysioterapeututdanningen, fortrinnsvis innenfor sentrale 
kliniske emner. Det er derfor ønskelig at aktuelle kandidater har praksis 

som fysioterapeut parallelt med stillingen som høgskolelektor. Andre 
oppgaver er oppfølging av studenter på studiested og i praksis, plan-
legging og videreutvikling av studiets organisering og innhold, samt 
forskning og utviklingsarbeid.

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med:
Håvard Østerås, studieleder, tlf 73 55 93 05 / 92 41 16 37, 
havard.osteras@hist.no
Erik Lunde, seniorkonsulent tlf 73 55 91 39, 
erik.lunde@hist.no

Søknadsfrist: 23. september 2012.

Se www.hist.no/stillinger for fullstendig 
utlysningstekst, og for å søke på stillingen. 

HiST - Kunnskapen du trenger
I framtida må viktige samfunnsoppgaver løses smartere. Høgskolen i Sør- Trøndelag har kunnskapen som trengs på de fleste samfunnsområder. 
Vi har kompetanse innenfor teknologi, informatikk, lærer og tolk, økonomi og ledelse og helse og sosialfag. Våre studenter har yrkesnær praksis i 
samarbeid med offentlige og private arbeidsgivere. HiST er landets nest største høgskole, og er et spennende studie- og arbeidssted.
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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

SEPTEMBER
28. Stiklestad
MS-konferansen: Behandling – 

fra attakk til symptomer, nå og i 

fremtiden. 

Arr.: MS-forbundet, region Midt 

Info: www.ms.no/

30.9 – 5.10. Quebec
IFOMT 2012. World Congress 

of Manual/Musculoskeletal 

Physiotherapy. 

Info: http://www.

ifomptconference.org/

OKTOBER
15. Oslo  

What happened to the «bio» 

in the bio-psycho-social model 

of low back pain? Mini-seminar 

med Mark Hancock, University 

of Sydney. Gratis adgang.  

Arr: FYSIOFORSK, forum for 

fysioterapiforskning, OUS, 

Ullevål. 

Info: britt.stuge@medisin.no  

 

16.-18. Oslo 

38th World Hospital Congress 

Arr.: Norsk forum for 

sykehushygiene (NFSH) 

Info: www.oslo2013.no

18.-19. Oslo
21.Ullevål symposium: «De 

fleste gamle er syke - fra 

forskning til praktisk medisin». 

Arr.: OUS

Info: www.oslo-

universitetssykehus.no

22.-24. Groningen, 
Nederland
Konferanse:  Healthy ageing in 

a working society. The second 

Scientific Conference on Work 

Disability Prevention and 

Integration 

Arr: University Medical Center 

Groningen (UMCG) 

Info:  http://stutt.no/7ac2e9 

23. Oslo
Tverrfaglig Symposium «Den 

ortopediske eldrebølgen»  
Arr: Norsk Ortopedisk Forening 

Info og påmelding: http://

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

pEvent&id=9

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 

 

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  

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

9     24/9      28/9 19/10

10    22/10     26/10 16/11

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.
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8.800 

TRYKK 

Merkur-Trykk AS



  

Møt oss på

SCANDINAVIAN 

CONGRESS OF 

MEDICINE AND 

SCIENCE IN SPORTS



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

RIKTIG UTSTYR 
ER EN VIKTIG 
SUKSESSFAKTOR.
Derfor velger Skiforbundet trykkbølge-
behandlingsutstyr med dokumentert effekt. 

Postadresse: Boks 62, 1488 Hakadal. Besøksadresse: Rauerskauveien 518, Nittedal.Telefon: (+47) 67 07 91 80, Fax: (+47) 67 07 91 81.

Importør / distributør:

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

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

“trykkbølgeduo” basert på den nyeste 

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

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

For mer informasjon og dokumentasjon, 
se trykkbølgebehandling.no

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

Benyttes av 

Norges Skiforbund

Nyhet!
Swiss DuoClast® 
komplett 2-modulers 
trykkbølgeutstyr

Litteratur: 1. Am J Sports Med 2008;36:2100-2109 - Gerdesmeyer L, Frey C, Vester J. m.fl.   2. Am J Sports Med 2009;37:463-470 - Rompe JD, Furia J, Maffulli N.   3. J Bone Joint Surg Am 2008;90:52-61 - Rompe JD, 
Furia J, Maffulli N.   4. Am J Sports Med 2007;35:374-383 - Rompe JD, Nafe B, Furia JP, Maffulli N   5. Am J Sports Med 2009 Sep 23 [Epub ahead of print] - Rompe JD, Caccio A, Furia JP,  , m.fl.   6. Am J Sports Med 
2009;37 1981-1990 - Rompe JD, Segal NA, Cacchio A, m.fl.   7. Am J Sports Med 2009;37:1806-1813 - Furia JP, Rompe JD, Maffulli N.   8. Brit Med J 2009;339:b3360. doi: 10.1136/bmj.b3360. - Engebretsen K, Grotle 
M, Bautz-Holter m.fl.   9. Arch Orthop Trauma Surg. 2011 Mar;131(3):303-9. Epub 2010 Aug 22. Hausdorf J, Sievers B, m.fl. 


