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

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

“trykkbølgeduo” basert på den nyeste 

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

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

For mer informasjon og dokumentasjon, 
se trykkbølgebehandling.no

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

Benyttes av 

Norges Skiforbund

Nyhet!
Swiss DuoClast® 
komplett 2-modulers 
trykkbølgeutstyr
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PLUTSELIG ER DE overalt; idrettsutøvere med rosa, blå og svart tape dandert i dekorative 

striper på ymse kroppsdeler. Ganske stilig! Det begynte under OL i Beijing, men har tilsy-

nelatende tatt helt av under det nylig avsluttede OL i London. Hva i all verden er det med 

denne tapen?

Antallet produsenter av ulike typer elastisk tape har økt, men det er kinesiotape som virkelig 

har erobret idrettsmarkedet. Nærmere bestemt Kinesio Tex, utviklet av den japanske legen, 

kiropraktoren og akupunktøren Kenzo Kase for rundt 30 år siden. 

Under fotball-EM tidligere i sommer var Italias Mario Balotelli og Gianluigi Buffon iført 

tape. Det samme gjaldt Novak Djokovic under årets Wimbledon-turnering, og en rekke an-

dre idrettsutøvere. Dette er het idrettsmote!

En del idrettsutøvere – og fysioterapeuter – vil ha seg frabedt påstander om at dette bare er 

en motebølge. Mange sverger til kinesiotaping og mener effekten er god. Men så langt er det 

ingen god vitenskapelige dokumentasjon for at elastisk taping gir klinisk signifikante forde-

ler. Forskere er skeptiske til Kenzo Kases teorier om hvorfor hans tapeprodukter har effekt.

Skepsis kommer også til uttrykk i et vedtak fra det britiske markedsføringsrådet, The Adver-

tising Standards Authority (ASA). Et firma i Newcastle fikk nylig påbud om å fjerne udoku-

menterte påstander fra sine nettsider. Firmaet LimbVolume i Newcastle, som fikk beskjed 

om å legge fram dokumentasjon, gjorde et hederlig stykke arbeid. De la fram 47 ulike studier 

og mente at 22 av dem dokumenterte påstandene i deres markedsføring.

Men nei. ASAs konklusjon ble likevel at ingen av studiene var gode nok til å dokumentere 

om tapen hadde effekt på de lidelsene selskapet refererte til. Det gjaldt hodepine, frozen 

shoulder, beinhinnebetennelse, lidelser i lymfesystemet og i muskelsystemet. Resultatet ble 

advarsel for brudd på flere punkter i markedsføringsloven.

Kinesiotape er ikke det første produktet eller behandlings-

konseptet som sprer seg som en farsott – også innen fysio-

terapi. Hva er det som gjør at slike pakkeløsninger plutselig 

tar av og blir noe «alle» vil bruke? Utgangspunktet kan være 

produkter og konsepter som er gode verktøy ved enkelte 

lidelser, som elastisk tape. Gode markedsførere med mye 

penger snekrer dette sammen til et salgbart og attraktivt 

totalkonsept. Kanskje ved hjelp av produktplassering hos 

kjente idrettsutøvere, spreke farger, moderne estetikk og en 

dose vitenskapelig teori. At dokumentasjonen kanskje er 

mangelfull drukner i «hype».

Kanskje et ufint spørsmål, men i hvilken grad lar fysiotera-

peuter seg forføre av det kommersielle «trøkket» fra slike 

pakker og konsepter? 

Hver enkelt av leserne må svare for seg. Men vi kommer 

langt med edruelighet, sunn skepsis og kunnskapsbasert 

praksis.
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aktuelt
Vi er nærmest en ikke-aktør i 
praktisk sykmeldingsarbeid. Side 6

Bedre service, nesten ikke 

papir og all informasjon om 

søknader samlet på ett brett. 

Det blir, ifølge Fondets sekre-

tariatsleder Birthe C. Hansson, 

gevinstene av den nye elek-

troniske søknadsportalen, som 

ble lansert i juni. 

TEKST Gro Lien Garbo, fysioterapeuten@fysio.no
FOTO Dagrun Lindvåg, dl@fysio.no

ALLE typer søknader må nå sendes elektro-

nisk til Fond til etter- og videreutdanning av 

fysioterapeuter. Det gjelder utdanningssti-

pend, forskningsstipend, kvalitetssikringssti-

pend, formidlingsstipend, stipend til arbeid 

med prosjektbeskrivelse og reisestipend. Det 

vil si; det vil bli gjort unntak for søkere til 

reisestipend, i første omgang.  Med det nye 

systemet vil søkerne, fram til endelig søk-

nadsfrist, kunne gjenåpne og korrigere søk-

naden sin mens den ligger i systemet. Der vil 

de også finne tidligere historikk om seg selv.

Enklere 
Til forrige styremøte i Fondet sendte sekre-

tariatet ut vel to kilo med papirer til hvert 

av styremedlemmene. Med den nye elektro-

niske portalen håper Hansson på en nesten 

«papirløs» tilværelse, der både styrepapirer 

og bedømminger foregår på nettet. 

– Bare på porto og papir vil vi på sikt kun-

ne spare inn mye av kostnadene ved å eta-

blere en elektronisk portal, men det viktigste 

er at søkerne nå får en enklere tilværelse.

– Hvor brukervennlig er den nye portalen? 

– Vi har hatt et pilotprosjekt, der vi testet 

portalen ut på studenter som tok videreut-

danning, og tilbakemeldingene var gode. 

Noen reagerte på at alle vedlegg fra nå av må 

sendes i PDF. Men vi tror det er et krav som 

vil være overkommelig for de aller fleste, sier 

Hansson

Utviklingen av portalen har foregått i 

samarbeid med det Bergens-etablerte fir-

maet Machina, som blant annet også har ut-

viklet offentlig elektronisk postjournal. 

Tidsbesparende 
Fondets sekretariatsleder kan ikke love tids-

besparelser det første halve året. Hun regner 

imidlertid med at elektronisk søknadsportal 

vil virke tidsbesparende på lengre sikt i ar-

beidet med de mellom 500 og 550 søknader 

Fondet behandler hvert år.  

– Hva har vært det mest utfordrende i ar-

beidet med å utvikle portalen? 

– Å få dekket opp alle elementer i Fon-

dets tilskuddsforvaltning.  Vi har svært ulike 

ordninger fra små reisestipend til store kon-

trakter på flere millioner. Utfordringen har 

vært å finne et system som er bredspektret 

nok til å favne dette mangfoldet, men det sy-

nes jeg vi har fått til.

Birthe C. Hansson forteller at portalen 

om litt også vil inneholde et prosjektbiblio-

tek og en oversikt over hvilke midler som er 

delt ut av Fondet. 

Fondet: 
Nå må du sende søknad  elektronisk

ETT BRETT Fondets sekretariat håper på enn nesten «papirløs» tilværelse med den elektroniske 
søknadsportalen. Til styremøtet i juni ble det sendt rundt to kilo papir til hvert av medlemmene. Fra 
venstre: Bjørg Wandås, Birthe C. Hansson og Mette Wegener Boesen.
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AKTUELT

Altfor få manuellterapeuter 

i Norge benytter retten til å 

sykmelde pasientene sine.  

Det er på høy tid at flere 

begynner å praktisere som 

primærkontakt, mener manu-

ellterapeut.

TEKST Gro Lien Garbo 
fysioterapeuten@fysio.no 

– KAN MANUELLTERAPEUTENE som grup-

pe risikere å miste rettigheter, dersom et 

stort antall er likgyldige til å benytte ordnin-

gen? Det spørsmålet stiller manuellterapeut 

Sven E. Fredriksen retorisk i et debattinn-

legg i tidsskriftet Muskel & Skjelett, som gis 

ut av Manuellterapeutenes Servicekontor. 

Fredriksen er medlem i Norsk Manuelltera-

peutforening (NMF).

Bekymringen deles av manuellterapeut 

og medlem i Norsk Fysioterapeutforbund 

(NFF), Morten Gåskjønli. Han har i flere år 

representert manuellterapeutene i arbeidet 

rundt sykmelding og sykefravær, blant an-

net i utarbeidelsen av faglig veileder for syk-

meldere.

Helfo-tall
Fredriksen viser i innlegget til statistikk fra 

Helfo for 2010, der det framgår at kun 270 

av 480 manuellterapeuter, som hadde avtale 

med Helfo, benyttet takst L1. Det vil si at de 

fylte ut sykemeldingsblanketter. 158 manu-

ellterapeuter (37 prosent) benyttet ikke ret-

ten til å sykmelde pasientene sine, påpeker 

Fredriksen.

I slutten av juni fikk Fysioterapeuten 

opplyst at av 429 manuellterapeuter som har 

avtale med HELFO var det 294 som benyttet 

takst L1 i 2011.  Det er her kun tatt hensyn 

til manuellterapeuter med elektronisk opp-

gjørsinnsending, noe de aller fleste benytter 

seg av, opplyser HELFO i en e-post til Fysio-

terapeuten. 

Fastgrodd?
Sven E. Fredriksen er forundret over at så 

mange av hans kolleger ikke benytter anled-

ningen de har hatt de siste seks årene til å 

sykmelde pasientene sine. 

At så mange virker som om de fortsatt 

foretrekker å jobbe på rekvisisjon fra lege, 

opprører Fredriksen. Han spør om manuell-

terapeutene i 2012 virkelig er så fastgrodde i 

gamle vaner at endringer ikke er mulig. Eller 

vil man ikke ha ansvar for sykmeldinger og 

henvisninger? 

Fredriksen utfordrer i innlegget flere ma-

nuellterapeuter til å ta på seg den portvok-

terrollen de er tiltenkt. 

 

– Et spark bak
– Så lenge en tar hensyn til at noen av våre 

kolleger har funnet sin nisje med å utrede og 

behandle utvalgte pasientgrupper, er Fred-

riksens innlegg helt på sin plass. Det er et 

spark bak for å få flere manuellterapeuter til 

å endre sin praksishverdag, sier Gåskjønli.

Han viser til at NAV har holdt en rekke 

kurs og fagseminarer om primærkon-

taktrollen, uten at sykmeldingsstatistikken 

har endret seg til det positive for manuell-

terapeutene. Faggruppen for manuellterapi i 

NFF og Norsk Manuellterapeutforening har 

også holdt seminarer og kurs med primær-

kontaktrollen som tema. 

– En ikke-aktør
– Dette handler ikke bare om opptelling av 

antall sykmeldinger, men at vi nærmest er 

en ikke-aktør i praktisk sykmeldingsarbeid 

på landsbasis. Dette står i klar kontrast til 

Wake up call for manuellterapeutene

PÅ BANEN – Jeg tror ikke at myndighetene vil gjøre så mange flere forsøk på å få oss på banen. Det må 
vi gjøre selv, sier manuellterapeut og NFF-medlem Morten Gåskjønli. Foto: Gro Lien Garbo

Manuellterapeutene sliter trolig med 
å omstille seg til den nye praksis-
hverdagen.
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de bidragene manuellterapeuter har gjort i 

offentlige arbeidsgrupper som omhandler 

hvordan en best skal drive sykefraværsar-

beid. Det står også i kontrast til den kunn-

skapen vi sier til andre at vi kan levere, sier 

han. 

Morten Gåskjønli understreker at både 

forsikringsselskaper, NAV og arbeidsgivere 

vil kunne ha nytte av manuellterapeutenes 

innsikt og planlegging rundt den enkelte 

ansatte eller sykmeldte. 

– Men før vi selv har skapt den posisjo-

nen som gjør oss til en naturlig part å spørre, 

må vi ta tak i arbeidet rundt de pasientene vi 

sykmelder. Vi må sørge for at de under hele 

sykmeldingen beholder kontakten med ar-

beidsplassen, og at vi gir tilbakeføringen til 

full jobb et faglig innhold, understreker han.

Satser på de unge
Gåskjønli frykter ikke at manuellterapeute-

ne som gruppe vil miste rettigheter i forhold 

til henvisninger og sykemeldinger. 

– Men jeg tror ikke at det offentlige kom-

mer til å gjøre så mange flere forsøk på å 

bringe oss på banen. Dette må vi gjøre selv. 

Og best egnet er de unge som forhåpentlig-

vis blir opplært fra utdanningen til å balan-

sere mellom det å være primærkontakt og 

det å være behandler. Forhåpentligvis lærer 

de å sette opp timeplanen sin på en måte 

som gjør at de ikke bare arver en gammel 

praksismetodikk med ventelister og kroni-

kere. Her bør vi som praksiseiere, sammen 

med våre fagforeninger, være med å lage en 

mer moderne praksis, sier Gåskjønli. 

Splittelsen
Manuellterapeut og NMF-medlem Oddvar 

Knutsen deler forundringen over at så få 

manuellterapeuter evner å innta rollen som 

primærkontakt. Han tror at mange vegrer 

seg på grunn av usikkerhet og mangelfull 

opplæring. Knutsen tror derimot ikke at 

splittelsen i fagmiljøet har noe å si for ma-

nuellterapeutenes fravær i sykmelderrollen. 

– Manuellterapeutene sliter trolig med å 

omstille seg til den nye praksishverdagen, 

sier Knutsen til Fysioterapeuten. 

– Bør samarbeide
Han mener alle vil være tjent med at NFF og 

NMF samarbeider om å få ordningen imple-

mentert, men at dette må skje med økte res-

surser og i samhandling med staten. 

– Intensjonen med ordningen bortfaller 

om ikke manuellterapeutene kommer aktivt 

på banen for å iverksette den tildelte port-

vokterrollen man har jobbet for. Hovedhen-

sikten var at det skulle komme pasientene og 

samfunnet til gode når det ble mere kom-

petanse på muskel og skjelett i førstelinje-

tjenestene. I tillegg skulle ordningen avlaste 

fastlegene. Dette må vi dessverre fastslå at 

bare delvis har skjedd, sier Knutsen.

– Våge seg utpå
Han påpeker at arbeidslivet, med en eksis-

terende treparts IA-avtale, er selve bærebjel-

ken.

– Hvis manuellterapeutene skal opptre 

som sykmeldere og rådgivere, må de tilegne 

seg kunnskap og våge seg utpå arbeidslivsa-

renaen for å utøve yrkesrollen. Jeg tror ikke 

vi vil miste retten til å sykmelde, men vi kan 

risikere å få redusert vår innflytelse i fram-

tidige høringer om morgendagens sykmel-

dingspolitikk, sier Knutsen. 

SPLITTELSEN Manuellterapeut Oddvar Knutsen, medlem i NMF, tror ikke splittelsen av fagmiljøet har 
noe å si for fraværet i sykmelderrollen. Foto: Espen Mathisen, Manuellterapeutenes Servicekontor

BEKYMRET Sven E. Fredriksen stiller 
spørsmål om manuellterapeutenes 
praktisering av primærkontaktrollen i 
et debattinnlegg i tidsskriftet Muskel 
& Skjelett.
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AKTUELT

Belastningsskader er utbredt 

blant personell i forsvaret. Nå 

inviteres fysioterapeuter inn 

for å bistå med forebygging og 

rehabilitering.

TEKST Gro Lien Garbo 
fysioterapeuten@fysio.no

MANGE av de ansatte og soldatene i forsva-

ret sliter med skader på grunn av overbelast-

ninger i muskel- og skjelettsystemet. 

I løpet av ett år har tre fysioterapeuter 

blitt ansatt i forskjellige avdelinger i forsva-

ret og flere er planlagt ansatt, opplyser Tonje 

Taraldsvik Nordsveen.

Siden 1. januar har hun jobbet i 100 pro-

sent stilling som fysioterapeut i Telemark 

bataljon (TMBN)/hurtig reaksjonsstyrke 

(HRS).

– Jeg er eneste fysioterapeut for rundt 700 

personer i TMBN/ HRS, så mitt hovedfokus 

må ligge på forebygging. Jeg behandler også 

enkeltindivider, men det er bare mulig å 

rekke over noen få, sier Nordsveen.

Viktig satsing
Hun understreker at det å tjenestegjøre som 

profesjonell soldat innebærer fysiske og psy-

kiske påkjenninger over tid.

– Fysioterapi er derfor et viktig satsings-

område for å forebygge skader som kan fore-

bygges og for å hjelpe personell med skader 

tilbake i vanlig tjeneste. De fleste fungerer i 

jobb med skadene sine, eventuelt med andre 

arbeidsoppgaver eller lettelser i tjenesten. 

Det er viktig at folk kan komme tilbake til 

primærfunksjonen sin så fort det er forsvar-

lig, og det er viktig at de kan yte maksimalt 

når det gjelder. Her er man avhengige av 

hverandre for å gjøre jobben. I ytterste kon-

sekvens dreier det om at man må kunne 

stole på makkeren sin dersom det smeller. I 

tillegg besitter folk her verdifull kompetanse 

for bataljonen og forsvaret som helhet. Folk 

skal ikke minst ha et bra liv og en kropp som 

fungerer også etter endt tjeneste i forsvaret. 

Derfor er det viktig at skader blir diagnosti-

sert, behandlet og fulgt opp.

Knær, skuldre, rygg
Telemark bataljon er Norges eneste helpro-

fesjonelle avdeling med personell som har 

soldatyrket som jobb, men ifølge Nordsveen 

er skadene mye de samme i hele forsvaret.

– Det dreier seg ofte om idrettsskader, 

som gjerne går ut over knær, legger, skuldre 

og rygg. I TMBN/HRS kan man dele perso-

nellet inn i tre hovedkategorier: Vognperso-

nell som opererer vognene, fotsoldater og 

stabspersonell som har mer administrative 

oppgaver på kontor og i felt. Det er noe va-

riasjon i hvilke skader som opptrer hos de 

ulike personellgruppene.

– Vognpersonellet  utsettes for uheldige 

vibrasjoner fra kjøretøyet, som kan gå ut 

over ryggen. Fotlagene er oppsatt på pans-

rede stridskjøretøy, der de ofte tilbringer 

mye tid i trange omgivelser i det man kal-

ler stridsrommet på kjøretøyet. Der sit-

ter de sammenkrøket, ofte over lengre tid, 

med tung utrustning på kropp.   Dette kan 

gi uheldige belastninger på kroppen. Tunge 

løft  med vridninger er en risiko for rygg-

smerter. Hopp fra kjøretøyet og hyppig kne-

stående stilling er eksempler på uheldige 

belastninger. Dette gjelder spesielt knærne, 

understreker hun.

Fysisk helse og riktig trening
I Telemark bataljon trener soldatene minst 

tre dager i uken, og fokuset på trening og 

riktig trening er økende, ifølge Nordsveen.

– Soldatene er i meget god fysisk form.  Vi 

har startet et treningsprosjekt der vi har fo-

kus på nettopp dette med riktig og variert 

trening. Vi er spesielt opptatte av funksjonell 

trening og trening spisset opp mot krav i tje-

nesten. Likevel er det en del typiske idretts-

skader, og vi ønsker derfor i enda større grad 

Forsvaret satser på fysioterapi

BELASTNINGSSKADER I Telemark bataljon trener soldatene minst tre dager i uken, og fokus på riktig 
trening er økende, sier fysioterapeut Tonje Taraldsvik. Foto: Vegard Bjorli
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å vektlegge den forebyggende treningen.

– Hvordan har du blitt mottatt som fysio-

terapeut i Telemark bataljon?

– Veldig godt. Miljøet i avdelingen er pre-

get av en stor grad av samhold og respekt, 

for hverandre og for medmennesker gene-

relt. Når det gjelder min rolle som fysiote-

rapeut, tror jeg folk er glade for å ha fått et 

lavterskeltilbud på arbeidsplassen. De gir 

uttrykk for at det er lettere å ta tak i skade-

problematikken sin her, enn å gå til eksterne 

fysioterapeuter og leger. Terskelen for å søke 

hjelp eksternt, i det sivile, har nok vært alt-

for høy. Jeg møter mange soldater som har 

gått lenge med plagene sine, kanskje fordi 

tempoet er så høyt. Nå får de beskjed både 

fra meg og fra ledelsen om å ta skader på 

alvor. At de presser seg i forhold til skade er 

ingen tjent med på lengre sikt. Det gjelder 

både den enkelte person og forsvaret. 

Helsedirektoratet har ombe-

stemt seg; bruk av nåler innen 

enkelte behandlingsformer 

i fysioterapi skal nå utløse 

takst. Men det gjelder ikke 

akupunktur, understreker 

direktoratet.

TEKST Dagrun Lindvåg

LEDER i NFFs Fagforum for akupunktur, 

Bosko Gardasevic, er svært fornøyd med 

at direktoratet har endret oppfatning og gir 

nålebehandling status som fysioterapeutisk 

virkemiddel.

– Vi har jobbet i mange år for å få myn-

dighetene til å godkjenne bruk av nåler 

innen fysioterapi og manuellterapi. I flere 

år har HELFO sendt brev til avtalefysiotera-

peuter om at nålebehandling og medisinsk 

akupunktur er i strid med forskriftene, og 

at det må skilles fra fysioterapibehandling, 

skriver Gardasevic i en kommentar på e-

post til Fysioterapeuten.

NFFs sentralstyre vedtok i 2009 at nå-

lebehandling er en del av fysioterapifaget. 

Etter langvarig påvirkningsarbeid fra Fag-

forum for medisinsk akupunktur og NFFs 

fagseksjonen endret Helsedirektoratet sitt 

syn på nålebehandling i juni. Ifølge Garda-

sevic og NFF har myndighetene med dette 

vedtaket anerkjent den faglige begrunnelsen 

for at nålebehandling kan brukes i fysiotera-

pibehandling. 

Ikke akupunktur
I Helsedirektoratets presentasjon av ved-

taket understrekes det at akupunktur som 

behandlingsform ikke faller inn under fol-

ketrygdens refusjonsordning. Nåler kan 

imidlertid brukes som et hjelpemiddel eller 

«verktøy» innenfor enkelte godkjente be-

handlingsformer i fysioterapi; triggerpunkt-

behandling, som inngår i bløtvevsbehand-

ling, og elektroterapi. 

Takstene
Direktoratet opplyser at triggerpunktbe-

handling med nåler kan inngå i den tiden 

som utløser takst A2. Videre kan takst A11 

benyttes dersom fysioterapeuter gir elektro-

terapi ved hjelp av strømførende nåler. Ma-

nuellterapeuter benytter ikke takst A2 eller 

A11. Dersom manuellterapeuter gir trig-

gerpunktbehandling eller elektroterapi ved 

hjelp av strømførende nåler, kan dette inngå 

i tiden som utløser A8. 

– Bruk av A2 og A8 forutsetter at pasi-

enten har terapeutens fulle oppmerksomhet 

i hele behandlingstiden. Pasienten kan ikke 

avkreves ekstra betaling fordi terapeuten 

velger å bruke nåler som verktøy i behand-

lingen, understreker Helsedirektoratet.

Må ha kompetanse
Helsedirektoratet påpeker at fysioterapeu-

ter som bruker nåler i behandling må ha 

tilstrekkelig kompetanse, og at det er den 

enkelte fysioterapeuts ansvar å drive faglig 

forsvarlig i henhold til helsepersonelloven.

– Vi vet at kompetansenivået spriker 

blant fysioterapeuter som bruker nåler. Vi 

håper at det i samarbeid med NFF kan settes 

opp kompetansekrav for å kunne utøve trig-

gerpunkt behandling med nåler, slik det ble 

gjort da NFF stilte krav om 250 kurstimer 

for utøvelse av medisinsk akupunktur, sier 

Gardasevic. 

Han opplyser at Fagforum for akupunk-

tur er i gang med å lage kurs for bløtvevs-

behandling med nåler og for elektroterapi 

(strøm på nåler), og oppfordrer fysiotera-

peuter til å følge med på fagforumets nett-

side. 

Les mer: www.helsedirektoratet.no/

Nålebehandling godkjent

Liten nedgang i søkere til fysioterapi 
 Årets tall fra Samordna opptak viser en liten nedgang i antallet søkere til fysioterapistudier; 

6941 i år og 7057 i 2011. 2308 av årets søkere hadde fysioterapi som førstevalg, mens tallet 

for ifjor var 2380.

Disse tallene er fra statistikken etter hovedopptaket i juli. Til tross for en liten nedgang, er 

studieplassene i fysioterapi fortsatt blant de mest ettertraktede i landet. I 2009 var det totalt 

7162 søkere til fysioterapi, mens tallet i 2010 var 7058.

 Antallet studieplasser ved de fire fysioterapiutdanningene er omtrent det samme,  356 

i år og 351 i 2011. Ved hovedopptaket hadde 651 søkere fått tilbud om studieplass, mens 

tilsvarende tall i fjor var 614.

Antall søknader og studieplasser ved hovedopptaket 2012:

Høgskolen i Bergen: 2.734 søkere, 75 plasser  

Universitetet i Tromsø: 1.246, 26 plasser 

Høgskolen i Sør-Trøndelag: 2.456 søkere og 80 plasser 

Høgskolen i Oslo og Akershus - mensendieck: 1.441 søkere, 55 plasser

Høgskolen i Oslo og Akershus - fysioterapi: 3.241 søkere, 120 plasser

Les mer: www.samordnaopptak.no
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– Mellom 75 og 80 prosent av 

oss har opplevd smerter eller 

andre helseplager i løpet av 

den siste måneden. God helse 

er ikke ensbetydende med null 

plager, sier Camilla Ihlebæk, 

professor i folkehelseviten-

skap.  
 
TEKST og FOTO Gro Lien Garbo 
fysioterapeuten@fysio.no

«En plage her og en plage der – spiller det 

noen rolle? Uspesifikke og sammensatte 

helseplager og sykefravær» var tittelen på 

Camilla Ihlebæks åpningsforedrag under 

NFFs fagdager 2012, der tema var Helse og 

arbeidsliv.

Camilla Ihlebæk, som er professor ved 

Universitetet for miljø- og biovitenskap 

(UMB), viste til hvordan såkalte subjektive 

helseplager er dominerende på sykefraværs-

statistikken, som toppes av muskel- og skje-

lettlidelser, tett etterfulgt av lettere psykiske 

plager, mage- og tarmproblemer, allergi og 

forkjølelse. 

Vondt flere steder
– Subjektive helseplager er normalplager 

som vokser seg så store og alvorlige at man 

trenger hjelp. Problemet for pasienter med 

denne typen plager er at de ofte ikke blir 

trodd. I tillegg er ikke behandlingen god 

nok, sier Ihlebæk. Gjennom befolkningsun-

dersøkelsen «Ullensakerundersøkelsen» har 

hun i flere år fulgt opp et utsnitt av befolk-

ningen i Ullensaker for å kartlegge sykefra-

vær og helseplager.

– De færreste rapporterer om bare én 

plage. Folk som har vondt, har vondt flere 

steder.  I materialet vårt ser vi også at jo flere 

muskel- og skjelettplager den enkelte har, jo 

dårligere er også den psykiske helsen, sier 

Ihlebæk. Hun ser det som et problem at hel-

sevesenet i så stor grad har hatt en tendens 

til å ville behandle en plage av gangen, fram-

for å se på et større bilde.

– I realiteten har personer med muskel- 

og skjelettplager ofte også problemer både 

– Unormalt ikke å ha helseplager

PERSONAVHENGIG – Hvilken diagnose legen setter er farget av hva han eller hun velger å fokusere på, 
sier Silje Mæland. 
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med fordøyelse, søvn og mye annet, sier 

Ihlebæk. Hun forteller at risikoen for ufø-

retrygd øker proporsjonalt med hvor mange 

plager den enkelte har. I tillegg øker helse-

bekymring i seg selv sannsynligheten for å 

bli ufør. 

Ikke pekefinger 
Under fagdagene oppfordret Camilla Ih-

lebæk tilhørerne til å avlive myten om det 

smertefrie liv. 

– Ingen kan gå gjennom livet uten plager, 

understreket hun. Hun advarte mot det hun 

kalte pekefingerdiagnostisering, der man 

kun tar for seg en ting av gangen. I stedet tok 

hun til orde for en kognitiv behandlingstil-

nærming overfor pasienter med subjektive 

og sammensatte helseplager.

– Denne tilnærmingsformen har vist seg 

å ha god effekt overfor pasienter med sam-

mensatte plager. Også fysisk aktivitet bidrar 

til å skape mestring – på tross av helsepla-

gene, understreket Ihlebæk, som var opptatt 

av at det er like mange forklaringer på helse-

plager som det er folk. 

– Det må det tas høyde for.  Dessverre 

har vi et arbeidsliv som for det meste kun 

gir plass til dem som yter 100 prosent. Det 

må bli rom for større fleksibilitet, sa Camilla 

Ihlebæk. 

Må gi en diagnose
«Er diagnose viktig for sykmelding?», var 

tittelen på foredraget til Silje Mæland, fysio-

terapeut og forsker ved UNI Helse i Bergen. 

I arbeidet med sin doktoravhandling har 

hun tatt for seg sykefravær og sykemeldings-

praksis hos et utvalg fastleger. Fastlegene 

står, ifølge Mæland, i dag for 80 prosent av 

sykmeldingene.

– For å kunne sykmelde pasientene må 

legen gi den enkelte en diagnose. Hvilken 

diagnose den legen velger kan i stor grad 

farges av hva akkurat han eller hun velger å 

fokusere på, sa Mæland.  

Hennes hypotese er at leger i dag lettere 

setter en diagnose som er relatert til det psy-

kiske enn hva de gjorde for få år siden.

– Jeg mener at dette langt på vei kan for-

klare at sykefravær knyttet til psykiske lidel-

ser ser ut til å øke, mens sykefravær knyttet 

til muskel- og skjelettsykdommer har gått 

litt ned. I realiteten kan det være de samme 

pasientgruppene som nå gis en ny merke-

lapp. Årsaken kan være at vi de siste årene 

har fått større aksept for psykiske lidelser. 

Mer kunnskap
Silje Mæland etterlyser mer kunnskap og 

forskning om hva som er det avgjørende når 

pasienter kommer til et punkt der generelle 

helseplager går over til å bli alvorlige. Hen-

nes forskning viser at leger generelt har pro-

blemer med å forholde seg til pasienter med 

mange ulike plager. Som ledd i forskningen 

har hun filmet fastleger i møte med pasien-

ter med sammensatte helseplager.

– De legene jeg har fulgt har tatt arbei-

det med denne gruppen veldig på alvor, sier 

hun.

Likevel understreker hun at de som har 

mye sykefravær, er en gruppe det er viktig å 

få mest mulig kunnskap om. 

– Statistikken viser at når man tar for 

seg en arbeidsplass det siste halve året, vil 

10 prosent av de ansatte stå for 44 dagers 

fravær i perioden, mens 90 prosent bare vil 

ha én fraværsdag. Da er det viktig å finne ut 

hva som gjør at de 10 prosentene er så mye 

oftere syke enn resten av staben.

Sosial klasse avgjørende 
– Jo lavere posisjon i utdanning, inntekt 

og sosial klasse du har, jo større er risikoen 

for at du faller ut av arbeidslivet, sa Inger 

Haukenes, fysioterapeut, cand.philol og sti-

pendiat ved UNI Helse i Bergen. Hun holdt 

foredraget «Sosial ulikhet og arbeidsdel-

takelse» under NFFs fagdager.  Haukenes 

understreket at symptomer og fysiske plager 

ikke oppstår i et vakuum.

– Ufaglærte blir langt oftere uføre enn 

personer med høyere utdanning. I tillegg er 

kjønn en viktig faktor. Langt flere kvinner 

enn menn har en helsetilstand som får dem 

til å slutte i jobben. Særlig opplever ufag-

lærte kvinner å ha liten kontroll over egen 

arbeidssituasjon, sier Haukenes. 

Hun understreker at 80 prosent av be-

folkningen opplever å ha subjektive helse-

plager. 

– Om helseplagene går ut over jobb har 

sterk sammenheng med hvor stor grad av 

kontroll den enkelte arbeidstaker har over 

egen arbeidssituasjon. I tillegg er det viktig 

å merke seg at ufaglærte gjerne har startet 

å jobbe mye tidligere enn personer som har 

tatt høyere utdanning. Skal man sammen-

likne grupper på samme alder, er det også 

viktig å ha med seg hvor langt det totale yr-

kesforløpet til den enkelte har vært, under-

streker hun. 

VOKSER – Subjektive helseplager er normalplager som vokser seg så store og alvorlige at man trenger 
hjelp, sier Camilla Ihlebæk.
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KUMAR leder Nasjonalt kompetansesenter 

for minoritetshelse (NAKMI), er utdannet 

lege og har en doktorgrad i samfunnsmedi-

sin.  Hun understreket i sitt foredrag at det 

må satses langt mer på forskning og fore-

bygging i årene framover.

– Det har vært mye fokus på helseproble-

mene til de papirløse det siste året, men vi 

må ikke glemme helseutfordringene blant 

minoritetsbefolkningen for øvrig. De papir-

løse er rundt 15.000, mens den totale inn-

vandrerbefolkningen er opp mot 700.000. 

Kvinner sterkest rammet 
Kumar understreket at det er kvinner – på 

tvers av kulturer – som er sterkest rammet 

av muskel- og skjelettsykdommer, men at 

kvinner med minoritetsbakgrunn skårer 

høyest på sykdomsstatistikken.  I tillegg vi-

ser undersøkelser at så mye som 60 prosent 

av den kvinnelige minoritetsbefolkningen er 

inaktive. 

– 80 prosent av kvinner med bakgrunn 

i Tyrkia og Pakistan har et fedmeproblem,   

og mange har diabetes og hjerte- og karsyk-

dommer. Kvinner med pakistansk og tyrkisk 

bakgrunn legger på seg i gjennomsnitt en og 

en halv kilo per år. Slik kan det ikke fortset-

te, sa Kumar.  Hun understreket at dette er et 

problem som må tas på alvor både av mino-

ritetsbefolkningen selv og av helsevesenet. 

Økt kompetanse
Bernadette Kumar viste til forskning som 

avslører at minoritetskvinner oppsøker fast-

legen fire ganger så ofte som kvinner med 

norsk bakgrunn. Psykiske problemer er 

også langt mer hyppige enn i befolkningen 

for øvrig.

– For å kunne møte minoritetskvinnene 

på en bedre måte må det satset på økt kom-

petanse om denne delen av befolkningen og 

på bedre kommunikasjon med de mest ut-

satte gruppene. Forebygging er den viktigste 

veien å gå, sa Kumar. 

Inaktivitet blant kvinner med minoritetsbakgrunn skaper store helse-

problemer. Det må satses langt mer på forskning og forebygging. Berna-

dette Kumar, direktør ved Nasjonalt kompetansesenter for minoritets-

helse (NAKMI), var helt klar i sitt budskap under NFFs fagdager i juni. 

TEKST og FOTO Gro Lien Garbo 
fysioterapeuten@fysio.no 

Store helseproblemer blant minoritetskvinner

KVINNER UTSATT - 80 prosent av kvinner med bakgrunn i Tyrkia og Pakistan har et fedmeproblem, sier 
Bernadette Kumar. 

Hva skjedde ellers?
I alt 130 fysioterapeuter hadde meldt seg på NFFs Fagdager 2012 i Oslo 14.-15. juni. Fag-

dagene arrangeres hvert år, og temaet denne gang var helse, arbeidsliv og sykefravær. NFFs 

mål for landsmøteperioden 2011-2013 er å synliggjøre fysioterapeutens rolle og kompetanse i 

sykefraværsarbeidet, noe det ble satt fokus på i flere foredrag og en paneldebatt.  

Blant foredragsholderne som ikke er nevnt her, var professor Ingvard Wilhelmsen, leder 

for Hypokonderklinikken i Bergen. «Det er ikke mer synd på meg enn andre», var tittelen på 

hans foredrag. Yngvar Andersen fra NRK Puls snakket om hva som skal motivere mennesker 

til å ta ansvar for egen helse.  
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Stadig flere har tro på at en kan bli yrkes-

aktiv igjen etter å ha hatt psykiske helse-

problemer. Det kommer fram i en rapport fra 

Norsk institutt for by- og regionforskning 

(NIBR). 

TEKST John Henry Strupstad 
fagredaktor@fysio.no

UNDERSØKELSEN er utført på oppdrag fra Helse-

direktoratet. Den tar for seg befolkningens engasje-

ment, åpenhet og holdninger til psykisk sykdom og 

psykisk helse, og analyserer utviklingen fra 2007 til 

2012. 

Respondentene har et positivt syn på mulighetene 

for å bli frisk, og synes i mindre grad å mene at det å 

ha opplevd psykisk sykdom er et hinder for å bli yr-

kesaktiv igjen. De mener også i større grad at man har 

mulighet til å påvirke sin egen psykiske helse. 

Flere blir fortere friske når de kombinerer det å 

være i jobb mens de får behandling. Dette er i tråd 

med den amerikanske modellen Individual Place-

ment and Support (IPS), som støtter en nær kontakt 

med arbeidslivet gjennom hele behandlingsperioden. 

Når det gjelder åpenhet og engasjement, er det liten 

forandring i perioden. Nesten alle sier de vil være 

åpne overfor familien, mens sju av ti vil være åpne 

overfor venner, og litt over halvparten overfor kolle-

ger. Det er en liten nedgang i folks grad av stigma-

tiserende holdninger siden undersøkelsen i 2007. 

 

Hele rapporten:

www.nibr.no//filer/2012-9.pdf

OPPTRENING med arbeid som 

mål for mennesker med muskel- 

og skjelettlidelser. Dette er tjenes-

ter Hernes Institutt i Elverum har 

levert i snart 60 år. Nå skal insti-

tuttet selv rehabiliteres og øke i 

størrelse. Prislapp: 140 millioner. 

Målet er et moderne senter for 

arbeidsrettet rehabilitering som 

skal stå ferdig i desember 2013. 

Det er uklart om og eventuelt 

hvor mange rehabiliteringsplas-

ser Helse Sørøst vil kjøpe i neste 

kontraktsperiode, fra 2013/2014. 

Derfor er Hernes i gang med å 

kartlegge hvilke andre helsetilbud 

som kan tilbys for at regnestykket 

med ny og kostbar bygningsmasse 

skal gå opp. 

Hvordan fremtidens arbeids-

rettede rehabilitering ser ut er også 

uklart. Knut Fossestøl ved Ar-

beidsforskningsinstituttet (AFI) 

uttrykte i et intervju med Fysiote-

rapeuten nr. 5, 2012 at det er man-

gel på evidens innen arbeidsrettet 

rehabilitering i Norge. Med andre 

ord er det manglende evidens for 

hva som virker for hvem.  

Les mer:

www.hernesinstitutt.no

www.fysioterapeuten.no

Veileder via 
video

Fysioterapeuter ved 

Skibotn Rehabilitering 

i Troms prøver ut en ny 

arbeidsmåte i behandlin-

gen av KOLS-pasienter - 

veiledning via videokon-

feranse.

KOLS-pasientene får 

mulighet til å bli instruert 

og fulgt opp i trening 

hjemme. Nasjonalt 

senter for samhandling 

og telemedisin i Tromsø 

følger opp med forskning 

for å se om dette er en 

arbeidsmåte for framtida, 

opplyser NFF avdeling 

Troms.

Ti deltakere vil være 

involvert i studien i to år.

Gratis kurs
Lurer du på når sam-

tykke fra deltakerne i en 

studie er nødvendig? Eller 

hvilke krav som gjelder 

ved lagring av data? 

Dette er temaet i et nyut-

viklet og gratis nettkurs 

om helseforskningsloven. 

Helsebibliotekets 

redaksjon har vært 

prosjektleder for kurset, 

som skal gi oversikt over 

det du må ta hensyn til i 

helseforskning på men-

nesker.  Legeforeningen 

har bidratt med fysisk 

tilgang til kurset på sin e-

læringsplattform. Utgiver 

er Nasjonalt kunnskaps-

senter for helsetjenesten 

og Helsebiblioteket.no.

Tro på arbeid etter 
psykiske problemer

Satser på arbeidsrettet 
rehabilitering

REHABILITERES Nå skal også bygningsmassen ved Hernes Institutt i Elverum 
rehabiliteres. Foto: John H. Strupstad
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Det britiske Advertising Stan-

dards Authority (ASA) har gitt 

et firma påbud om å fjerne 

udokumenterte påstander om 

effekten av kinesiotape fra 

sine nettsider. 

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

DET GJELDER påstander om at kinesiotaping 

har effekt på blant annet lidelser i lymfesys-

temet og muskelsystemet. Firmaet LimbVo-

lume i Newcastle hadde flere ganger gjentatt 

disse påstandene på sin hjemmeside (www.

kinesiotaping.co.uk). Det er det britiske fy-

sioterapeutforbundet, Chartered Society of 

Physiotherapy (CSP), som omtaler saken 

(www.scp.org.uk).

De britiske markedsføringsmyndighe-

tene besvarte en klage fra en anonym kilde 

som mente at påstandene var udokumen-

terte. LimbVolume fikk beskjed om å legge 

fram vitenskapelig dokumentasjon på ef-

fekten av taping og de teknikkene man må 

kunne for å påføre tapen.

La fram 47 studier
Firmaet gjorde en grundig jobb og la fram 

47 casestudier, artikler og kliniske forsøk. 

LimbViolume mente at 22 av disse studiene 

underbygget påstandene i deres markedsfø-

ring.

Like fullt besluttet ASA at ingen av stu-

diene var gode nok til å dokumentere om 

tapen hadde effekt ved behandling av flere 

lidelser som selskapet refererte til på sine 

nettsider. Det gjaldt blant annet hodepine, 

frozen shoulder og benhinnebetennelse. Re-

sultatet ble advarsel for brudd på flere punk-

ter i markedsføringsloven.

– Fått opplæring
På firmaets nettside i dag står det bare 

at over 4.000 britiske terapeuter har 

fått opplæring i bruk av kinesiotape. 

Steve Tolan, rådgiver i (CSP), sier at denne 

saken viser hvor viktig det er å ha sterk do-

kumentasjon på påstander som fremmes i 

markedsføring av produkter. 

– Det er også verdt å merke seg at ASA 

valgte å granske denne saken etter bare en 

enkelt klage, sier Tolan. 

Se også sak side 33.

Les mer:

www.asa.org.uk/ASA-action/Adjudica-

tions/2012/7/LimbVolume-Ltd/SHP_

ADJ_165319.aspx

Advarsel etter påstander om effekt av taping

småstoff

LONDON 2012 Tysklands Katrin Holtwick brukte kinesiotape under damenes strandvolleyballkamp i OL. Foto: Marcelo Del Pozo/Reuters/NTB Scanpix 
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TO SVENSKE bachelorstudenter 

har sett på hva denne behand-

lingsformen går ut på. 

Kinesiotape ble oppfunnet 

av Kenzo Kase i 1970-årene for 

å skape en tape som hadde til-

nærmet de samme egenskaper 

som huden. Hypotesen var å 

gi brukerne av tapen en større 

bevegelsesfrihet i de behand-

lede strukturer. Behandling med 

kinesiotape ble dermed et nytt 

alternativ for fysioterapeuter 

verden over, og de senere år har 

det blitt svært populært å tape 

idrettsutøvere. 

Lite evidens
Det er svært begrenset viten-

skapelige evidens for at ki-

nesiotaping er effektiv som 

behandlingsform, både som 

skadeforebyggende og smer-

telindrende tiltak. Om beve-

gelsesfriheten bedrer seg med 

denne behandlingen er også 

høyst usikkert. Derfor startet to 

svenske bachelorstudenter en 

enkeltstudie der formålet var 

å undersøke svenske fysiotera-

peuters kliniske erfaringer kine-

siotaping. 

Spørreskjemaundersøkelse
Et spørreskjema ble utviklet ba-

sert på formålet og en pilotstudie 

ble gjennomført med åtte fysio-

terapistudenter og to fysiotera-

peuter kurset i kinesiotaping. 

Spørreskjemaet ble distribuert 

til 164 fysioterapeuter i Sverige. 

Trettisyv fysioterapeuter svarte 

på undersøkelsen, som gir en 

svarprosent på 22,6. Hovedinn-

trykket fra datainnsamlingen 

var at kinesiotaping ble hyppigst 

brukt som behandlingsform på 

patellofemorale- og subacromi-

ale smertesyndromer.

Lokale smertetilstander 
Tapeteknikkene som ble brukt 

mest var for muskelstimuli, 

kortsiktig smertereduksjon, be-

dret funksjon samt lokal hevelse.

Studentene konkluderte i 

denne bacheloroppgaven med at 

subacromialt smertesyndrom og 

patellofemoralt smertesyndrom 

er smertetilstandene der kine-

siotaping oftest blir brukt som 

behandling og der effekten var 

sterkest ved denne behandlings-

metodikken. Muskel-teknologi 

(stimuli) var den mest brukte 

tapeteknikken. 

Respondentene i undersø-

kelsen mente at de så effekter 

innen bevegelsesfrihet, kortsik-

tig smertelette, bedret funksjon 

og mindre hevelse. Som fore-

byggende tiltak mente respon-

dentene at kinesiotaping hadde 

mindre betydning.  Studentene 

presiserer i sin bacheloroppgave 

at det kreves store og gode me-

todiske studier for å fastslå om 

dette er en effektiv behandlings-

form og for hvilke tilstander 

kinesiotaping bør brukes som 

metode.

Kilde:

Vikström P, Karlsson S (2011). 

«Kliniska erfarenheter av ki-

nesiotape hos svenska sjuk-

gymnaster med kinesiotape-

utbildning – en kvantitativ 

enkätstudie. Examensarbete i 

sjukgymnastik. Institutionen för 

hälsovetenskap, Luleå tekniska 

universitet».

h t t p : / / p u r e . l t u . s e / p o r -

t a l / f i l e s / 3 4 6 5 1 5 0 4 / LT U -

EX-2012-34624310.pdf

Bruksområder for kinesiotaping 

OL i London er over, og utallige ruller med kinesiotape 

ble brukt av de ulike nasjoners fysioterapeuter.  

TEKST John Henry Strupstad 
fagredaktor@fysio.no

Masteravslutning med faglig tyngde

Masterstudiet i klinisk nevrologisk fysioterapi i Tromsø, med fordyp-

ningene voksne og barn, har satt punktum for sitt andre studentkull. 

Det ble markert med workshop og presentasjon av masteroppgaver 

21. -22. juni. Amanuensis Britt Normann og førsteamanuensis Gunn 

Kristin Øberg kunne opplyse at alle de 22 studentene som startet i 

2010 vil motta sine vitnemål.  Under avslutningen torsdag 21.juni 

presenterte studentene sine 40-studiepoengs masterprosjekter i 

parallellsesjoner. 

Fredag var satt av til en workshop med temaet «Interlinking 

Embodiment, Neuroscience and Neurological Physiotherapy», med 

professorene Shaun Gallagher og Per A. Brodal. De ledet en diskusjon 

med studentene, der man forsøkte å sette fenomenologiske temaer og 

nevrovitenskap inn i fysioterapeutisk praksis. Studentene ble blant an-

net utfordret på filosofiske temaer, som forståelsen av ulike begreper 

innen nevrovitenskap og hvor disse kan brukes i en klinisk kontekst. 

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter har vært 

tungt inne i finansieringen av de to første kullene. Fra høsten 2012 

videreføres masterstudiet i klinisk nevrologisk fysioterapi av Universi-

tetet i Tromsø. 

Sterk vekst i antall doktorgrader 

Det har skjedd store endringer i doktorgradsutdanningen de 

siste ti år, med sterk vekst i antallet kandidater og læresteder.

Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og 

utdanning, NIFU, har gjennomført en evaluering. Konklusjonen 

(NIFU-rapport 25/2012) er at innføringen av den nye, felles 

doktorgraden og den sterke veksten i antallet kandidater, ikke 

har ført til reduksjon i kvalitet eller effektivitet. 

 Men det er fortsatt utfordringer knyttet til lærestede-

nes evne til å tilby relevante forskersopplæringskurs og å gi 

god veiledning. Det er også kvalitetsforskjeller mellom ulike 

fagområder og institusjoner. Blant de største utfordringene er 

relevansen av ph.d.-utdanningen for arbeidsmarkedet.  Ifølge 

NIFU har svært få læresteder jobbet systematisk med denne 

problemstillingen.
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DET var på et drøftingsmøte i mars at Sy-

kehjemsetaten informerte Hege Munthe, 

hovedtillitsvalgt for Norsk Fysioterapeutfor-

bund, og andre tillitsvalgte om at nyansatte 

ergoterapeuter og fysioterapeuter heretter 

skal plasseres i en ansiennitetsbasert lønns-

stige.  Til nå har faggruppene fått direkte 

lønnsplassering. 

– I praksis vil dette bety at lønnen blir 

langt lavere enn i dag. Den nye lønnsstigen 

vil starte på lønnstrinn 23, mens fysiotera-

peuter fram til nå har vært plassert rett inn i 

lønnstrinn i 34, sier Munthe. Ergoterapeuter 

har en tilsvarende lønnsplassering.

60.000 kroner 
– Både hovedtillitsvalgt for ergoterapeu-

tene og jeg har motsatt oss vedtaket, men 

har enda ikke fått gjennomført et møte der 

vi har fått legge fram våre motforestillinger, 

sier Munthe.

Hun hadde oppfattet at Sykehjemsetaten 

hadde lagt saken på is, men ved en ansettelse 

av ny ergoterapeut på et sykehjem nylig, fikk 

Munthe og andre tillitsvalgte en kraftig vek-

ker.

– I utlysningsteksten var stillingen plas-

sert i lønnstrinn 34, men etter at en av søker-

ne ble tilbudt stillingen fikk vedkommende 

beskjed om at lønnsvilkårene var gjort om 

og at startlønn ville være lønnstrinn 23.  Det 

betyr 60.000 kroner i forskjell – og er helt 

uakseptabelt, sier Munthe. 

Mer ansvar
Hun forteller at Sykehjemsetatens fremste 

argument for ny lønnsstige for nyutdannede 

fysioterapeuter og ergoterapeuter, er at disse 

gruppene skal likestilles med sykepleiere, 

som har like lang høgskoleutdanning. 

– Men en slik sammenlikning blir feil. 

Både fysioterapeuter og ergoterapeuter 

fungerer i mer eller mindre grad som fag-

ansvarlige for sine arbeidsområder, mens 

sykepleiere har en fagansvarlig over seg. De 

sykepleierne som har et fagansvar får også 

betalt ekstra for det.  

Hege Munthe forteller at hun flere gan-

ger utenom offisielle møter har blitt fortalt 

av ledere innenfor sykehjemsetaten at det er 

nok av nyutdannede fysioterapeuter som er 

villige til å ta en jobb på de vilkårene som 

tilbys, siden det er et trangt arbeidsmarked. 

– At mankoen på jobber brukes mot oss, 

synes jeg er veldig ufint, sier hun. 

– Ønsker forutsigbarhet
– Årsaken til at vi i mars bestemte at alle 

nyansatte fysioterapeuter skal plasseres inn 

i en lønnsstige etter ansiennitet, er å skape 

forutsigbarhet, sier Randi Mogård, som er 

avdelingssjef for personal og organisasjon i 

Sykehjemsetaten i Oslo kommune. Hun un-

derstreker at dette er et vedtak som er fattet, 

at det ikke er en diskusjonssak, og at vedta-

ket ligger innefor arbeidsgivers styringsrett. 

– Utgangspunktet vårt er at lønningene 

skal oppleves riktige, og at høgskolegrup-

pene skal plasseres likt. Bioingeniører, sy-

kepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter 

plasseres derfor i sammenlignbare lønns-

rammer.

– Så dere vurderer ikke at fysioterapeuter 

bør få høyere startlønn på grunn av større 

faglig ansvar? 

– Nei, vi ser på dette som sammenliknba-

re stillinger som bør stille likt, sier Mogård, 

og understreker at ny avlønning ikke hand-

ler om å skulle spare penger. 

– Det kan like gjerne være at vi rekrutte-

rer nye medarbeidere som blir plassert høyt 

på grunn av lang ansiennitet. Om nyutdan-

nede finner oss attraktive som arbeidsgiver, 

står de selv fritt til å vurdere. Vår vurdering 

er at vi kan tilby konkurransedyktige løn-

ninger med gode pensjonsordninger i Oslo 

kommune. 

– Hvordan er det mulig å annonsere etter 

en ergoterapeut med lønnstrinn 34, for så å 

tilby lønnstrinn 23 når det kommer til stykke? 

– Det kan ha skjedd noen glipper da sy-

kehjem utlyste nye stillinger like etter at vi 

innførte ansiennitetsbasert avlønning. Det 

er beklagelig. Men før arbeidsavtalen er blitt 

skrevet, har vi informert om de nye vilkå-

rene. Det er ikke slik at en arbeidsavtale har 

blitt skrevet under, og at vi har forandret den 

i ettertid, sier Mogård. 

  ,

Ny lønnsstige gir lavere lønn

Sykehjemsetaten i Oslo kommune har besluttet at nyansatte 

fysioterapeuter og ergoterapeuter skal plasseres i samme 

lønnsstige som sykepleiere. – Det vil gi langt lavere begynner-

lønn, sier hovedtillitsvalgt Hege Munthe.

 
TEKST Gro Lien Garbo
fysioterapeuten@fysio.no

Fikk tilbake spisepausen

Etter forhandlinger mellom Norsk Fysioterapeutforbund 

(NFF) og Oslo kommune har fysioterapeuter som er ansatt i 

Sykehjemsetaten fått tilbake spisepausen sin.  

Det var i juni i fjor at ordningen med ubetalt spisepause ble 

innført. Etter årets forhandlinger er den ordinære arbeidstiden 

for fysioterapeuter i Sykehjemsetaten i Oslo kommune fastslått 

til å være 36 timer per uke - inkludert spisepause. Partene er 

enige om at det skal foretas etterbetaling av lønn til fysiotera-

peuter som ikke har fått avviklet spisepausen de hadde krav på 

det siste året.  

– Vi har denne problemstillingen i mange kommuner, 

og jeg er glad for å kunne fortelle om den gode løsningen saken har fått i Oslo, 

sier advokatfullmektig i NFF, Thea Wessel Jørgensen. 

FORNØYD Thea Wessel 
Jørgensen i NFF.
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TIDLIG mobilisering regnes som gunstig 

for personer med akutt hjerneslag. Opti-

malt tidspunkt for å starte mobilisering er 

likevel uklart. Sundseth, Thommessen og 

Rønning ved Nevrologisk avdeling, Akers-

hus Universitetssykehus og Medisinsk fa-

kultet, Universitetet i Oslo, publiserte nylig 

en artikkel i tidsskriftet Stroke basert på 

et klinisk randomisert kontrollert forsøk 

med blindet kontroll (n=56). 

Den ene gruppen fikk mobilisering 

innen 24 timer etter oppstått hjerneslag 

(n=27) og den andre mellom 24 og 48 ti-

mer etter oppstått hjerneslag (n=29). Hy-

potesen var at de som fikk tidligst mobili-

sering ville komme dårligere ut med tanke 

på prognose, dødsrate, nevrologiske utfall 

samt funksjonell avhengighet av ekstern 

assistanse i dagliglivet tre måneder etter 

hjerneslaget. 

Forskerne så en trend i retning dårlig-

sere prognose, høyere dødsrate og økt av-

hengighet blant pasienter mobilisert innen 

24 timer. Det ble observert en forbedring i 

nevrologisk funksjon blant pasientene som 

ble mobilisert mellom 24 og 48 timer etter 

innleggelse. 

Svært tidlig eller forsinket mobilise-

ring etter akutt hjerneslag er fortsatt un-

der lupen, og forskerne understreker at 

resultater fra pågående større studier er 

nødvendig før man kan trekke mer sikre 

konklusjoner. 

Les mer: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

22700533

Oslo universitetssykehus (OUS) har 

tatt initiativ til et prosjekt som skal 

gi mer kunnskap om de små bek-

ken- og hoftemusklene.

PROSJEKTET gjennomføres i samarbeid 

med Universitetet i Oslo.  OUS er prosjekt-

ansvarlig, og har mottatt støtte gjennom 

søknad fra fysioterapeut Britt Stuge.  Pro-

sjektleder er Kjartan Vårbakken, tidligere 

fagredaktør i Fysioterapeuten.

Institutt for medisinske basalfag ved 

UiO opplyser at de dype setemusklene er 

kjent for å bidra til rygg-, bekken- og hof-

teplager. Kunnskapen om disse musklenes 

funksjon og tilgjengelighet for trening er 

likevel mangelfull. Fremdeles utføres øvel-

ser for tøyning og styrke av de dype sete-

musklene på strak hofte og med hovedfo-

kus på utadrotasjon som funksjon. 

– Vi ønsker å kartlegge de dype bekken- 

og hoftemusklenes bevegelsesområde, for 

å etablere et empirisk grunnlag for bedre 

fysikalske tiltak for pasienter med plager 

fra rygg, bekken og hofter, skriver pro-

sjektgruppen. 

Finansieringen kommer fra stiftelsen 

Fondet for fremme av idrettsmedisin og 

idrettsfysioterapi i Norge, og fra Fond til 

etter- og videreutdanning av fysioterapeu-

ter. Prosjektet avsluttes i mai neste år.

Les mer: www.med.uio.no/imb/forskning/

prosjekter/funksjonell-anatomi/ 

Høstkongressen – aktivitet, 
idrett og unge

Idrettsmedisinsk Høstkongress i Trysil 

9.-11. november har satt temaene aktivitet, 

idrett og unge sentralt på agendaen. 

Manuellterapeut Oddvar Knutsen, kongress-

komiteens leder, forventer interessante 

forelesninger, gode diskusjoner og en god 

dose kollegialt samvær.  

Blant foreleserne kan nevnes ek-

stremsportutøver Ailo Gaup, idrettsmedisiner 

Gordon Matheson, ishockeyspiller Anders 

Myrvold, rusforsker Bjørn Barland, adferdsfor-

sker Lars Moe, ortoped Øystein Lian, tidligere 

toppalpinist Kjetil Andre Aamodt, psykolog 

Audun Hetland, psykiater Finn Skårderud, 

barneortoped Christian Sætersdal, idrettsme-

disiner Anders Walløe, Nicola Mafulli, britisk/

Italiensk ortoped med en rekke publikasjoner, 

Håkan Alfredsson, mannen bak eksentrisk 

trening av akillessenen, Bayern Munchens 

lege gjennom 30 år, Hans Wilhelm Müller 

Wolfahrt og den tyske medisinske OL-sjefen, 

Bernd Wohlfart.

Norsk forening for Fysikalsk medisin, med 

Niels Gunnar Juel som leder, arrangerer sin 

årskongress parallelt med Idrettsmedisinsk 

Høstkongress i Trysil.  

Les mer: http://www.imkongress.com/

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

og oppbevaringsrør

Hjerneslag: 

Usikkert når mobilisering bør starte

Mobilisering innen 24 timer etter akutt hjerneslag ser ut til å gi dårligere 

prognose og høyere dødelighet enn ved mobilisering mellom 24 og 48 timer 

etter hjerneslag.

Små bekken- og hoftemuskler
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Til tross for stadig lengre 

ventetid på fysioterapi, går det 

nedover med antall stillinger i 

den kommunale fysioterapitje-

nesten. Nedslående, er NFF-

leder Eilin Ekelands beskrivel-

se av situasjonen.

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

– VI HAR lenge vært tydelige på at det er et 

stort behov for flere fysioterapeuter i kom-

munene, blant annet som følge av samhand-

lingsreformen. I tillegg har sentrale poli-

tikere gitt klart uttrykk for at de vil styrke 

forebygging og rehabilitering. Men det er 

kommunene lokalt som bestemmer, sier 

forbundsleder Eilin Ekeland til Fysiotera-

peuten.

Jevnt nedover
Reviderte tall fra kommunenes rapportering 

for 2011 (KOSTRA) ble offentliggjort av 

Statistisk Sentralbyrå 15. juni. Tallene viser 

igjen en nedgang i antall årsverk i den kom-

munale fysioterapitjenesten, fra 8,7 til 8,6 

årsverk per 10.000 innbyggere. 

Møre og Romsdal hadde i 2011 kun 7,9 

fysioterapeuter per 10.000 innbyggere. Tal-

let har minket jevnt de siste åra. I 2010 

hadde fylket 8,2 fysioterapeuter per 10.000 

innbyggere. 

Det er særlig Oslo og kommuner i Akers-

hus, Sør-Trøndelag, Aust-Agder og Møre og 

Romsdal som trekker snittet ned. Oslo går 

ned med 0,4 årsverk fra 2010 til 2011. 

Håper på 2012
– Mitt håp er at situasjonen er bedre i 2012, 

etter at samhandlingsreformen ble innført 

fra nyttår, men det vet vi ennå ikke nok om. 

Det er også litt uklart hva som ligger i tal-

lene. Det er etablert flere nye friskvernsen-

traler, men ikke alle kommuner har inklu-

dert disse stillingene i KOSTRA. Det er også 

uklart om alle regner fysioterapeuter i fris-

kvernsentralene med i kommunens fysiote-

rapitjeneste. Det ansettes jo flere faggrupper 

her, blant annet treningsinstruktører og sy-

kepleiere, sier Ekeland.

Drukner i arbeid
Møre og Romsdal er ett av fylkene hvor det 

er dårligst stilt. NRK Møre og Romsdal had-

de i juni et stort innslag om fysioterapeuter 

i Ålesund som drukner i arbeid, og som 

melder at det blir stadig færre kommunale 

fysioterapeuter. 

Lang ventetid – færre fysioterapeuter

VIKSTAD, som er 67 år gammel, 

fikk multippel sklerose allerede i 

1966, og har levd med sykdommen 

i nesten 50 år.

– Det er min stahet som gjør at 

jeg går den dag i dag. 

Hun går nå til fysioterapeut tre 

ganger i uka. Men det har ikke alltid 

vært slik. Det var først i 2006 hun 

fikk utvidet fra én gang til tre gan-

ger i uka. Og hun merker på hele 

kroppen at det har hjulpet.

– Før 2006 var finmotorikken 

min en helt annen. Da kunne jeg 

ikke holde en synål, forteller Vik-

stad, som kjenner det på hele krop-

pen at hun er mye sterkere og fris-

kere.

Vikstad har store problemer 

med å forstå prioriteringene til po-

litikerne i kommunen. For selv om 

hun selv nå har fått den hjelpen hun 

trenger, vet hun om mange som 

ikke er like heldige. Hun synes ikke 

det er rett at man skal måtte kjempe 

for livet for et tilbud man har krav 

på.

– Det er ikke alle som klarer å 

kjempe for et bedre tilbud. Da det-

ter de gjerne utenfor og ender med 

ikke å få hjelp i det hele tatt, sukker 

Vikstad.

Les mer:

www.nrk.no/nyheter/distrikt/

more_og_romsdal/1.8214024 

– Uten fysioterapi ville jeg sittet i rullestol

– Selv synes jeg at jeg er et godt eksempel. Jeg har blitt mye 

sterkere og veldig mye bedre etter at jeg fikk mer fysioterapi. Men 

dessverre er det mange som ikke er så heldige, sier Aud Vikstad fra 

Sykkylven til NRK Møre og Romsdal.
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– Vi får ikke tatt unna alle oppgavene. 

Forebyggende arbeid får vi ikke prioritert i 

det hele tatt. Vi prøver innen tre-fire uker å 

få tatt de mest akutte, de som har langt frem-

skredet kreft og de med akutte hjerneslag. 

Resten må vente fire-fem måneder, sier Sol-

veig Viddal, tillitsvalgt for fysioterapeutene i 

Ålesund kommune. 

Henviser til private
I dag henviser de alle som tar kontakt videre 

til privatpraktiserende fysioterapeuter. Men 

heller ikke her er det noen garanti for å få 

rask hjelp. Viddal mener at totalkapasiteten 

på fysioterapeuter er for liten, og at det går 

hardest utover de svakeste. 

– Per i dag er det vel barn og de på sy-

kehjem som dette går mest utover, sier hun.

– Brannslukking
Viddal mener også at de burde vært mer til 

stede i skolene for å få begynt forebyggende 

arbeid tidlig, men i dag finns det ikke ka-

pasitet til slike oppgaver. Heller ikke blant 

voksne og eldre får de drevet forebyggende 

arbeid. 

– Og det er her vi burde ha satt inn støtet 

for å hindre at man må på sykehjem og få et 

mye større hjelpebehov senere. I stedet dri-

ver vi kun brannslukking, sier Viddal. 

– Vi er hele veien i etterkant av fall, lår-

halsbrudd og at folk blir hjelpetrengende. Vi 

har et sterkt ønske om å komme inn før folk 

ramler og slår seg, og før de blir så dårlige at 

hjemmesykepleien må inn og sette inn mas-

sive tiltak, sier Solveig Viddal. 

Kronikere
Ann-Elin Myklebust, leder i NFF avdeling 

Sunnmøre, sier til NRK at det er kronikerne 

som sliter mest med mangelen på fysiotera-

peuter. 

– Vi er forpliktet til å prioritere de som 

akkurat er skrevet ut av sykehus. Samhand-

lingsreformen gjør at pasienter kommer tid-

ligere ut, og at oppgaver blir flyttet over til 

kommunene, sier Myklebust. Hun mener at 

de burde vært dobbelt så mange fysiotera-

peuter enn de er nå for å få tatt unna alle 

som har behov for hjelp. 

DE SVAKESTE – Totalkapasiteten av fysioterapeuter er for liten, og det går hardest utover de svakeste, sier Solveig Viddal, tillitsvalgt for fysioterapeutene i 
Ålesund kommune. Begge foto: Sara Lovise Roaldseth, NRK Møre og Romsdal.
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Familiesentrert målsetting og evaluering: 

Bruk av standardiserte og 
individualiserte instrumenter

fag

Sammendrag 
Bjørg Fallang, 
MPT, Dr. Philos, 
førsteamanuensis 
Høgskolen i Oslo og 
Akershus, Fakultet 
for helsefag, Insti-
tutt for fysioterapi, 
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Sigrid Østensjø, MSc, Dr Philos, 
førsteamanuensis,  Høgskolen i Oslo 
og Akershus, Fakultet for helsefag, 
Institutt for fysioterapi 
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Denne vitenskapelige artikke-
len, mottatt 18.09.11 og godkjent 
14.05.12, er eksternt fagfellevurdert 
etter Tidsskriftet Fysioterapeutens ret-
ningslinjer på www.fysioterapeuten.no.

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

 Hensikt: Utforske hvordan kartlagte aktivitetsproblemer og funksjoner i individualiserte 

og standardiserte instrumenter reflekteres i foreldrevalgte mål. Sammenligne hvordan 

instrumentene fanger opp endring.

Design og Metode: En kvantitativ studie av individualiserte og standardiserte instru-

menter. 

Materiale: Tretten barn med cerebral parese (CP), gjennomsnittsalder to år og åtte måne-

der, som deltok i et familiesentrert habiliteringsprogram. Canadian Occupational Perfor-

mance Measure (COPM), Goal Attainment Scaling (GAS), Pediatric Evaluation of Disability 

Inventory (PEDI) og Gross Motor Function Measure (GMFM-66).  

Resultat: Foreldrene identifiserte 53 aktivitetsproblemer i COPM og 74 mål i GAS, 

hovedsakelig innen kategoriene personlig stell, mobilitet og lek. Førtifem prosent forel-

drevalgte GAS mål samsvarte med problemer i ferdigheter/aktiviteter i COPM og i PEDI, og 

26 prosent i GMFM-66. Både individualiserte og standardiserte verktøy viste klinisk viktig 

endring (p<.002), men ikke positiv korrelasjon. Korrelasjon mellom antall oppnådde mål og 

forbedret endringsskår varierte for det individuelle barnet.

Konklusjon: COPM og PEDI er i større grad enn GMFM reflektert i foreldrevalgte GAS 

mål. COPM kan ivareta en familiesentrert praksis ved å fremme foreldres identifisering av 

aktivitetsproblemer. PEDI og GMFM sikrer en standardisert evaluering over tid. Alle instru-

mentene var sensitive for endring, og lav korrelasjon indikerer at de evaluerer forskjellige 

aspekter ved motorisk funksjon. 

Nøkkelord: Evaluering, målsetting, cerebral parese.

Innledning
Terapeutiske tilnærminger basert på nyere 

forskning utfordrer fysioterapipraksis for 

barn. Familiesentrert tilnærming der famili-

ens behov og ønsker og foreldres deltakelse i 

beslutningsprosesser vektlegges, stiller krav 

til at målsettings- og evalueringsprosesser 

reflekterer dette (1). Tiltak inngår oftere 

som del av barnets aktiviteter i barnehage 

eller hjem. Dette begrunnes med at læring 

av ferdigheter fremmes når det foregår i 

barnets hverdagsliv (2), og at mål og tiltak 

må være meningsfullt for barnet (3). Studier 

viser at utforming av spesifikke, målbare 

mål sammen med foreldre og barn, kan gi 

økt oppnåelse av funksjonelle ferdigheter (4, 

5). En familiesentrert tilnærming utfordrer 

terapeuten til å involvere foreldre og barn 

i målsettingsprosesser, og skreddersy mål, 

tiltak og evaluering som er relevant for fa-

milien og barnets aktiviteter i hverdagslivet 

(6, 7). En slik tilnærming reiser spørsmål 

om i hvilken grad standardiserte kriterie- og 

normbaserte instrumenter ivaretar et bru-

kerperspektiv i en målsettingsprosess. Det 

aktualiserer også behov for individualiserte 

målsettings- og evalueringsinstrumenter i 

tillegg til de standardiserte. 

To hyppig brukte standardiserte instru-

menter som vurderer ferdigheter hos barn 

med cerebral parese (CP), er Gross Motor 

Function Measure (GMFM-66) (8) og Pe-

diatric Evaluation of Disability Inventory 

VITENSKAPELIG ARTIKKEL
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Individuell undersøkelse av barna viste at GAS 
fanger opp endringer i aktiviteter som er menings-
fulle i et barns hverdagsliv.

(PEDI) (9). GMFM er utviklet for barn med 

CP, terapeuten observerer definerte grov-

motoriske ferdigheter i en standardisert set-

ting. PEDI er et generisk instrument, utvi-

klet for barn med funksjonsnedsettelser og 

kronisk syke barn (0-6 år), og gjennomføres 

som et strukturert foreldreintervju om defi-

nerte aktiviteter som barnet gjør i hverdags-

livet. Instrumentenes reliabilitet og validitet 

er undersøkt når det gjelder sensitivitet for å 

fange opp endringer, og de ser ut til å utfylle 

hverandre når det gjelder evaluering av end-

ring (10, 11). 

Individualiserte instrumenter som er 

relevante for målsettings- og evaluerings-

prosesser er Canadian Occupational Per-

formance Measure (COMP) (12) og Goal 

Attainment Scaling (GAS) (13) som begge 

er generiske. COPM er et semi-strukturert 

intervju, der personen selv eller pårørende 

identifiserer aktivitetsproblemer i daglige 

aktiviteter som grunnlag for mål og evalu-

erer utførelse av aktivitetene (12). GAS er 

en 5-delt graderingsskala for egendefinerte 

mål.  Både COPM og GAS ser ut til å fange 

opp endring i funksjon (14). Endringene 

registreres forskjellig; i COPM er det per-

sonen/pårørende som vurderer utførelsen, 

mens i GAS vurderes oppnåelse ut fra defi-

nerte kriterier for det enkelte mål. 

I hvilken grad individuelle mål reflekteres 

i standardiserte instrumenter varierer. Enge-

len et al (15) lenket terapeuters behandlings-

mål og alle oppgaver i GMFM-88 og PEDI 

til den mest presise funksjonskategorien i 

ICF. De fant at 60  prosent av terapeutenes 

mål innenfor aktivitet og deltakelse var dek-

ket av de to instrumentene. Tjuesju prosent 

av målene var dekket av GMFM-88, 21 pro-

sent av PEDI og 12 prosent av begge. Ved 

å lenke meningsbærende konsepter i forel-

drevalgte GAS-mål til spesifikke funksjons-

kategorier i ICF-CY, fant Løwing et al (16) 

at antall foreldrevalgte GAS-mål innenfor 

mobilitet, hadde moderat samsvar med ba-

seline skåring på PEDI og GMFM-66, men 

for egenomsorg var det ingen sammenheng. 

Vi har tidligere rapportert hvordan kombi-

nert bruk av COPM og GAS kan stimulere 

foreldres deltakelse i beslutningstaking og 

Kort sagt

For å fremme familiesentrert tilnærming, vil 

bruk av individualiserte instrumenter kunne: 

ivareta foreldres mulighet til å identifi-

sere aktivitetsproblemer hos sine barn.

definere kontekstualiserte mål.  

fange opp endringer som er av betydning 

for det individuelle barnets hverdagsliv. 

FORELDREDELTAKELSE Læring av ferdigheter fremmes når det foregår i barnets hverdagsliv (2), og at mål og tiltak må være meningsfulle for barnet.
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i utvikling av mål relatert til barnets hver-

dagsaktiviteter (17). Foreldrene vektla at 

konkretisering av mål bidrar til en bevisst-

gjøring av muligheter for å bruke aktivite-

ter i hverdagslivet som arena for trening og 

læring (18). Funnene støtter derfor bruk 

av individualiserte instrumenter i beslut-

ningstaking i en familiesentrert praksis. I 

denne artikkelen, som utgår fra den samme 

studien, undersøker vi bruk av både indi-

vidualiserte og standardiserte instrumen-

ter i en målsettings og evalueringsprosess. 

Hensikten er å utforske hvordan kartlagte 

aktivitetsproblemer i COPM, - ferdigheter i 

hverdagslivet i PEDI og -motorisk funksjon 

i GMFM-66 reflekteres i foreldrevalgte mål 

(GAS) knyttet til barnets hverdagsliv. I til-

legg er hensikten å sammenligne hvordan 

endring fanges opp av de individualiserte og 

standardiserte instrumentene. 

Materiale og metode
Deltakere
Tretten barn med CP (ni gutter, fire jenter) 

som deltok i et intensivt treningsprogram på 

Habiliteringsavdelingen, Vestre Viken HF, 

Drammen sykehus, deltok i studien. Gjen-

nomsnittsalder var to år åtte mnd (range ett 

år 11 mnd – fire år to mnd). Åtte barn hadde 

unilateral og fem bilateral CP, funksjonsnivå 

I (n=8), II (n=1), III (n=4) klassifisert med 

Gross Motor Classification Scale (GMFCS) 

(19).  Prosjektet er godkjent av Regional ko-

mite for medisinsk forskningsetikk og NSD, 

deltakerne undertegnet informert samtykke.

Gjennomføring
Barna og foreldrene var på tre fellessam-

linger på habiliteringsavdelingen med mel-

lomperioder hjemme for implementering 

av mål og tiltak (fig.1). I forkant av første 

samling ble det gjennomført COPM, PEDI 

og GMFM-66. Evaluering ble gjort på an-

dre (COPM, GMFM-66) og tredje samling 

(PEDI, GMFM-66). GAS ble gjennomført 

på alle samlingene (fig. 1). PEDI, GMFM-

66 og COPM evalueringene ble utført av 

terapeuten ved habiliteringsavdelingen som 

ikke utførte tiltakene. Skalaen for funksjo-

nelle ferdigheter i PEDI, innen forflytning, 

egenomsorg og sosial fungering, ble brukt 

(20). GAS målene ble gradert i fem trinn; 

baseline = -2, delvis måloppnåelse = -1, for-

ventet måloppnåelse =0, måloppnåelser ut-

over forventet, men mulig å nå = +1 og +2. 

Foreldre og fagfolk knyttet til det enkelte 

barn observerte barna i aktivitet individuelt 

og i gruppe på fellessamlingene på habili-

teringsavdelingen. Underveis diskuterte de 

barnets funksjon og interesser. Observasjo-

nene og erfaringer fra kartleggingene dannet 

grunnlaget for utforming av GAS-mål. For-

eldrene sammen med lokale fagfolk utformet 

målene, terapeut på habiliteringsavdelingen 

veiledet ved gradering av målene og forsker 

var deltaker. Målrelaterte aktiviteter ble im-

plementert i hjemmet og barnehagen. 

Analyser
To av forfatterne (BF og SØ) klassifiserte 

innholdet i aktivitetsproblemene i COPM 

og GAS-målene i tråd med COPM’s teo-

retiske modell for kategorisering av dag-

lige aktiviteter (12) som er i samsvar med 

international klassifikasjon av funksjon, 

funksjonshemming og helse (ICF) (21). Fer-

digheter og funksjoner barnet ikke mestret, 

ble sammenlignet mellom instrumentene. 

Skalerte skår i PEDI og motoriske skår i 

GMFM-66 har begge skalaer fra 0-100, ba-

sert på aktivitetenes vanskelighetsgrad uav-

hengig av alder. I studien er analysen knyttet 

til instrumentenes evne til å fange opp sta-

tistisk signifikant endring og klinisk viktig 

endring (3), ikke effekt av tiltak. Klinisk vik-

tig endring i PEDI, er skår over ti prosent av 

start skår (22), i GMFM-66 er den utregnet 

ved å subtrahere forventet skår for barn to-

fire år med GMFCS I, II eller III (8) (s.207). 

COPM har en skala fra 0 - 10 og klinisk vik-

tig endring er skår ≥2 (12). GAS presenteres 

som frekvens av oppnådde mål og «weighted 

T-score» for endring (23), gjennomsnitt=50, 

SD=10 (alle målene vektet = 1).

Statistikk
Det er anvendt beskrivende statistikk for 

beskrivelse av mål og aktivitetsproblemer og 

ikke-parametrisk statistikk for sammenlig-

ninger. Endring er utregnet med paret t-test 

og «Standardised Response Mean» (SRM).  

SRM er gjennomsnittlig endring fra t0 til 

t1 dividert med standard deviasjon for end-

ring (24). SRM = 0.20 tilsvarer liten effekt, 

middels = 0.50 og stor effekt = 0.80 (25). For 

korrelasjon mellom endring og sluttskår, ble 

Spearman rank koeffisient brukt (SPSS ver-

sjon 16).

Resultat
Foreldrene prioriterte 53 aktivitetsproble-

mer i COPM og utviklet 74 GAS-mål (71 

evaluerte). Som vist i tabell 1, kunne de fles-

te aktivitetsproblemene og alle målene plas-

seres innenfor områdene «personlig stell», 

«mobilitet» og «lek». En av ti problemer 

ble i henhold til ICF klassifisert som kog-

nitive og motoriske kroppsfunksjoner slik 

som «problemer med koordinasjon mellom 

hendene, balanse». Tabell 1 viser at foreldre-

valgte GAS-mål inneholdt litt høyere andel 

av lek enn de prioriterte aktivitetsproble-

mene i COPM (ikke sign, Wilcoxon). For 

det enkelte barn varierte mål relatert til lek 

fra ingen (n=5 barn) til fem (n=1), median 

=2.  Førtifem prosent av GAS målene kunne 

knyttes til aktivitetsproblem i COPM. Akti-

vitetsproblemene var ofte beskrevet i gene-

relle termer, mens GAS-målene var oppga-

vespesifikke, gradert i små trinn og knyttet 

til det individuelle barnets ferdighetsnivå 

og krav fra omgivelsene. Prosentandel GAS 

mål som samsvarte med ferdigheter i PEDI 

og funksjoner i GMFM, var henholdsvis 45 

og 26 prosent. Eksempler på disse er av/på-

kledning, smøre brødskive, gå trapp, kom-

me inn og ut av stol, forflytte seg med gang-

hjelpemidler. Andre mål som å huske, sykle, 

klatre, bla i bok inngår ikke i PEDI eller 

GMFM. Prosentandel foreldredefinerte pro-

blemer i COPM som samsvarte med PEDI 

og GMFM var henholdsvis 60 og 36 prosent. 

Evaluering av endringsskår
COPM målinger ble gjort for de første tre 

månedene. Alle andre målinger ble gjort for 

hele perioden. Alle resultatene for barne-

gruppen viste statistisk signifikant endring 

(paret t-test, p<0.002, tabell 2). Ifølge SRM 

målte alle instrumentene stor endring (25). 

Imidlertid var det ikke positiv korrelasjon 

mellom endringsskårene i individualiserte 
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FIGUR 1 Oversikt over instrumentene i evaluerings- og målsettingsprosessene.
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instrumenter og standardiserte instrumen-

ter (tabell 3), men en positiv trend for as-

sosiasjon mellom oppnådde GAS-mål og 

endringsskår i forflytning og sosial funge-

ring i PEDI. GAS og COPM viste en nega-

tiv korrelasjon med GMFM. Når det gjelder 

endringsskår i de standardiserte instrumen-

tene, viste GMFM og PEDI egenomsorg, 

positiv korrelasjon for hele intervensjonspe-

rioden (rho .65, p= .02), (forflytning og so-

sial fungering, rho .29 og -.12, ns). Likeledes 

korrelerte sluttskårene i GMFM med PEDI 

forflytning, rho .92 p<.001 og egenomsorg, 

rho=.62 p=.03.

Antall totalt oppnådde GAS-mål var 

høyt, 73 prosent, og åtte av de tretten barna 

oppnådde alle/minus ett mål.  For det indi-

viduelle barnet varierte forholdet mellom 

antall oppnådde mål og klinisk viktig en-

dringskår målt med instrumentene (tabell 

4, neste side). For barna som oppnådde alle/

alle minus ett GAS-mål, (n=8), evaluerte 

fem foreldre klinisk viktig endring i COPM 

(to mangler). Alle åtte barna hadde klinisk 

viktig endring innen PEDI forflytning, fem 

innen egenomsorg og sosial fungering. Når 

det gjelder GMFM, hadde seks barn klinisk 

viktig endring, unntakene var barn tre og ni 

som hadde kontekstualiserte og fingraderte 

ferdighetsmål. 

Diskusjon
Målsetting
Studien har få deltakere, så fortolkning av 

resultater gjøres med varsomhet. Foreldre-

definerte mål i denne studien var alle rela-

tert til aktivitet, egenomsorg og lek, og re-

flekterer sammen med Løwing et al (16) at 

utforming av mål i samarbeid med familien, 

ivaretar domenene aktivitet og deltakelse. 

Førtifem prosent av de GAS-målene sam-

svarte med innholdet i kartlagte problemer 

i COPM og PEDI, en mindre andel (26 pro-

sent) var reflektert i funksjoner i GMFM-66. 

Dette indikerer at bruk av hverdagsforank-

rede instrument alene ikke kan dekke alle 

forhold av betydning for utarbeiding av 

individuelle mål. I denne studien ble kunn-

skap om barnet i aktivitet, i tillegg til kart-

leggingene, en del av målsettingsprosessen. 

Foreldre og profesjonelle gjennomførte i fel-

lesskap observasjon av barnet i lekaktiviteter 

og diskuterte barnets valg og utførelse, før 

mål ble definert (20). 

Foreldrevalgte GAS-mål ble forankret 

i hverdagslivets aktiviteter. Den samme 

forankringen har COPM og PEDI som er 

foreldreintervjuer og kartlegger problemer 

knyttet til hverdagsaktiviteter. Mange iden-

tifiserte aktivitetsproblemer i COPM viste 

overlapping med PEDI, samsvaret mellom 

dem var 60  prosent. Tilsvarende samsvar 

er også funnet av andre (26). Det kan der-

for diskuteres om det er behov for å benytte 

begge to i en målsettingsprosess. Ut fra en 

familiesentrert tilnærming ansees foreldre 

som eksperter på sitt barn og de kontekster 

aktiviteter skal inngå i (1), og COPM inter-

vjuet, som nettopp gir foreldrene mulighet 

til å velge aktiviteter i barnets hjemmemiljø/

barnehage kan ivareta foreldre- og hver-

dagsperspektivet (17). Selv om det generiske 

PEDI-intervjuet ikke kan identifisere alle 

familiens aktiviteter, kan det sikre en bred 

kartlegging, og følge utvikling av ferdigheter 

i en hverdagskontekst over tid på en stan-

dardisert og statistisk robust måte (10, 11). 

COPM og GMFM-66 viste mindre over-

lapping (36 prosent), som delvis kan forkla-

res ved at mange funksjoner i GMFM-66 er 

dekontekstualiserte fra hverdagslivet fordi 

terapeuten observerer barnet under stan-

dardiserte betingelser. GMFM-66 er det 

eneste av instrumentene som ikke er gene-

risk. Det er utviklet for barn med CP, for å 

ivareta kartlegging og evaluering av funksjo-

ner over tid på en standardisert måte. Dette 

tilsier at instrumentene kan utfylle hveran-

dre og støtte både individualisert og stan-

dardisert tilnærming i habilitering av barn  

Lek er en viktig del av barnets livsom-

TABELL 1 Fordeling av aktivitetsproblemer  i COPM og GAS-mål innenfor aktiviteter.  

COPM (n=53) GAS (n=71) 

Personlig stell 29% 28%

Forflytning 35% 38%

Lek 21% 34%

Sosiale aktiviteter   4%   0%

Fysiske og kognitive funksjoner  11%   0%

Wilcoxon, ikke signifikant forskjell.

TABELL 2 Endringsskår for individualiserte og standardiserte instrumenter.

Paret t-test. Gj.snitt SD CI SRM

GAS (3 mnd) 29.5 10.3 (23.2-35.7) 2.86

GAS (5 mnd) 32.3 14.5 (23.5-41.1) 2.22

GAS totalt 61.5 18.9 3.25

COPM (3 mnd) 2.0 1.3 (1.1-   2.9)             1.59

PEDI forflytning (8mnd) 9.0 6.4 (5.1- 12.9)       1.40

PEDI egenomsorg (8mnd) 6.6 3.8 (4.3-   8.9)        1.73

PEDI sosial fungering (8mnd) 5.0 4.6 (2.3-   7.8) 1.10

GMFM-66 (8mnd) 6.7 5.9 (3.2- 10.3)         1.14

SRM= Standardised Response Mean. Alle endringer er signifikante p<.002.

TABELL 3 Korrelasjon mellom individualiserte og standardiserte instrumenters endringsskår.

COPM, 3mnd GAS , 3mnd GAS , 5mnd

COPM  .36 

PEDI forflytning (8 mnd) .43 (p=.16)

PEDI egenomsorg (8 mnd) .13

PEDI sosial fungering (8mnd) .41 (p=.18)

GMFM-66 -.71 * -.59 * .33 

Spearman’s rho, *= p<0.05.
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TABELL 4 Endringsskår for det individuelle barnet.

Barn (GMFCS) PEDI forflytning PEDI egenomsorg PEDI sosial fungering GMFM COPM GAS oppnådde/total mål

1 (I) 12,5 2,6 5,3 5,5 4.7 5/6

2 (I) 11,2 10,4 4,4 6,7 miss 4/5

3 (III) 0,2 0 0,9 0 2.6 6/6

4 (I) 0,2 5,4 3,9 5,8 0.7 6/6

5 (I) 2 3,9 0,9 0 0.5 2/6

6 (I) 0 5 0 12,5 1 3/5

7 (I) 2,7 3 0 12,6 1 4/5

8 (I) 4,6 0,1 0,1 0,6 2.2 5/5

9 (I) 2,4 0 7,6 0 3.2 5/6

10 (III) 1,4 1,3 0 1,0 1.4 2/6

11 (III) 18,6 4,9 3,5 0,4 3 1/3

12 (II) 0 0 0 0 miss 5/7

13 (III) 0,6 0 0 3,9 2 5/5

Klinisk viktig endring i PEDI er økning over 10 %  av baseline, i tabell angitt i skår >0.
Klinisk viktig endring i GMFM er skår over forventet for alder 2-4 år, GMFCS I-III, i tabell angitt i skår >0.
Klinisk viktig endring i COPM utførelse, er skår ≥2. 
Andel oppnådde GAS-mål. 

råder, i PEDI er lek hovedsakelig relatert 

til sosialisering med voksne og barn.  Lek 

ble i liten grad valgt som problem i COPM 

intervjuet, prosentandelen var litt større i 

GAS-målene, med store variasjoner mel-

lom barna. I samsvar med Cusick et al (14) 

var det flere mål knyttet til personlig stell 

enn lek. Personlig stell som påkledning, er 

relevante mål, men kanskje får lek for lite 

oppmerksomhet i en målsettingsprosess for 

førskolebarn. 

 

Evaluering av endring 
Alle instrumentene viste statistisk signi-

fikant endring for den totale barnegrup-

pen, men begrenset korrelasjon mellom 

endringsskåringene tilsier at instrumen-

tene evaluerer ulike aspekter ved motoriske 

funksjoner og aktiviteter. Individuell un-

dersøkelse av barna viste at GAS fanger opp 

endringer i aktiviteter som er meningsfulle i 

et barns hverdagsliv, eksempler var; sykling, 

bla i bok, avkledning og smøre brødskive, 

som standardiserte instrumenter ikke gjør.

 Det er utfordrende å dokumentere opp-

nåelse av individuelle hverdagsforankrede 

mål på en robust måte. GAS kritiseres for 

ikke å være robust nok. Kombinert bruk av 

GAS og PEDI kan styrke dokumentasjon av 

endring i hverdagsforankrede mål. Den mu-

lige korrelasjonen mellom instrumentene, 

som imidlertid er sterkere i andre studier 

(16), kan støtte at de er sensitive til endring 

innenfor deler av samme område.  

Når det gjelder COPM, uttrykte noen 

foreldre skepsis til å evaluere endring. For-

eldres forventning om endring kan derfor 

være kilde til bias i endringsskår når barna 

ikke kan vurdere selv (<8 år). Lite erfaring 

med bruk av individualiserte instrumenter 

kan også føre til lavt presisjonsnivå i utfor-

ming av mål (26), slik som vist i vår studie 

der måloppnåelse ofte var høyere enn for-

ventet (17). Bruk av statistisk robuste instru-

menter som PEDI og/eller GMFM er viktige 

i evaluering av endring i funksjon over tid 

og sikrer at mange aspekter ved motorisk 

funksjon og hverdagsaktiviteter blir evaluert

Konklusjon
Foreldre-definerte problemer i COPM, 

kunne reflekteres i 45  prosent av de forel-

drevalgte GAS-målene. I de standardiserte 

instrumentene, kunne forhåndsdefinerte 

ferdigheter i PEDI og motorisk funksjon i 

GMFM-66 reflekteres i henholdsvis 45 og 

26  prosent av GAS-målene. GAS-mål ble 

formulert som målbare, konkrete ferdighe-

ter, tilpasset barnets interesser og omgivel-

ser. Utkomme av de hverdagsforankrede 

intervjuene COPM og PEDI kan se ut til å 

overlappe noe. Men de tjener to funksjo-

ner; COPM ivaretar foreldres mulighet til å 

identifisere aktivitesproblemer og PEDI sik-

rer en bredde i kartlegging av hverdagslivet. 

GMFM kartlegger flere funksjoner som er 

dekontekstualiserte i forhold til hverdagsli-

vet, men det er det eneste instrumentet som 

er utviklet spesifikt for barn med CP. PEDI 

sammen med GMFM er statistisk robuste og 

gir mulighet til å følge barnet på en standar-

disert måte over tid.  

Når det gjelder evaluering, viste alle in-

strumentene statistisk signifikant endring 

og lav korrelasjon indikerer at de evaluerer 

ulike aspekter ved motorisk funksjon. GAS 

fanget i større grad enn de standardiserte in-

strumentene opp små og meningsfulle end-

ringer. Måloppnåelse knyttet til menings-

fulle aktiviteter i hverdagslivet kan stimulere 

og motivere både barn og foreldre. 
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Title: Familycentered goalsetting and evaluation: Using standardized and 
individualized instruments
Abstract 

 Purpose: Exploring how function and activities in individualized and standardized 

measures are related to family-selected goals, and compare change scores between the 

instruments.

Design and Methods: A quantitative study of individualized and standardized instru-

ments.

Materials: Thirteen children with CP, mean age two years eight months participating 

in family-centered rehabilitation program. Canadian Occupational Performance Measure 

(COPM), Goal Attainment Scaling (GAS), Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) 

and Gross Motor Function Measure (GMFM-66).

Result: Parents identified 53 problems in COPM and 74 GAS-goals mainly in the catego-

ries personal care, mobility and play. Fourty-five percent of family-selected GAS-goals 

corresponded with activityproblems in COPM and skills in PEDI, while 26 percent of goals 

corresponded with function in GMFM-66. Individualized and standardized measures 

identified clinical change (p>.002), but did not correlate. Correlation between frequency of 

attained goals and improved scores varied in the individual child.

Conclusion: COPM and PEDI are to a larger degree than GMFM reflected in family-select-

ed goals. COPM may ensure familycentered practice, by facilitating the family’s identifica-

tion of activityproblems. PEDI and GMFM secure opportunities for standardized evaluation 

over time. All measures were sensitive to change, and low correlations indicate that they 

incorporate different aspects of motor function. 

Keywords: Assessment, goalsetting, cerebral palsy.
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Sammendrag 

 Hensikt: Evaluere effekten av Medisinsk Treningsterapi (MTT) og individuell behandling 

ved hofteleddsartrose.

Design: En pilotstudie som evaluerer effekten av fysioterapi etter avsluttet behandling 

og seks måneder senere. 

Materiale: De inkluderte deltagerne i studien var pasienter med symptomgivende artrose 

i hoften. 

Metode: Pasientene, ti menn og åtte kvinner ble testet før behandlingen startet, etter 

avsluttet behandling og seks måneder etter avsluttet behandling. Hovedeffektmålene var 

smerte (Visual Analog Scale (VAS)) og funksjon (Harris Hip Score (HHS)), «seks minutter 

gangtest» og Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS)).

        Behandlingen var en kombinasjon av spesifikk øvelsesbehandling MTT i gruppe med fysio-

terapeut og individuell benkbehandling bygget på manuellterapi-prinsipper.

Resultater: Gjennomsnittlig compliance var 88.1 prosent (SA=10.7). Resultatene viser 

signifikant effekt både på smerte og funksjon. VAS-skala (smerte) ble redusert fra 4.4 

(SA=2.4) til 2.7 (SA=2.3) (p 0.003), HHS (smerte og funksjon) økte fra 70.7 (SA=11.8) til 

86.1 (SA=12.1) (p 0.0005). «6 minutter gangtest» økte fra 532 (SA=74) til 574 (SA=75) 

(ikke signifikant). Resultatene ved avsluttet behandling og seks måneder etter avsluttet 

behandling viste ingen forskjell. Seks måneder etter avsluttet behandling trente 59 pro-

sent av deltagerne på egenhånd, sammenlignet med 11 prosent før behandlingen startet.

Konklusjon: Et seks måneders behandlingsopplegg bestående av MTT og individuell 

behandling indikerer positiv effekt på smerte og funksjon, og effekten ser ut til å vedvare 

seks måneder etter endt behandling.

Nøkkelord: Artrose, hofte, øvelsesbehandling.
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Innledning
Artrose er en relativt vanlig sykdom og fore-

kommer oftest i kne eller hofteledd. Preva-

lensen øker med alder, blant personer over 

35 år i den vestlige verden er prevalensen tre 

til 11 prosent (1).

Artrose er en irreversibel tilstand med 

leddforandringer; endring av leddbrusk, 

reduksjon av leddspalte og osteofyttpålei-

ringer (2). Hos de som har symptomer fore-

ligger smerter og nedsatt bevegelighet, noe 

som resulterer i nedsatt mobilitet og mus-

kelfunksjon og begrenset daglig aktivitet (3).

Trening og øvelser er dokumentert som 

en av de mest effektive ikke-medikamentelle 

behandlingsformene (4-6). Målet med be-

handling er å redusere smerte, bedre funk-

sjon og gi informasjon til pasienten om syk-

En pilotstudie: 

Effekt av Medisinsk Treningsterapi og  
individuell behandling ved hofteleddsartrose
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domsforløp, behandling og fysisk aktivitet.

I oversiktsartikler av Van Baar et al (7), 

Fransen et al (8) og Pister et al (9) er effek-

ten av øvelsesterapi ved artrose i kne og eller 

hofte dokumentert. Studiene viser positiv 

effekt på smerte og funksjon, men det hen-

vises nærmest bare til effekten øvelsesterapi 

har på artrose i kneet, da det er få studier av 

artrose i hoften som kan underbygge resul-

tatene.

Tre nyere oversiktsartikler analyserer 

spesifikke data ved hofteleddsartrose og 

evaluerer effekten øvelsesterapi har på ar-

trose i hoften. Hernandez-Molina et al 

(10) evaluerte effekten på smerte og fant at 

øvelser hadde moderat effekt. Fransen et al 

(11) fant ingen effekt hverken på smerte el-

ler funksjon, og mener at dette delvis kan 

forklares med at de inkluderte studiene er 

svært ulike i intervensjon og evaluerings-

verktøy. McNair et al (12) fant effekt på 

smerte og funksjon i to av studiene, men på 

grunn av mangel på kvalitetsstudier og for-

skjellige målemetoder var dokumentasjonen 

ikke tilstrekkelig (13,14).

Øvelsesprogrammene i de inkluderte 

studiene er svært forskjellige når det gjelder 

innhold, intensitet, frekvens og varighet. Få 

av studiene har øvelsesprogram som er spe-

sielt laget for pasienter med artrose i hoften, 

da øvelsene er rettet mot pasienter med ar-

trose i kne og/eller hofte. I tillegg har flere 

av studiene begrenset oppfølging etter endt 

behandling og kan dermed ikke si noe om 

effekten over tid.

På grunn av lite og sprikende dokumen-

tasjon var det interessant å gjøre en pilot-

studie av øvelsesbehandling med et spesifikt 

treningsopplegg for hoftepasienter og med 

et individualisert program med et lengre 

tidsperspektiv.

Formålet med studien var å evaluere om 

fysioterapibehandling bygget på Medisinsk 

Treningsterapi (MTT) og manuellterapi-

prinsipper hadde effekt på smerte og funk-

sjon hos pasienter med verifisert artrose i 

hoften. Ville et seks måneders behandlings-

opplegg øke funksjon og redusere pasien-

tenes smerte i aktivitet? Ville pasientene 

fortsette å trene på egenhånd etter avsluttet 

behandling?

Materiale og metode
Deltagere
Deltagerne i studien var personer med 

smerte og stivhet i hoften som ble henvist 

fra lege eller som tok direkte kontakt med 

instituttet for behandling av artrose i hoften. 

19 pasienter, ti menn og ni kvinner ble in-

kludert fra oktober 2007 til november 2008. 

Alderen var mellom 50 til 79 år. 

Inklusjonskriteriene var røntgenologisk 

påvist artrose, og alderen var mellom 40 til 

80 år. Pasientene skulle ha nedsatt belast-

ningstoleranse, nedsatt smertefull passiv 

bevegelighet og følelse av stivhet som ble 

bedret av lett sirkulatorisk aktivitet. Eksklu-

sjonskriteriene var vedvarende hvilesmerter 

og at de sto på venteliste til totalprotese-

operasjon.  Pasientene skulle ikke ha dårlige 

norskkunnskaper, uttalte ryggplager eller 

alvorlige nevrologiske- og kardiovaskulære 

sykdommer.

Fysioterapeuten som inkluderte pasi-

entene og som foretok testene var ikke in-

volvert i behandlingen. Deltagerne ble tes-

tet før behandlingen startet, etter avsluttet 

behandling og seks måneder etter avsluttet 

behandling.

Kort sagt

En pilotstudie av pasienter med artrose i 

hoften med 18 deltagere. 

Et seks måneders behandlingsopplegg 

bestående av Medisinsk Treningsterapi 

(MTT) og individuell behandling, indikerer 

positiv effekt på smerte og funksjon.

Effekten ser ut til å vedvare seks måne-

der etter endt behandling.

ØVELSESBEHANDLING MTT  Ryggliggende enkel knesving inn. Med separasjon i hofteleddet i hvile-
fasen. Foto: Hans Petter Faugli
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Få studier har evaluert øvelsesprogram som 
er utformet spesielt for pasienter med artrose 
i hoften.
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Commentary
Self-management places patients and healthcare professionals 

in partnerships. Patients are trained to be in charge of their day-

to-day illness management, while healthcare professionals assist 

with decision-making and goal achievement. Specialised nurses 

or other allied health professionals often act as case managers in 

self-management programs for patients with chronic obstructive 

pulmonary disease (COPD). Case managers can be contacted 

by patients if they feel they need to. This well performed study 

provides additional evidence for the use of individualised written 

action plans for exacerbations with ongoing case management in 

people with COPD. The authors hypothesised that in the event 

of an exacerbation, an action plan that aims at early contact with 

healthcare providers would promote prompt intervention, lead-

ing to faster recovery in symptoms and health status.

The study shows positive results for health status and symptom 

recovery, without an increase in the proportion of exacerbations 

reported to healthcare providers. The latter is somewhat surpri-

sing, but the authors indicate that a possible explanation can be 

found in the increased self-efficacy (and possible better self-ma-

nagement strategies) and milder exacerbations in the interventi-

on group. In contrast to other studies (Bourbeau et al 2003, Effing 

et al 2009, Rice et al 2010) overall health care use did not change. 

Whereas stand-alone COPD exacerbation action plans are used 

with increasing frequency, evidence is accumulating that the ef-

fectiveness of these plans without case manager back-up and self-

management training is very limited (Walters et al 2010). Self-

management training aimed at behavioural change along with 

case-manager assistance are the strategies most likely crucial to 

the success of action plans. This study underlines the usefulness 

of action plans during COPD exacerbations when coupled with 

case management and implemented as part of straightforward 

self-management training programs for patients without severe 

co-morbid diseases.

Tanja Effing
Department of Respiratory Medicine, Repatriation
Hospital, Adelaide, Australia
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Action plans and case manager support may hasten recovery of 
symptoms following an acute exacerbation in patients with chronic 

obstructive pulmonary disease (COPD)

Synopsis
Summary of: Trappenburg JCA et al (2011) 

Effect of an action plan with ongoing sup-

port by a case manager on exacerbation-

related outcome in patients with COPD: a 

multicentre randomised controlled trial. 

Thorax 66: 977–984. [Prepared by Kylie Hill, 

CAP Editor.]

Question: In patients with COPD, does 

an action plan (AP) with support from a 

case manager lead to earlier contact with 

healthcare professionals and faster recovery 

from an exacerbation? 

Design: Randomised, controlled trial with 

concealed allocation. Patients were unaware 

of the study aims. Setting: 8 regional hospi-

tals and 5 general practices in Europe. 

Participants: Adults with COPD, aged > 

40 years, with a substantial smoking history, 

and using bronchodilators were eligible. 

Exclusion criteria were a primary diagnosis 

of asthma or cardiac disease, or presence of 

disease that would affect mortality or parti-

cipation (eg, confusion). Randomisation of 

233 patients allocated 111 to the interven-

tion group and 122 to the control group.

Interventions: Both groups received 

usual care and brief nurse-led education 

about management of their disease. In ad-

dition, the intervention group received an 

individualised written AP, encouragement 

to contact the nurse for more information 

if needed, and two standardized telephone 

reinforcement sessions at 1 and 4 months 

following randomisation. The nurse, in con-

sultation with physician, was able to provide 

a course of corticosteroids and antibiotics. 

Outcome measures: Patients recorded 

their symptoms daily and completed the 24-

hour Clinical COPD Questionnaire (CCQ) 

every 3 days, for 6 months. The primary 

outcome was time to recovery of health sta-

tus following an exacerbation, defined as a 

return to pre-exacerbation CCQ scores. Se-

condary outcomes included the time delay 

between exacerbation onset and exacerbati-

on-related healthcare contact and exacerba-

tionrelated self-efficacy. 

Results: CCQ data were available for 

216 patients. The mean symptom recovery 

time was shorter in the AP group by 3.68 

days (95% CI 0.04 to 7.32). Patients in the 

AP group with an exacerbation sought tre-

atment 2.9 days earlier (95% CI 2.4 to 3.5) 

than patients in the control group. The 

change in self-efficacy was higher in favour 

of the AP group. There were no differences 

in the number of exacerbations or healthca-

re contact between the groups.

Conclusion: An AP with case manager 

support enhanced early detection of exacer-

bations and expedited recovery from symp-

toms following these events.
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En systematisk oversikt er en oversikt som bruker systematiske og eksplisitte metoder for å identifisere, utvelge og kritisk vurdere 

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

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

feil, om resultatene peker i samme retning og om studiene totalt har tilstrekkelig antall deltakere. Vi bruker Grades of Recommen-

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

for hvert utfallsmål. Dokumentasjonen kan være av høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi 

være på at effekten av et tiltak er presist anslått. 

Bakgrunn
Urinlekkasje (inkontinens) er et vanlig 

problem. Forekomsten øker med økende 

alder, og er større hos kvinner enn hos 

menn. De to hyppigste formene er stres-

sinkontinens, som skjer ved hosting, 

nysing eller ved fysisk anstrengelse, og 

urgeinkontinens som karakteriseres av 

en plutselig og uimotståelig vannlatings-

trang. Ved stressinkontinens lukkes ikke 

urinrøret ordentlig under anstrengelse, 

og er den vanligste formen hos kvinner. 

Urgeinkontinens er lekkasje på grunn av 

såkalt overaktiv blære, og er den vanligste 

formen hos menn.

Bekkenbunnstrening er den vanligste 

behandlingen ved alle typer inkontinens, 

og har vist god effekt, spesielt for stres-

sinkontinens. Man vet imidlertid ikke hva 

slags type trening som hjelper best.

I Norge er det vanlig å gi informasjon 

om bekkenbunnstrening, men både tre-

ningstilbudet og instruksjonen varierer.  

Hva sier forskningen?
Den systematiske oversikten oppsum-

merer funn fra studier der forskerne har 

undersøkt effekten av forskjellig type vei-

ledning og forskjellig type bekkenbunns-

trening for kvinner med stressinkontinens 

og for noen få grupper med både stress- og 

urgeinkontinens. De forskjellige tiltakene 

ble sammenliknet med hverandre. Det 

primære utfallsmålet var egenrapportert 

endring i inkontinensproblemer. Studiene 

viste at:

Mange versus få konsultasjoner hos 

helsepersonell gir muligens større be-

dring av inkontinensproblemer.

Trening både i gruppe og individuelt 

eller kun i gruppe er muligens mer ef-

fektivt enn bare å trene individuelt.

Det var ingen overbevisende doku-

mentasjon for at den ene treningstypen 

var bedre enn den andre når det gjaldt: 

Maksimale versus submaksimale kon-

traksjoner, direkte versus indirekte (til-

leggsbruk av sete, buk) trening av bek-

kenbunnsmuskulatur, stående versus 

sittende utgangsstilling, styrketrening 

versus motoriske læringsprogrammer, 

trening med versus uten motstand og 

mer versus mindre intensive trenings-

program.

Vi har vurdert dokumentasjonen fra den-

ne systematiske oversikten til å være av lav 

kvalitet fordi deltakerne ikke var blindet 

for hvilken intervensjon de fikk, utfalls-

målet var egenrapportert, og antall delta-

kere i de forskjellige sammenlikningene 

var relativt få. 

Mer om den systematiske 
oversikten
Tjueen studier er inkludert i oversikten, 

og 1490 kvinner fra forskjellige land del-

tok. Resultatene viste at signifikant flere 

(ca 1.6 ganger så mange eller 351 flere per 

1000) i gruppen med tett oppfølging rap-

porterte bedring av inkontinensprobleme-

ne sine sammenliknet med gruppen med 

lite oppfølging. Med tett oppfølging menes 

mange konsultasjoner hos helsepersonell 

og trening både i gruppe og individuelt. I 

Cochraneoversikten har forfatterne opp-

gitt resultatene for antallet som ikke rap-

porterte bedring. For sammenlikningene 

av treningstyper var det ingen signifikante 

forskjeller mellom gruppene. 

Kilde
Hay-Smith EJC, Herderschee R, Dumoulin C, Herbison 
GP; Comparison of approaches to pelvic floor muscle 
traing for urinary incontinence in women. http://online-
library.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD009508/pdf

Tett oppfølging ved bekkenbunnstrening 
kan bedre inkontinensproblemer
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Giske, L og Dahm, KT
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Kvinner med urinlekkasje som fikk regelmessig veiledning i bekkenbunnstre-

ning både i gruppe og individuelt rapporterte i større grad bedring enn kvinner 

som hadde mindre kontakt med helsepersonell og kun fikk individuell behand-

ling. Forskerne fant ikke dokumentasjon for at én treningsmetode var bedre 

enn en annen. Dette viser en nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochrane 

Collaboration. 
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PERSONER med muskel- og skjelettplager 

stod i tredje kvartal 2010 for 42 prosent av 

sykefraværet i Norge (2). Gruppen repre-

senterer dermed den mest brukte diagnosen 

ved sykmelding. Muskel- og skjelettplager 

har ofte sammensatte årsaker. Diffuse smer-

ter og komplekse årsakssammenhenger kan 

gjøre tilbakeføringen spesielt utfordrende. 

Internasjonal forskning peker på at spesielle 

kombinasjoner av tiltak og arbeidsrettet re-

habiliteringsprogram med sterk forankring 

og involvering av arbeidsplassen har effekt 

(4,5). 

Arbeidsrettet rehabilitering kjennetegnes 

ved at det rettes en innsats for å forhindre 

fraværet ved hjelp av tverrfaglige rehabili-

teringstiltak og nærhet til arbeidslivet (5). 

IA-avtalen og programmet Raskere tilbake 

gir strukturelle og økonomiske rammer for 

å tilbakeføre sykmeldte. Det synes nå å være 

et behov for å definere hva tilbudene må 

inneholde, hvordan de må være organisert 

og hvilken kompetanse de må inneha for å 

gi effekt. 

De gode hjelperne
Det overordnede målet for denne studien 

var å utvikle et kunnskapsbasert arbeids-

rettet rehabiliteringstilbud for personer 

med uspesifikke muskel- og skjelettplager 

(case-metoden). Målet med studien var å 

kartlegge hva ulike aktører med erfaring 

fra sykefraværsarbeid mener er den ideelle 

oppfølgingen av denne gruppen, og å va-

lidere case-metoden ved å kartlegge ulike 

aktører og eksperter sine oppfatninger om 

denne. Case-metoden består av fire modu-

ler: (1) Medisinsk kortintervensjon som skjer 

umiddelbart ved sykmelding, (2) Arbeids-

rettet intervensjon som skjer etter 2 uker, (3) 

Medisinsk utredning fra 8 uker og (4) Et te-

rapeutisk tilbakeføringsprogram fra 10 uker. 

Fokusgruppeintervjuer
Det ble gjennomført åtte fokusgruppeinter-

vjuer med til sammen 51 ulike eksperter og 

aktører med erfaring fra sykefraværsoppføl-

ging; arbeidsgivere, tilbakeførte sykmeldte, 

bedriftshelsetjenestepersonell, fastleger 

(spesialister i allmennmedisin), rådgivere 

fra NAV Arbeidslivssenter, inspektører fra 

Arbeidstilsynet, aktører fra en arbeidsta-

kerorganisasjon, aktører fra en arbeidsgi-

verorganisasjon og et tverrfaglig team fra 

en arbeidsrettet rehabiliteringsinstitusjon. 

Fokusgruppene var homogene når det gjaldt 

hvilken rolle de som deltok hadde i forhold 

til sykefraværsoppfølging, og hvert intervju 

besto av fem til åtte informanter. Intervjuene 

var delt i to, en induktiv del (utforskende) og 

en deduktiv del (validerende). I den induk-

tive delen ble informantene spurt om hva 

de opplever er den ideelle oppfølgingen av 

sykmeldte, hvem som må bistå, når og hvor-

dan. I den deduktive delen ble case-meto-

den presentert og diskutert. Intervjuene ble 

transkribert og deretter analysert ved hjelp 

av kvalitativ og kvantitativ innholdsanalyse. 

I alle intervjuene ble fastlegen og arbeids-

giver omtalt som de mest sentrale hjelperne. 

Arbeidsgiver ble ofte nevnt som ansvarlig 

for oppfølgingen, og fastlegen som bidrags-

yter på det medisinske området. Det ble 

også trukket frem at bedriftshelsetjenesten 

(BHT) burde brukes i oppfølgingen, etter-

som de har kunnskap om hva som kjen-

netegner arbeidsplassen. Det virket ikke å 

være stor uenighet på tvers av intervjuene 

om hvem som skulle involveres i oppfølgin-

gen. Imidlertid var det ulike meninger om 

hvilke roller de ulike hjelperne ble tilskrevet. 

Særlig var det uenighet om koordinatorrol-

len. Fastlegens rolle som sykmelder ble også 

diskutert, i sammenheng med at flere ønsket 

seg en sykmelder som var tettere knyttet til 

arbeidsplassen. 

Endringsforslag
De deduktive intervjuene ga tilbakemeldin-

ger og endringsforslag til case-metoden. 

Om case-metoden generelt: Tilbakemeldin-

gene til case-metoden var generelt positive. 

Det ble påpekt at en standardisert oppføl-

ging vil være en fordel for de ulike hjelperne, 

samt at å bruke metoden fleksibelt vil være 

nødvendig for å sikre skreddersøm i den en-

kelte sak. 

Om modul 1: Medisinsk kortinterven-

sjon: Det var ulike meninger om en medi-

sinsk kortintervensjon, noen mente at det 

var positivt ikke å koble på for mange hjel-

pere på et tidlig tidspunkt, mens det i andre 

fokusgruppeintervjuer ble argumentert for 

en grundig medisinsk utredning allerede i 

modul 1. 

Om modul 2: Arbeidsrettet intervensjon: 

Det ble foreslått at denne modulen burde 

Tilbakeføring i jobb med muskel- og skjelettplager 

– et spørsmål om koordinering?

Det er bred enighet om at tidlig intervensjon er effektivt for å sikre en rask tilbakefø-

ring til arbeid for mennesker med kroniske muskel- og skjelettplager. Samtidig som at 

en tidlig intervensjon har vist seg å være effektiv, må den «times» riktig, slik at den 

sykmeldte er klar for tiltak når de iverksettes. 

EN OPPSUMMERING av rapporten 

«Beste praksis i oppfølgingen av sykmeldte 

med muskel- og skjelettplager» (1), fra 

forskningssenteret PreSenter og IRIS, Inter-

national Research Institute of Stavanger, 

avdeling for sykefravær og arbeidshelse.

Fysioterapeutens fagredaktør, John 

Henry Strupstad, var tidligere forsker ved 

IRIS, og er en av forfatterne bak rapporten.
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komme enda tidligere, og at modul 1 og 2 

muligens burde bli slått sammen. 

Om modul 3: Medisinsk utredning: Det 

ble foreslått at den medisinske utredingen 

burde komme tidligere. Det ble også påpekt 

at utredningen bør skje kontinuerlig og pa-

rallelt i hele prosessen. 

Om modul 4: Terapeutisk tilbakeførings-

program: Noen mente at denne modulen 

burde komme tidligere, og kanskje til og 

med før en sykmelding. Videre ble det nevnt 

at et slikt program kan virke isolerende og 

sykeliggjørende. Et dagtilbud kan være mer 

hensiktsmessig enn et døgntilbud. 

Om koordinering av tilbakeføringsproses-

sen: Det var enighet om at denne rollen var 

viktig, men uenighet om hvem som er den 

beste til å inneha rollen. Både arbeidsgiver, 

BHT, NAV og helsepersonell generelt ble 

foreslått som gode kandidater. 

Standardisering i tilbakeførings-
prosessen 
Det var uenighet, og delvis motstand, mot 

ikke å gå tungt inn med medisinsk diagnos-

tisk utredning tidlig. Forskningen argumen-

terer for å vente med medisinsk utredning 

for å unngå sykeliggjøring. I tillegg er det 

å vente med den medisinske utredningen 

i tråd med LEON-prinsippet, som handler 

om hva som er laveste effektive nivå på in-

tervensjonene. Det ble sett som positivt med 

en større grad av standardisering av tilbake-

føringsprosessen for denne gruppen. Dette 

støttes av forskningen, som har vist et behov 

for rolleklarhet og et godt samarbeid mel-

lom aktørene i sykefraværsoppfølgingen, 

hvor særlig fast struktur, konsistens, felles 

plattform og løsningsorientering er sentrale 

momenter. Det var størst uenighet blant 

aktørene om systemet rundt koordinering 

av sykefraværssaker, og hvem som skulle 

koordinere hjelperne i tilbakeføringsproses-

sen. Norge har per i dag ingen standardisert 

modell for koordinering av tilbakeførings-

prosesser. De varierende oppfatningene om 

hvem som bør inneha koordinatorrollen kan 

være en konsekvens av dette. Internasjonale 

studier har vist at det å bruke en koordinator 

i tilbakeføringsprosessen er effektivt, og de 

fleste studier har funnet at det er hensikts-

messig at helsepersonell innehar denne rol-

len, ikke arbeidsgiver. IA-modellen i Norge, 

med sitt fokus på arbeidsplassen som arena 

for oppfølging kan være årsak til at det i 

denne studien var en hyppig oppfatning at 

arbeidsgiver bør inneha koordinatorrollen. 

Kilde med alle referanser:
1. Aas, R. W., Solberg, A., Strupstad, J., Kiær, E., Lunde Ellingsen, 

K., Teige, H. (2011). Beste praksis i oppfølgingen av 
sykmeldte med muskel- og skjelettplager. Rapport IRIS – 
2011/056. Stavanger. http://www.iris.no/Internet/sn.nsf/
wvDocId/D8930451E613C336C1257904003AB583/
$file/Hovedrapport+-+Beste+praksis+i+oppf%C3%B8lg
ing.pdf

2. NAV. (2010). Sykefraværsstatistikk. Retrieved from http://
www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Jobb+og+helse/
Sykefrav%C3%A6rsstatistikk

3. van Oostrom, S. H., Driessen, M. T., de Vet, H. C. W., Franche, 
R.-L., Schonstein, E., Loisel, P., et al. (2009). Workplace inter-
ventions for preventing work disability. Cochrane Database 
Of Systematic Reviews (Online)(2), CD006955.

4. Loisel, P., Durand, P., Diallo, B., Vachon, B., Charpentier, N., & 
Labellle, J. (2003). From evidence to community practice in 
work rehabilitation: The Quebec experience. The Clinical 
Journal of Pain, 19, 105-113.

5. Aas, R. W. (2009). Raskt tilbake - Kunnskapsbasert rehabili-
tering av sykmeldte. Oslo: Gyldendal Akademisk.

MED ARBEID SOM MÅL Forskning tyder på at arbeidsrettet rehabilitering skal skje i nær tilknytning til arbeidslivet.
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Mona Kristin Aaslund, Spesialist i nevro-
logisk fysioterapi, PhD. Forskningsgruppe i 
fysioterapi, Universitetet i Bergen/Fysioterapi-
avdelingen, Helse Bergen.

Disputasen var 27. april ved Universitetet i 
Bergen. Avhandlingens tittel: «Treadmill wal-
king with body weight support». Avhandlingen 
kommer også til å legges ut på BORA (https://
bora.uib.no/) 

Sammendrag
 Rehabilitering av gangfunksjon hos pasi-

enter etter slag med trygg, oppgavespesifikk, 

og intensiv trening med tilstrekkelig varig-

het, er ofte utfordrende å få til. Vektavlastet 

tredemølletrening er et alternativ i gangre-

habilitering for å møte disse utfordringene. 

Under slik trening går pasienten på en 

tredemølle, mens hun/han har på seg en sele 

som er festet til et vektavlastningssystem. Slik 

kan gangfunksjon trenes med god trygghet, 

og med mulighet for relativt høy intensitet 

og i relativt lang tid. En forutsetning for at 

slik trening er effektiv, er imidlertid at pasi-

entens gange på tredemøllen samsvarer med 

vanlig gange, ettersom dette er målet med 

treningen. I tredemøllestudier slås det ofte 

fast at tredemølletrening med vektavlast-

ning er oppgavespesifikk i forhold til å trene 

gangfunksjon, men det er lite evidensbasert 

kunnskap om hvordan slik trening faktisk 

påvirker gangvariabler under treningen og 

dermed hva vi trener. Målet med prosjektet 

var å undersøke hvordan gangvariabler blir 

påvirket av å gå på tredemølle med vektav-

lastning både hos friske og hos pasienter et-

ter hjerneslag, og hvor lenge man må gå på 

tredemøllen før gangmønstret stabiliserer 

seg. Doktorgradsavhandlingen består av 

tre vitenskapelige artikler. Den første artik-

kelen er en studie der det ble sett på trede-

møllens, selens og vektavlastningssystemets 

innflytelse på gangvariabler hos 28 friske, 

voksne mennesker. I den andre artikkelen 

ble det sett på hvordan gangvariablene sta-

biliseres i løpet av de første fem minuttene 

på tredemøllen med 20 prosent vektavlast-

ning hos 35 pasienter etter slag. I den siste 

artikkelen ble det sett på hvordan tredemøl-

legange med vektavlastning er forskjellig fra 

gange på gulv, og det ble sett på hvordan for-

skjellig hastighet og mengde vektavlastning 

påvirket gangvariablene hos 44 pasienter 

etter slag. Gangvariabler ble kvantifisert ved 

hjelp av akselerometermålinger over nedre 

del av ryggen, og gangvariablene undersøkt 

var gangratio, kadens, steglengde, gjennom-

snittsakselerasjon, regularitet og symmetri. 

Det ble funnet at selv om både tredemøllen, 

selen og vektavlastningssystemet påvirker 

hvordan vi går, var tendensen at gangmøn-

stret ikke ble forverret i forhold til under 

vanlig gange for pasienter etter slag. Det ble 

også funnet at endring av ganghastighet på-

virket gangvariablene mer enn endring av 

mengde vektavlastning, og økt ganghastig-

het tenderte til å ha en positiv påvirkning på 

gangvariablene. Dette indikerer at kliniske 

valg om mengde vektavlastning og hastighet 

underveis i tredemølletreningen har betyd-

ning for det gangmønstret pasienten trener 

på, og at rask hastighet bør prioriteres før 

reduksjon i vektavlastning. I hvilken grad 

gangmønsteret på tredemøllen er overfør-

bart til vanlige gangsituasjoner er et tema 

for videre forskning.
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Det er mangelfull dokumenta-

sjon på effekten av elastisk 

taping, eller kinesiotaping. En-

kelte studier indikerer likevel 

effekter som må studeres mer 

inngående, i større forsøk av 

metodisk god kvalitet.  

TEKST John Henry Strupstad 
fagredaktor@fysio.no

KINESIOTAPE er elastisk bomullstekstil med 

akryl-lim som brukes for behandling av 

idrettsskader og andre fysiske lidelser. Limet 

er patentert av Komp (1965), og en kombi-

nasjon av dette limet og tekstil er opphavet 

til kinesiotape.

Tapen brukes i blant annet i fysioterapi 

ved overbelastninger, for å gi en muskelav-

spennende effekt lokalt og i rehabilitering 

for å understøtte svak muskulatur (1). De 

elastiske egenskapene er også ment brukt på 

en mekanisk måte for å begrense eller bedre 

leddutslag. 

Beijing-OL
Elastisk tape ble populært i USA etter at 

50.000 ruller ble brukt på utøvere i Beijing-

OL i 2008. Lance Armstrong tar opp bruken 

av elastisk tape i sin biografi, der han beskri-

ver effekten av denne behandlingen på egen 

kropp (2). Under fotball-EM 2012 ble Italias 

Mario Balotelli og Gianluigi Buffon sett iført 

denne tapen. Det samme gjaldt Novak Djo-

kovic under årets Wimbledon-turnering i 

tennis, og en rekke andre mer eller mindre 

kjente idrettsutøvere. 

Listen over produsenter av elastisk tape 

har økt, men så langt er det ingen gode vi-

tenskapelige bevis for at elastisk taping gir 

klinisk signifikante fordeler. En systematisk 

gjennomgang fra 2012 indikerte ingen smer-

telindrende effekt av kinesiotape. Tapen kan 

likevel synes å gi en gunstig effekt ved styrke 

og ved bevegelsestrening for enkelte idretts-

skader. Videre studier er helt nødvendig for 

å bekrefte disse funnene (3). 

Skuldersenebetennelse
En randomisert kontrollert og dobbeltblin-

det studie viste ingen langsiktig nytteeffekt 

av kinesiotape på smertelindring ved mis-

tenkt skuldersenebetennelse/impingement 

syndrom, selv om det var en statistisk signi-

fikant effekt umiddelbart etter påføring (4). 

En randomisert klinisk studie av pasienter 

med nakkesleng fant en statistisk signifikant 

effekt på smerte og bevegelighet, men spek-

teret av bevegelser var små og kunne, ifølge 

forfatterne av studien, ikke være klinisk re-

levante (5).

Muskelstyrke
En studie av effekten av kinesiotaping på 

muskelstyrke fant at taping på fremre lår 

verken gav redusert eller økt muskelstyrke 

hos friske unge idrettsutøvere uten fysiske 

skader (6). En studie som så på effekten 

av elastisk taping på baseballspillere med 

skulder-impingement fant at elastisk taping 

indikerte positive endringer i scapulære 

bevegelsesmønstre (7). En 

studie av elastisk tape-effekt 

på endringer i muskeltonus 

i m. vastus medialis under 

isometriske kontraksjoner 

fant en økning i muskelto-

nus 24 timer etter påføring, 

men i løpet av fjerde dag et-

ter påføring var effekten ut-

vasket (8). 

Ut fra disse studiene 

foreligger det ikke på noen 

måte god nok evidens som 

underbygger eller støtter 

bruken av elastisk taping, 

eller kinesiotaping, som 

dokumentert effektivt fysio-

terapeutisk tiltak. Allikevel 

indikerer noen studier en-

kelte effekter som må stude-

res mer inngående i større, 

gode metodiske forsøk. 
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Ikke god nok evidens for kinesiotape
JUDO Hellas’ Ilias Iliadis brukte 
kinesiotape i kampen mot Litau-
ens Karolis Bauza under OL i 
London. Foto: Kim Kyung-Hoon/
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Utfordringer knyttet til å leve med alvorlig 

kroniske sykdommer er store. Hvordan kan barn, 

deres pårørende og voksne med slike problem 

få best mulig hjelp i hverdagen? Hvordan kan 

de greie seg best mulig? Kan informasjonen 

mellom pasienter, pårørende og helsevesenet 

bedres? Kan pasienter ved å dele erfaringer 

hjelpe hverandre? For å avhjelpe dette er det 

opprettet Lærings- og mestringssentre (LMS) 

ved alle helseforetak i landet. Dette er noen av 

temaene i boken.

De to redaktørene og tretten andre forfat-

tere er sykepleiere av grunnutdanning. To fy-

sioterapeuter, en lege og tre psykologer har for 

øvrig bidratt. Alt dette fordelt over 13 kapitler 

og en innledning i tillegg.

Kroniske sykdommer som astma og diabetes 

hos barn, hjertelidelser hos voksne, alvorlige 

nyresykdommer og hemofili omtales. Pasient-

historier utfyller og eksemplifiserer innholdet i 

kapitlene.

Et velskrevet kapittel omtaler hvordan barn 

med astma strever med fysisk aktivitet, og at 

de  ikke alltid tar de nødvendige medisiner.  Det 

varierer mye hvilken forståelse de personer som 

barna kommer i kontakt har om astma. Hvordan 

skal berørte parter få informasjon og hjelp slik 

at hverdagen blir lettere for barn og foreldre?  

Foreldre med barn med særlige behov i hverda-

gen får ofte ikke nok hjelp og støtte og blir selv 

overbelastet med helseplager som følge.

Legen skriver godt om rehabilitering etter 

hjerteinfarkt ved Feiringklinikken. Opplegget 

foregår på institusjon. Forfatteren bemerker at 

man i nyere tid er opptatt av pasientene kan 

øke belastningene ved kondisjonstrening og at 

styrketrening også har kommet som et tillegg. 

Kasuistikken i denne artikkel er svært god og 

belyser både de fysiske og psykiske problem 

som mannen med hjerteinfarkt gjennomlever. 

Et annet informativt kapitel handler om 

Fysioteket; frisklivssentralen i Drammen. Dette 

drives av fysioterapeuter. Trening på resept er 

et kommunalt tilbud for endring av levevaner 

rettet mot lite fysisk aktive personer som er i 

faresonen for å utvikle sykdom eller helsepla-

ger relatert til inaktivitet. En motiverende sam-

tale til å begynne med, tilbud om fysisk aktivitet, 

kostholdsveiledning og hjelp til å slutte å røyke. 

Opplegget har de hatt gode resultater med.

Kapittelet som omhandler «livsstyrketre-

ning» beskriver et kurs i gruppe for blant annet 

pasienter med kroniske muskel- og skjelettsmer-

ter. Ulik profesjoner som fysioterapeuter, sy-

kepleiere, sosionomer, ergoterapeuter og leger 

kan ta en ettårig utdanning og bli veiledere. En 

historie fra boken omtaler en kvinne med diag-

nose fibromyalgi. Hun har vært til fysioterapi, 

men kun med kortvarig bedring. Gjennom dette 

kurset friskner damen til. Hva behandlingen går 

ut på omtaler jeg ikke, men oppfordrer fysiote-

rapeuter til å lese kapittelet. Fysioterapeuters 

ferdigheter som instruktører blir i Livsstyrketre-

ning, så vidt jeg kan forstå av teksten, vurdert 

på samme nivå som annet helsepersonell 

når det gjelder muskel- og skjelettplager. Har 

ikke fysioterapeuter gjennom sin utdanning 

i undersøkelse og behandling av muskel- og 

skjelettplager visse kvalifikasjoner ut over annet 

helsepersonell som for eksempel sykepleiere?  

Vil fysioterapeuter i fremtiden bli utkonkurrert 

av sykepleiere, psykologer, idrettsinstruktører 

og annet personell når det gjelder behandling av 

muskel- og skjelettplager? 

Boken er stort sett lettlest og kan anbefales 

kolleger, ikke minst som oppslagsbok og med 

gode henvisninger til nettbasert informasjon om 

ulike emner.  

Einar Hafsahl
Fysioterapeut, Sandnes

l t t til i kti it t E ti

Løsningsorientert bok om kroniske lidelser 

Anners Lerdal og May Solveig Fagermoen: 

Læring og mestring
Et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning
Gyldendal norsk Forlag 

310 sider

Pris: 349

ISBN: 978-82-05-39938-9

Barn med Developmental Coor-
dination Disorder (DCD)  
– Aktiviteter i dagliglivet

Forfatter: Morven F. Ball

Forlag: Fredvik Forlag

ISBN: 978-82-92603-03-1

Developmental Coordina-

tion Disorder er en umo-

denhet eller forstyrrelse 

i utviklingen av motorisk 

koordinasjon. Barn med 

DCD har vansker med 

motorikk, konsentrasjon, 

koordinasjon, oppmerk-

somhet og spesielle læringsaspekter. DCD 

inkluderer dyspraksi og er nær beslektet 

med andre tilstander som dysleksi, ADHD 

og Asperger Syndrom.

Denne boken er ment som en håndbok 

til foreldre, omsorgspersoner og profe-

sjonsutøvere som jobber med barn med 

DCD. Boken tar for seg organisering av 

daglige aktiviteter samt kroppsholdning i 

tillegg til øvelser, trening og nyttige hjel-

pemidler for å hjelpe denne gruppen barn.  

Alternativ behandling  
– praksis og fakta

Forfattere: Helle Johannessen og Ann 

Ostenfeld-Rosenthal

Forlag: Munksgaard

ISBN: 978-87-628-1092-1

Boken introduserer, 

beskriver og diskuterer 

virkningen av alternativ 

behandling. Forskjellige 

typer av behandlings-

former beskrives i sam-

menheng med relevante 

caser. Nasjonale forhold i Danmark sam-

menlignes med internasjonale forhold i et 

komparativt perspektiv.

Forfatterne av boken har bred erfaring 

fra alternativ behandling i et tverrfaglig 

perspektiv. De tar i denne boken inn rele-

vante forskningsresultater i fagfeltet. 

Bokens målgruppe er profesjonsutø-

vere og studenter innen helsesektoren.  

k DCD

nmark sam-
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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.

 Stipend til forskningsprosjekt gis til kor-

tere, avgrensede forskningsprosjekter med 

et arbeidsvolum tilsvarende ett årsverk. Sti-

pendet kan fordeles over en periode på opp 

til to år. Fondsstyret ønsker gjennom sti-

pendkategorien å inspirere og bidra til forsk- 

ning og utvikling av ny fysioterapifaglig 

kunnskap. Fondet mottok elleve søknader 

som til sammen søkte om mer enn kr  5,1 

millioner.

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt gis 

til prosjekter med et arbeidsvolum tilsvaren-

de fire månedsverk, fordelt over en periode 

på opp til ett år. Gjennom denne stipendka-

tegorien ønsker Fondsstyret å styrke kvali-

teten av fysioterapitjenesten. For eksempel 

gjennom implementering av kunnskapsba-

sert praksis, fagprosedyrer eller retningslin-

jer, arbeid med fagprosedyrer, retningslinjer 

eller pasientforløp og kartlegging og vurde-

ring av brukermedvirkning, pasienterfarin-

ger eller pasienttilfredshet. Fondet mottok 

to søknader som til sammen søkte om mer 

enn kr 450 000. 

Stipend til formidlingsprosjekt gis til 

prosjekter med et arbeidsvolum tilsvarende 

tre månedsverk, fordelt over en periode på 

inntil ett år. Fondsstyret ønsker her å in-

spirere og bidra til dokumentasjon og for-

midling av fysioterapifaglig kunnskap og 

praksis av god kvalitet og av betydning for 

faget. På ulike måter kan fysioterapeuter da 

gjøre seg nytte av og bygge videre på hver-

andres kunnskap. Formidlingsarbeid kan 

også bidra til å øke kunnskap om fysiote-

rapi hos myndigheter, pasienter og tverrfag-

lige samarbeidspartnere. Fondet mottok tre 

søknader som til sammen søkte om kr 300 

000 kroner.

Stipend til arbeid med prosjektbeskri-

velse gis til prosjekter med et arbeidsvolum 

tilsvarende to månedsverk, fordelt over 

inntil seks måneder. Fondsstyret ønsker 

gjennom stipendene å inspirere og bidra til 

å styrke fysioterapeuters konkurranseposi-

sjon ved søknader om midler til finansiering 

av forskningsprosjekter hos andre finansier-

ingskilder enn Fondet. Fondet mottok fire 

søknader som til sammen søkte om mer enn 

kr 350 000. 

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.   

Stipend til forsknings-
prosjekt 
Prosjektets tittel: Fysioterapi etter hjerne-

slag. En modell for langtidsoppfølging av 

pasienter med hjerneslag i tråd med sam-

handlingsreformen

Prosjektleder: Professor Bent Indredavik

Søker: Førsteamanuensis/forsker Torunn 

Askim

Arbeidssted i stipendperioden: Institutt 

for nevromedisin, Det medisinske fakultet, 

NTNU

Nøkkelord: Hjerneslag, fysioterapi, fysisk 

aktivitet, rehabilitering

Register og registreringsnummer: Clini-

calTrial.gov Protocol Record 205309/H10

Kontakt: torunn.askim@ntnu.no, 

mobil 995 89 235

Sammendrag: Fysisk aktivitet og trening 

har positiv effekt i alle faser etter et hjerne-

slag. Det er allikevel en utfordring å opprett-

holde tilstrekkelig aktivitet over tid. Hoved-

formålet med denne studien er å undersøke 

om pasienter med hjerneslag som følges av 

en koordinerende fysioterapeut i 18 måne-

der, klarer å opprettholde et høyt aktivitets-

nivå. 

Primære hypotese: Pasienter som får 

oppfølging av en koordinerende fysiotera-

peut, klarer å opprettholde et høyt aktivi-

tetsnivå i 18 måneder etter inklusjon.

Sekundære hypoteser: 1) Pasienter som 

blir fulgt opp av en koordinerende fysiote-

rapeut vil nå sine mål relatert til fysisk akti-

vitet. 2) Det er ingen forskjell i aktivitetsnivå 

mellom pasienter bosatt i Trondheim og 

Bærum kommune.

Alle pasienter, med diagnosen akutt hjer-

neslag, som har vært innlagt ved St. Olavs 

Hospital og Bærum sykehus screenes for 

inklusjon i forbindelse med poliklinisk kon-

troll 10 til 16 uker etter slaget. Et utvalg på 50 

pasientene, bosatt i Trondheim og Bærum 

kommune, vil bli inkludert. De inkluderte 

vil få månedlig oppfølging av en koordine-

rende kommunefysioterapeut som skal mo-

tivere og legge til rette for minst 60 minutter 

trening hver uke og 30 minutter daglig fy-

sisk aktivitet over en periode på 18 måneder. 

Pasientenes aktivitetsnivå vurderes med In-

ternational Physical Activity Questionnaire 

mens deres individuelle målsetting vurderes 

med Goal Attainment Scaling. 

Tildelt: inntil kr 600 000

Prosjektets tittel: Oslo ExDia-Studien. Ef-

fekt av høyintensitets intervalltrening versus 

kontinuerlig trening med moderat intensi-

tet hos kronisk nyresyke i hemodialyse - en 

randomisert kontrollert studie.

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

3 331 500 kroner til prosjekter i fire 
stipendkategorier
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Ny utlysning
Neste søknadsfrist for stipend til forskningsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt, formidlings-

prosjekt og til arbeid med prosjetbeskrivelse er 
1. september 2012. 

Stipendene søkes elektronisk gjennom Fondets søknadsportal 

som det er tilgang til fra Fondets nettside

www.fondet.fysio.no 

Prosjektleder: Birgitta Blakstad Nilsson.

Søker/prosjektansvarlig: Birgitta Blakstad 

Nilsson

Arbeidssted i stipendperioden: Seksjon for 

fysioterapi, medisinsk klinikk, Oslo univer-

sitetssykehus

Nøkkelord: Fysioterapi, kroniske nyrepa-

sienter, hemodialyse, trening

Kontakt: b.b.nilsson@medisin.uio.no, 

mobil 932 10 913

Sammendrag: Pasienter med kronisk ny-

resvikt i hemodialyse (HD) utvikler kompli-

kasjoner som tilnærmet påvirker alle organ-

systemer. Studier har vist at muskelstyrke, 

aerob kapasitet og opplevelse av helserela-

tert livskvalitet hos dialysepasienter kan be-

dres ved trening. Trening under HD er dår-

lig beskrevet i litteraturen og det foreligger 

ikke evidens for effekter av trening med høy 

intensitet. Det er behov for studier som kart-

legger optimale treningsprogram ut fra pasi-

entgruppens behov. På Oslo universitetssy-

kehus har vi nylig kjøpt inn spesialdesignede 

sengesykler som kan benyttes under HD.

Hensikten med denne studien er å evalu-

ere effekten av intervalltrening på ergome-

tersykkel med høy intensitet hos terminale 

nyrepasienter under HD sammenlignet med 

moderat trening på ergometersykkel og en 

kontrollgruppe som ikke får tilbud om or-

ganisert trening. Hovedeffektvariablene er 

fysisk yteevne målt ved maksimalt oksy-

genopptak og seks minutters gangtest, samt 

livskvalitet målt med COOP-WONCA og 

SF-36.

I tillegg ønsker vi å evaluere: 

Gjennomførbarheten av høyintensitets 

intervall treningsprogram for kronisk 

nyresyke under HD. 

Om det er trygt for denne pasientgrup-

pen å trene intervaller med høy intensitet 

under dialyse.

Dialyseeffektivitet (eGFR)

Medisinering

Sammenlignet med trening med moderat 

intensitet og en kontrollgruppe som ikke får 

tilbud om organisert trening under dialyse.

Tildelt: inntil kr 600 000

Prosjektets tittel: Funksjonell anatomi av 

de små bekken- og hoftemusklene

Prosjektleder: Kjartan Vårbakken, fysiote-

rapeut, MSc

Søker/Prosjektansvarlig: Britt Stuge, fy-

sioterapeut, PhD, forskningsleder i fysiote-

rapi, Klinikk for kirurgi og nevrofag (KKN), 

FOU, Oslo universitetssykehus

Veileder(e): Britt Stuge (hovedveileder), 

Harald Steen, ortoped, professor II, Høy-

skolen i Oslo og Akershus og Ortopedisk 

avdeling, Biomekanisk laboratorium, Oslo 

universitetssykehus, Lars Nordsletten, or-

toped, professor, Oslo universitetssykehus, 

Ortopedisk avdeling, FOU, KKN, Hans A. 

Dahl, professor emeritus, Institutt for medi-

sinske basalfag, Avdeling for anatomi, Uni-

versitetet i Oslo.

Arbeidssted i stipendperioden: FOU, Or-

topedisk avd, KKN, Oslo universitetssyke-

hus, Institutt for medisinske basalfag, Avde-

ling for anatomi, Universitetet i Oslo

Nøkkelord: Funksjonell anatomi, kadaver-

studie, muskellengde, bevegelsesutslag, hof-

tens utadrotatorer

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

905 99 579; kjartan.varbakken@medisin.uio.

no, mobil 928 88 498. Nettside for prosjek-

tet: http://www.med.uio.no/imb/forskning/

prosjekter/funksjonell-anatomi/index.html 

Sammendrag: På bakgrunn av fysioterapeut 

Gunnar Samuelsens kliniske observasjoner 

og erfaringer i privatpraksis med pasienter 

med smerter og redusert funksjon relatert 

til bekken og hofter, gjennomførte han på 

90-tallet en pilotstudie på hofterotator-

muskulaturen sammen med emeritus Hans 

Dahl. Resultatene er oppsiktsvekkende, men 

dessverre utilfredsstillende rapportert. 

Hovedmålet med dette prosjektet er å 

øke kunnskap om de små bekken- og hof-

temusklenes funksjon, særlig med tanke på 

lengdeforandringer i ulike stillinger av hof-

teleddet.

Delmålene er å utvikle kunnskap om op-

timale stillinger for strekk av, og utvikling av 

styrke fra, musklene; piriformis, obturatori-

us internus and gemellii, quadratus femoris, 

obturatorius externus?

Utvalget vil bestå av bekken og lårbein fra 

kvinnelige og mannlige kadavre med nor-

male røntgenbilder. Alle musklene foruten 

utad-rotatorene, vil bli fjernet og parallelle 

uelastiske bånd vil bli skrudd fast i utspring 

og trukket ut gjennom hull i fester og bein. 

Etter reliabilitetstesting og kalibrering, vil 

leddposisjoner og muskellengder bli målt, 

henholdsvis med treghets- og magnetiske 

sensorer og skyvelære. 

Kunnskapen vil bedre forståelsen for op-

timale tøye- og styrkeøvelser, samt danne 

grunnlag for fremtidige kliniske studier for 

å bidra til å bedre behandlingsstrategier ved 

plager i hofte- og bekkenregion. 

Tildelt: inntil kr 450 000

Flere tildelinger i Fysioterapeuten nr. 8.

Les mer om Fondets søknadsportal 
på side 5 i dette nummeret.
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Innlegg skal ikke være lengre enn 500 ord eller 3.000 tegn. Forkortelser/endringer som går ut over det ortografiske, grammatikalske eller det å gjøre set-

ninger mer forståelige, legger vi fram for forfatter før trykking. Alternativt skal det stå under innlegget at det er forkortet/redigert av redaksjonen. Titler 

settes i redaksjonen, men kom gjerne med forslag! Frister, se tredje siste side.

debatt
Kollegaveiledningsordningen 
er viktig å ivareta og videre-
utvikle.

Innlegg skal ikke være lengre enn 500 ord eller 3.000 tegn. Forkortelser/endringer som går ut over det ortografiske, grammatikalske eller det å gjøre set-

ninger mer forståelige, legger vi fram for forfatter før trykking. Alternativt skal det stå under innlegget at det er forkortet/redigert av redaksjonen. Titler 

settes i redaksjonen, men kom gjerne med forslag! Frister, se tredje siste side.

Svar på åpent brev  
til Sentralstyret

En rekke av NFFs kollegaveiledere 

gir i Fysioterapeuten nr. 5 uttrykk 

for at de er bekymret for kollega-

veiledningsordningens framtid. 

Årsaken til bekymringen er at det 

ikke lenger er obligatorisk å delta i 

kollegaveiledning for å bli spesialist 

etter det nye regelverket, kun for å 

fornye sin spesialitet. 

Det var Landsmøtet 2010 som 

vedtok ny spesialistordning, uten 

krav om deltakelse i kollegaveiled-

ning. Om eventuelle konsekvenser 

for kollegaveiledningsordningen ble 

vurdert da vedtaket ble fattet, skal 

være usagt, men forut for vedtaket 

var det en lang prosess, med av-

veininger mellom ønsket om høyt 

faglig nivå, gjennomførbarhet og 

kostnader for kommende spesialis-

ter. Alt dette måtte veies opp mot 

ønsket om å få flere spesialister.  

Sentralstyret deler veiledernes 

vurdering av at det er viktig at fysio-

terapeuter har et høyt bevissthets-

nivå «når det gjelder egne verdier 

og holdninger i en yrkesfaglig sam-

menheng». Vi anerkjenner i høyeste 

grad at NFFs dyktige og stabile vei-

lederkorps har bidratt til læring og 

personlig vekst hos deltakerne. I en 

travel klinisk hverdag er det lite rom 

for å reflektere over egne handle- 

og væremåter og den betydning 

det blant annet har i terapeutiske 

relasjoner. I en slik sammenheng 

er NFFs kollegaveiledningsgrupper 

viktig for alle fysioterapeuter, ikke 

bare for kommende spesialister.  

Når det gjelder den nye spesia-

listordningen, innebærer den krav 

om:

Mastergrad, fysioterapispesi-

fikk eller helsefaglig

Veiledet praksis, 1 eller 2 år 

med hhv 30 og 60 timers 

veiledning, avhengig av type 

mastergrad

Veiledningskurs, 24 timer

Med mastergrad vil kompetan-

sen bringes på et høyere akademisk 

nivå, men avhengig av type master-

grad er det ikke uten videre sikkert 

at den kliniske handlingskompetan-

sen styrkes. Derfor ble det lagt inn 

krav om veiledet praksis.  

Veiledningen skal ta utgangs-

punkt i kandidatens egen praksis og 

være relatert til kompetansemålene 

som er utviklet i samarbeid med fag-

gruppene. En av de fire hovedgrup-

pene av mål gjelder «samarbeid og 

veiledning» (se: http://www.fysio.

no/FAG/Spesialistordningen/Ny-

ordning/Spesialitetene). Selv om det 

kanskje er sannsynlig at veilednin-

gen i stor grad vil fokusere på det 

«håndtverksmessige» i fagutøvel-

sen, utelukkes det ikke at veilednin-

gen ikke også vil kunne bidra til for 

eksempel økt bevissthet om egen 

kommunikasjon, og hvordan man 

opptrer i relasjoner til pasient, pårø-

rende og samarbeidspartnere. 

Veiledningskompetanse er 

understreket både i Samhandlings-

reformen og i andre offentlige 

dokumenter, som viktig for utvikling 

av et godt og effektivt helsevesen. I 

denne sammenheng tenkes det nok 

primært på at de med mer-kompe-

tanse på et fagområde skal kunne 

veilede mindre erfarne kolleger og 

samarbeidspartnere i å utøve sin 

virksomhet til beste for pasienter. 

Derfor er det viktig at kommende 

spesialister også utvikler kompe-

tanse på veiledningsområdet, og 

at de utvikler et reflektert forhold 

til hva veiledning er – og ikke er. 

Følgelig er hovedformålet med det 

obligatoriske nettbaserte 24 timers 

veiledningskurset å: «bidra til at du 

blir mer bevisst hva det innebærer å 

være veileder og stimulere til reflek-

sjon over hvordan du utøver din vei-

lederrolle». Målene skal i hovedsak 

nås gjennom arbeidsoppgaver der 

man reflekterer over egen og andres 

praksis, blant annet via film. 

Deltakelse i en 17 timers kol-

legaveiledningsgruppe kan ikke 

erstattes av å få veiledning på egen 

praksis i 30 (60) timer, eller av å ha 

gjennomført et 24 timers veiled-

ningskurs. Mens noen av målene er 

overlappende, vil ulike arbeidsmåter 

føre til at læringsutbyttet vil bli 

forskjellig. Men at noe ikke er det 

samme, behøver ikke bety at det er 

dårligere. 

Sentralstyret mener at NFF har 

en kollegaveiledningsordning det 

er viktig å ivareta og videreutvikle. 

At det ikke lenger er obligatorisk 

for å bli spesialist, betyr ikke at kol-

legaveiledning er på vei ut. Tilbudet 

må gjøres enda bedre kjent for 

«generalister» og fysioterapeuter 

flest, som ikke har et ønske om å 

bli spesialister, men som like fullt 

ønsker å utvikle seg som reflekterte 

fagpersoner.  

Kollegaveiledning ikke på vei ut
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Sammen for bedre palliativ 
KLINIKEREN 
– Fysioterapeuter møter 

mange problemstillinger i 

hverdagen som det burde vært 

forsket på, sier Siri Alstad Sve-

stad, fysioterapeut ved Kreft-

klinikken, St. Olavs Hospital.

– Med sitt forskerblikk kan fysioterapeuter 

som Guro Stene finne nye og spennende 

prosjekter, sier Alstad Svestad. 

Vi møter henne på en stor kongress i 

Trondheim i begynnelsen av juni: 7th World 

Research Congress of the European Asso-

ciation for Palliative Care (EAPC). At kon-

gressen arrangeres i trønderhovedstaden er 

slett ikke tilfeldig. Det palliative forsknings-

miljøet i byen befinner seg i verdenstoppen, 

og det er andre gang denne kongressen ble 

arrangert i Trondheim.

Tverrfaglig 
– Dette er en unik mulighet til å møte ver-

densledende forskere innenfor fagfeltet lin-

drende behandling, og samtidig presentere 

egne resultater, sier professor Stein Kaasa, 

klinikksjef ved Kreftklinikken, St. Olavs 

Hospital. 

Han er også leder av det palliative forsk-

ningsmiljøet ved NTNU og EAPCs forsk-

ningsnettverk; PRC. Kaasa presiserer at 

kongressen er tverrfaglig.

– Ulike profesjoner som jobber med 

lindrende behandling vil ha utbytte av det 

samlingspunktet som kongressen er, og av 

utvekslingen av kunnskap på tvers av medi-

sinske disipliner, sier han. 

Åtte av 1150
Av om lag 1150 deltakere på konferansen er 

det kun åtte fysioterapeuter. Forskningskon-

gressen går av stabelen annethvert år. Neste 

gang blir i Lleida i Spania i 2014. 

Siri Alstad Svestad og kollega Torbjørg 

Slette er begge ansatt i Klinikk for kli-

niske servicefunksjoner ved St. Olavs. 

De gleder seg til å få påfyll og blar i 

programmet.

– Her er det masse å velge mellom. 

Mye dreier seg om medikamentell be-

handling av symptomer, som for ek-

sempel smerte. Men det er også temaer 

her som er aktuelle for oss, sier hun.  

Samarbeid med forskere 
Alstad Svestad har jobbet med kreft-

pasienter siden 2006, og med fagfeltet 

palliasjon siden 2009.

– Det er tøft i perioder. Givende, 

men utfordrende, både faglig og per-

sonlig. Heldigvis har vi et godt nett-

verk, som gjør det lettere å håndtere 

utfordringene bedre, sier Alstad Sve-

stad. 

Hun og kollegene erfarer at polikli-

niske pasienter får bedre fysisk form av 

å trene, og at det bidrar til økt livskva-

litet. 

– Mange uttrykker at det er godt å 

ha et sted å komme til for å trene, et 

sted der de kan føle at kroppen funge-

rer. Det gjelder spesielt når de går fra 

fasen der de klarer jobb, aktiviteter 

og å ha et sosialt liv – til fasen der de 

får vanskeligheter med å opprettholde 

dette rundt seg. Kanskje har de mistet troen 

på at de klarer å være aktive. Men når de får 

veiledning og individuelt tilpasset trening, 

oppdager de at de likevel klarer en god del, 

sier Alstad Svestad. 

For øvrig opplever hun at tiltak som 

avspenning og økt bevissthet rundt egen 

kropp og pust er til hjelp for mange av de 

polikliniske pasientene.

Opprettholde funksjon
På sengeposten kan det imidlertid være litt 

annerledes. 

– Pasientene har ofte et symptombilde 

med smerte, tungpustethet, kvalme og 

mage- tarmproblemer. Den fysiske funk-

sjonen kan endre seg raskt. Vår rolle blir da 

å vurdere og iverksette tiltak som fremmer 

økt fysisk funksjon og opprettholder selv-

stendighet så lenge som mulig. Mange blir 

nedstemte og sørger over at de ikke klarer 

det de gjorde før. Når hagearbeid og turen til 

hytta; det som alltid har gått som en lek, ikke 

går lenger, er det tøft. Og for mange kommer 

det helt overraskende. Da gjelder det å finne 

frem til de ressursene de har, understreker 

hun.

– Hvilke forventninger har du til konferan-

sen?

– Jeg tror den kan skape motivasjon. Å 

delta på en slik kongress kan inspirere fysio-

terapeuter til å involvere seg i forskningen 

som foregår på feltet – og gi tips og ideer til 

klinisk praksis, sier Alstad Svestad. Hun leg-

ger til at det hadde vært veldig spennende 

med et tettere samarbeid med forsknings-

miljøet innen palliativ behandling. 

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

FORSKEREN
Fysioterapeut og stipendiat 

Guro Stene ved NTNU er på 

full fart inn i forskningsver-

denen, men ser en stor verdi i 

et godt samarbeid med klini-

kerne. 

Stene er med i EAPCs forskningsnett-

verk, og er den eneste fysioterapeuten i 

forskningsgruppa innenfor palliasjon ved 

NTNU. Denne dagen har hun hendene fulle 

i konferansens sekretariat. Når Siri Alstad 

Svestad og Torbjørg Slette dukker opp, er det 

mye å snakke om.

– Det er fint om vi kan få til 

noen flere møtepunkter. Siden 

jeg er den eneste fysioterapeu-

ten i vår forskningsgruppe, er 

det lett å komme litt på siden 

av faget. Derfor er det viktig 

for meg å ha et godt samarbeid 

med fysioterapeutene i klinik-

ken. Det er heller ikke mange 

fysioterapeuter i det interna-

sjonale forskningsmiljøet på 

feltet, sier Stene.

Fysisk aktivitet
– Har du inntrykk av at det 

palliative forskningsmiljøet er 

opptatt av at fysisk aktivitet er 

viktig for pasienter med alvorlig 

kreftsykdom?

– De aller fleste er enig i at 

fysisk aktivitet er viktig, også 

for denne pasientgruppen. 

Men man er ikke sikre på hvor 

aktive de bør være og på hvil-

ken måte de skal tilbys fysisk 

aktivitet. Det er også en utfordring å finne 

gode målemetoder på fysisk funksjon for 

denne gruppen, som er tilpasset deres funk-

sjonsnivå og som kan gi objektive mål til 

bruk i forskning, sier Stene. 

Hun er nå på tampen av et doktorgrads-

arbeid, der hun undersøker hvordan man 

kan måle fysisk funksjon og aktivitet hos 

pasienter med alvorlig kreftsykdom, blant 

annet med kroppsbårne sensorer.

– Det er viktig at vi blir enige om gode 

standarder som kan brukes internasjonalt, 

sier Stene.

– Og på neste konferanse er det kanskje 

din tur til å formidle forskningsresultater?

– Ja, og forhåpentligvis kan jeg da pre-

sentere noen av resultatene fra avhandlin-

gen min. 

Tenker mer forebygging
Palliative Care Research Centre (PRC) ble 

etablert i 2009 som et resultat av EU-pro-

sjektet European Palliative Care Research 

Collaborative (EPCRC), og med støtte fra 

blant annet Kreftforeningen. Senteret har 

administrasjon ved Institutt for kreftforsk- 

ning og molelylærmedisin på NTNU, og har 

et formelt samarbeid med 12 forskningssen-

tre over hele verden. PRCs mål er å forbedre 

palliativ omsorg gjennom forskning, under-

visning og implementering av forsknings-

resultater internasjonalt. For øvrig fungerer 

senteret som et koordinerende senter for 

forskere og forskergrupper som vil utføre 

multisenterstudier (www.ntnu.edu/prc). 

Guro Stenes studie er med i et større inter-

nasjonalt forskingsprosjekt. 

– Hvordan er det å være del av dette? 

– Det er veldig lærerikt å være en del av 

et stort internasjonalt forskningsnettverk. 

Jeg lærer klinisk forskning veldig grundig, 

og synes det er spennende å kunne bidra 

med min kompetanse som fysioterapeut 

innen dette forskningsfeltet, sier Stene. En 

del av doktorgradsarbeidet består også av 

å kartlegge litteratur på om trening kan 

forebygge tap av muskelmasse og styrke hos 

pasienter med alvorlig kreftsykdom. 

– Hva vet man om dette i dag? 

– Vi vet at det er mulig å bedre fysisk 

funksjon, også hos pasienter med alvorlig 

kreftsykdom. Det viser forskning som er 

gjennomført blant annet ved kreftavdelin-

gen ved St. Olavs Hospital. Vi vet også at 

disse pasientene ønsker å være i bevegelse, 

og at de tåler det godt. Fokuset må være på 

å vedlikeholde den funksjonen de har, samt 

å forebygge ytterligere tap, om mulig. Det er 

viktig å sette i gang med individuelt tilpasset 

trening og annen fysisk aktivitet i en tidlig 

fase, sier Stene, og slår fast:

– Man tenker forebygging mye mer nå 

enn man gjorde før innen palliasjon. 

MYE Å SNAKKE OM Siri Alstad Svestad og Guro Stene har ulikt ståsted, 
men et felles mål om å bedre kreftpasienters fysiske funksjon engasje-
rer dem til mer dialog fremover. 
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Kakeksi på dagsordenen
I tillegg til arbeidet med avhandlingen bi-

drar Stene i arbeidet med en studie hvor 

det undersøkes om det er mulig å fore-

bygge vekttap og funksjonssvikt hos pasi-

enter med ikke-kurerbar kreft i lunge og 

bukspyttkjertelen gjennom en seksukers 

behandling med betennelsesdempende 

medisin, ernæringstilskudd og trening. Et 

stikkord her er kakeksi.

– Kakeksi er et felt vi holder på å byg-

ge opp kompetanse på nå. Det er veldig 

spennende, sier Stene.

– Hva er kakeksi?

– Kakeksi skyldes i hovedsak en kom-

binasjon av redusert matinntak og for-

styrret metabolisme. Alvorlig og ofte 

raskt tap av muskelmasse er et sentralt 

kjennetegn. Vi ser det hovedsakelig hos 

pasienter med alvorlig kreftsykdom, men 

det kan også være et symptom hos kreft-

pasienter som er under kurativ behand-

ling. Vi vet at trening og fysisk aktivitet 

kan lindre symptomer og bivirkninger 

av kreftbehandling. Derfor ønsker vi nå å 

undersøke om trening, sammen med an-

nen behandling, kan bidra til å forebygge 

utviklingen av kakeksi hos noen pasien-

ter, sier Stene.

– Hva kan fysioterapeuter gjøre for pasi-

enter med alvorlig kreftsykdom?

– Personer med alvorlig kreftsykdom 

lever lengre med sin sykdom nå enn tidli-

gere, og det handler om å gi dem selvsten-

dighet og så god livskvalitet som mulig. 

Et viktig mål er å forebygge tap av fysisk 

funksjon, slik at pasientene kan opprett-

holde selvstendighet i dagliglivet, tåle 

kreftbehandlingen bedre og gi økt mest-

ring, slår Stene fast.

Trening uten energitap
Siri Alstad Svestad synes også at kakeksi 

er et spennende tema.

– Det er en tilstand vi ikke ønsker pa-

sientene skal komme i. For å forebygge 

det, er det viktig at fysioterapeuter er 

oppmerksomme på symptombildet. Ut-

taket av energi bør ikke være større enn 

inntaket, sier Alstad. Det er særlig når pa-

sientene har vært gjennom mange runder 

med behandling, kanskje cellegift, at det 

begynner å tære på energien. 

– Mange opplever da endrede sympto-

mer; diaré, dårlig matlyst. Da er det viktig 

at treningen er spesielt tilpasset den en-

kelte pasients sykdomstilstand, slik at den 

ikke fører til større tap av energi. Samtidig 

kan det være en utfordring for enkelte å 

bremse treningen. Den gir dem jo så mye, 

konkluderer Alstad Svestad 

Når vi forlater de tre fysioterapeutene, 

er kongressen i Trondheim godt i gang. 

De er på vei inn for å høre en svensk 

professor i klinisk ernæring snakke om 

kakeksi, og hvem vet: Neste gang er det 

kanskje deres tur! 

FORSKERSPIRE 
Fysioterapeut Guro 
Stene forsker på fysisk 
funksjon hos pasienter 
med alvorlig kreft. 

 Tren utholdenhet. Men ikke tenk tradi-

sjonell intervalltrening på 4 x 4. Målet kan 

være fysisk aktivitet i 30- 60 minutter, uten 

at pasienten blir utmattet. En tur kan være 

fint, eller lett aerobic.

Balanse. Det er veldig viktig å trene 

balanse, fordi mange får falltendens etter 

hvert.

Styrke. Mange går på cellegift. Det er 

nedbrytende for skjelettet og kan gi osteo-

porose. Styrketrening forebygger.

Leddstabilitet og trunkusstabilitet. 

Mange står i fare for å få skjelettmetastaser. 

Da er det viktig, om ikke annet, å ha god 

muskulatur. 

Kroppsholdning og kroppsbevissthet. 

Målet er å opprettholde selvbildet og unngå 

å bli den sammensunkne, syke pasienten. 

Man bør holde seg oppreist mentalt og 

ikke gå for langt inn i sykerollen. Da er det 

grunnleggende å vite hvor man har bekke-

net, ryggen og skuldrene. 

Kilde: Siri Alstad Svestad

Fysioterapi for 
alvorlig kreftsyke
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Et viktig mål er å forebygge tap av fysisk funksjon, slik at pasientene kan opprettholde 
selvstendighet i dagliglivet, tåle kreftbehandlingen bedre og gi økt mestring.

Foredrag av lokale forskere:
Klassifisering av kreftsmerte: klinikk-

sjef Stein Kaasa

Søvnkvalitet hos pasienter som bru-

ker opiater: PhD-student og sykepleier 

Gunnhild Jakobsen

Depresjon hos pasienter med langt-

kommen sykdom: PhD-student og lege 

Elisabeth Brenne

Computerbasert kartlegging av smerte 

hos kreftpasienter: PhD-student og 

lege Ellen Jaatun

Resultater fra det siste innen nasjo-
nale og internasjonale prosjekter 
og studier ble presentert, og bane-
brytende metodikk ble diskutert. 
Eksempler: 

Internasjonale retningslinjer for be-

handling av symptomer, som skal sikre 

alle pasienter lik behandling uansett 

bosted

EIR ble lansert: PRC og Trondheim 

Technology Transfer (TTO), begge 

forskningsmiljøer ved NTNU, pre-

senterte et databasert verktøy som 

kombinerer kartlegging, diagnostise-

ring og retningslinjer for behandling 

av vanlige symptomer hos kreftpa-

sienter. Verktøyet skal brukes av både 

pasienter og leger, og vil bidra til å gi 

kreftpasienter mer optimal behand-

ling for smerte og andre symptomer.  

European Association for Palliative 
Care (EAPC)

Ble stiftet i 1988 etter et italiensk ini-

tiativ. 

Hovedmålet med organisasjonen er 

å fremme alle aspekter ved palliativ 

(lindrende) behandling i Europa, og 

å være et forum for alle som arbei-

der med og/eller har interesse av pal-

liasjon på vitenskapelig, klinisk eller 

samfunnsmessig nivå. 

Har hovedkontor i Milano, og indivi-

duelle og kollektive medlemmer fra 47 

land verden over (2012.)

EAPCs forskningsnettverk 
Ledes av Stein Kaasa, klinikksjef ved 

Kreftklinikken, St. Olavs Hospital. 

Stiftet i 1996 for å forene krefter over 

landegrenser innen palliativ forskning. 

Mange europeiske land har små pasi-

entpopulasjoner, og ved å inkludere 

flere forskningssentre i mange land kan 

større studier gjennomføres. 

Nettverket arrangerer forsknings-

kongress annethvert år og utarbeider 

konsensus-artikler innen store tema 

innenfor palliasjon, som diagnostikk, 

behandling og symptomkontroll.

 Kilde: EAPC 

EAPC-konferansen i Trondheim

INSPIRASJON Fysioterapeutene Siri Alstad Svestad og Torbjørg Slette jobber med kreftpasienter ved 
St. Olavs hospital. En konferanse som dette gir påfyll. 
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IFØLGE Folkehelseinstituttet veier en norsk 

40-åring i dag fem kilo mer enn en 40-åring 

i 1985. Grunnlaget for god helse legges i bar-

ne- og ungdomsårene. Derfor er det urovek-

kende hvor lavt aktivitetsnivået blant barn 

og unge har blitt; kun 50 prosent av norske 

15-åringer er fysisk aktive 60 minutter dag-

lig.

Ansvar for egen helse
Mensendieck-systemet har sine røtter i et 

menneskesyn med stor tro på at mennesket 

selv kan ta ansvar for egen helse og forbygge 

konsekvenser av uhensiktsmessig funksjon 

gjennom kunnskap, innsikt og veiledning. 

Regjeringen sier i Stortingsmelding 16 

(2010-2011), Nasjonal helse- og omsorgs-

plan (2011-2015), at grunnskolen skal in-

kludere helsefremmende faktorer i sin virk-

somhet. Én time fysisk aktivitet hver dag for 

alle skoleelever kreves. Tiltakene som må 

komme tydeligere fram i styringsdokumen-

tene er hvordan skolen selv kan bidra. 

Bess Mensendieck 
Den amerikanske legen Bess Mensendieck 

var kanskje forut for sin tid? Hun utarbeidet 

sitt gymnastikksystem med aktive øvelser 

omkring 1900. Grunntanken var at indivi-

det selv, ledet av klar instruksjon, gjennom 

tanke og vilje skulle kunne korrigere sin 

holdning og sine feilfunksjoner bevisst, for 

bedre å kunne møte dagliglivets krav. Hun 

så egenaktivitet som et fundamentalt prin-

sipp for å oppnå likevekt og harmoni i egen 

kropp. 

Mensendieck-fysioterapi er en aktiv 

øvelsesterapi, der bløtvevsbehandling og 

avspenning er integrert. Øvelsene er alltid 

individuelt tilpasset og fremmer muskulær 

balanse. Metoden er forebyggende, i det du 

lærer hva du selv kan gjøre for å forebygge 

plager i muskel- og skjelettsystemet.

Forebygging = framtiden
Forebygging er framtidens byggestein for 

økt livskvalitet. Er det ikke da vesentlig at 

dette temaet får mer plass innenfor ramme-

planen for fysioterapistudiet? 

Målet med Mensendieck er kroppsforstå-

else gjennom rett bruk av muskulatur. Inak-

tivitet er et økende problem samfunnet står 

ovenfor.  Kanskje fremtidige fysioterapeu-

ter kan bruke vår kunnskap til å iverksette 

strukturelle tiltak i hverdagen?

 

ELIN KVAALE, 2. årstudent, Fysioterapi med 
Mensendieck,Høgskolen i Oslo og Akershus

Mer fokus på forebygging i fysioterapistudiet 

MEDICAL
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Elin Engeseth
nestleder

VED INNGANGEN til høstens arbeid i NFF, ser vi på KOSTRA-tallene fra Statistisk 
Sentralbyrå.  Hvordan står det til med forholdet mellom fysioterapeutenes oppgaver 
og ressursene til disposisjon? 

Tallene forteller oss at det har vært en nedgang i fysioterapiårsverk på lands-
basis det siste året. Nedgangen er ikke stor, men den er foruroligende. Med Sam-
handlingsreformens intensjoner om mer forebyggende helsetjenester, rehabilitering 
og behandling tidlig i sykdomsforløpet, nærmere der folk bor, skulle vi forvente 
at oppbyggingen av fysioterapitjenesten var kommet et stykke på vei. Slik ser det 
imidlertid ikke ut til å være!

En spørreundersøkelse blant alle NFFs medlemmer fra mai/juni 2012 bekrefter 
at fysioterapitilbudet i kommunene ikke er styrket. Både ansatte og privatpraktise-
rende fysioterapeuter rapporterer at antall pasienter henvist fra spesialisthelsetje-
nesten øker mest. Dette er i tråd med hva vi kan forvente gjennom Samhandlings-
reformen. Mange ansatte fysioterapeuter rapporterer at arbeidsgiver har pålagt eller 
varslet endrede og utvidede oppgaver uten tillegg i ressurser.

Fysioterapeuter med avtale rapporterer at ventetiden øker både for å få vurde-
ring og for å komme til behandling hos fysioterapeut. Det gjelder for alle grupper 
pasienter, og mest for kronikere. Og til tross for at mange har økt kapasiteten ved å 
tilby gruppebehandling. Det ser ut til at kommunene har vært opptatt av å forhindre 
sykehusinnleggelser, men de har altså ikke rustet opp verken forebyggende helsear-
beid eller rehabilitering/behandlingsapparatet i tilstrekkelig grad.

Nå må rapportene om køene og manglende oppfølging av spesialisthelsetjeneste-
tiltakene komme på bordet til kommunepolitikerne! NFF sentralt må legge til rette 
for lokalt påvirkningsarbeid.

Med høsten kommer arbeidet med neste års kommunebudsjetter. Her må fysio-
terapeutene, gjerne i samarbeid med pasientorganisasjoner, legge tall på bordet til 
politikerne. Samarbeidsutvalgene kan utarbeide rapporter fra en samlet fysioterapi-
tjeneste, med faglige vurderinger av forholdene i den enkelte kommune. Det er ikke 
i tråd med Samhandlingsreformens forutsetninger at spesialisthelsetjenestetiltak 
bygges ned før kommunene bygger opp tjenesten. 

Ett medlem oppfordrer til innsats i NFF: «Dere må jobbe for flere stillinger, både 
offentlig og privat. Det har vært kuttet i årevis og mengden pasienter vokser vold-
somt. Jeg har ikke sett maken til økning i henvisninger siden Samhandlingsrefor-
men.»

Vi må ta oppfordringen på alvor. Minner om at NFF er oss alle – samlet innsats 
vil gi resultat!
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Nærmere beskrivelser og protokoller m.m. finner du ved å gå via «Tariff 2012» 

under hovedmenypunktet «LØNN OG ANSETTELSE» på www.fysio.no. 

 HUK-avtalene i Virke
Virke Spesialist: I forhandlingene med Virke om ny landsoverenskomst for 

spesialisthelsetjenesten fikk NFF gjennomslag for et høyere generelt tillegg 

for spesialistene. Det generelle tillegget ble 2,7 % (minimum kr 12 000) til 

alle i stillingsgruppe C, 4,2 % til alle i stillingsgruppe D og ledere, og 4,7 % til 

arbeidstakere som iht. overenskomsten er definert som spesialister. Turnus-

kandidater fikk et tillegg på kr 10 800. Virkningsdato for alle tilleggene er  

1. juni 2012. Med virkning fra 1. august 2012 økes minstelønnssatsene med 

24– 25 000 kroner. Det blir ingen lokale forhandlinger i 2012.

Virke Helse og sosiale tjenester: Resultatet for landsoverenskomsten 

for helse og sosiale tjenester m.m. ga en totalramme på vel 4,1 %. Alle får 

et generelt tillegg på 2,7 % (minimum kr 12 000), som gjelder fra 1. juni 

2012. En differensiert justering av minstelønnssatsene fra samme dato ga 

høyskolegruppene størst uttelling. Økningen i minstelønn for fysioterapeu-

tene varierer etter stillingskategori og ansiennitet, men er i alle tilfeller over 

20 000 kroner. Turnuskandidatene får en lønnsøkning på 19 890 kroner. Det 

er avsatt penger til lokale forhandlinger på 1,2 % per 1. august 2012.

Spekter Helse
NFF kom 13. juni til enighet med Spekter om en ny sentral avtale for helse-

foretakene og Lovisenberg Diakonale Sykehus. 

Minstelønnssatsene fikk en betydelig økning. For første gang fikk NFF 

Takst og tariff 2012 – hurtigoppslag

FORHANDLINGENE om takster og driftstilskudd ble avsluttet 11. juni. 

Den økonomiske rammen ble tilsvarende statens tilbud i tariffoppgjøret, 

med et betydelig påslag på alle tidstakstene, og gjennomslag for nesten 

alle NFFs formuleringer og merknader knyttet til takstene. Et fullt drifts-

tilskudd ble fastsatt til 375 600 kroner.

Trykte versjoner av takstplakatene ble sammen med ny fysioterapi-

forskrift og annet materiale sendt til NFFs selvstendig næringsdrivende 

medlemmer og enkelte andre i slutten av juni. Forskrift, takster, egenan-

deler og driftstilskudd som gjelder fra 1. juli 2012 finner du dessuten på 

NFFs nettsider, se hovedmenypunktet «PRIVAT PRAKSIS», under «Om 

takster og takstbruk» og «Driftstilskudd».

Drifts- og takstforhandlingene

NFF overleverer sine krav 4. mai i drifts- og takstforhandlingene. Fra venstre: Henriëtta Richter Uitdenbogaardt, Eirik Helgesen, Lene Ziener, Bente Øfjord, 

Svein Kristiansen, Eilin Ekeland, Kjersti Hatlestad, Roar Høidal. Lengst til høyre: seniorrådgiver Olav J. Gjestvang i Helse- og omsorgsdepartementet.

Om hovedtariffoppgjøret i 2012
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gjennomslag for et høyere generelt tillegg for spesialistene (4,7 %). Ledere og spesialfysio-

terapeuter fikk et tillegg på 4,2 %. Turnuskandidatene fikk et tillegg på 10 800 kroner. Alle andre 

medlemmer fikk 2,7 %, minimum kr 12 000. De generelle tilleggene gjelder fra 1. juni 2012.

Minstelønnssatsene øker med henholdsvis kr 24 000 og kr 25 000. Turnuskandidatene får 

en minstelønn på kr 317 700. Her er noen av de nye minstelønnssatsene fra 1. august 2012:

0 år 4 år 8 år 10 år

Fysioterapeut 353 000 360 000 372 000 400 000

Spesialfysioterapeut 377 000 387 000 403 000 436 000 

Stat
Mekling og konflikt førte ikke til et forhandlingsresultat. Den to uker lange streiken var over 7. 

juni, da partene brakte oppgjøret inn til frivillig behandling i Rikslønnslønnsnemnda. I skrivende 

stund er det ukjent når en avgjørelse i nemnda kan forventes.

KS
Unios streik i KS-området ble avsluttet 5. juni etter at det ble oppnådd enighet mellom partene. 

Oppgjøret hadde en totalramme på vel 4,1 prosent. Det ble gitt et generelt tillegg til alle på 2,7 

prosent, minimum 12 000 kroner, fra 6. juni 2012. En pott på 1,2 prosent ble avsatt til lokale 

forhandlinger per 1. august 2012. Årets oppgjør vil gi Unio-gruppene en lønnsvekst på om lag 

20 000 kroner i gjennomsnitt, før de lokale forhandlingene.

Justeringen av minstelønnssatsene ga høyskolegruppene størst uttelling. Økningen i minste-

lønn for fysioterapeutene varierer etter stillingskategori og ansiennitet, men er i alle tilfeller 

over 20 000 kroner. Ny minstelønn for turnuskandidatene ble kr 315 810. Her er noen av de nye 

minstelønnssatsene fra 6. juni 2012:

0 år 4 år 8 år 10 år

Fysioterapeut 350 900 357 900 369 900 402 000 

Spesialfysioterapeut 369 500 376 000 382 200 430 000 

Stillinger med krav 

om mastergrad

400 000 410 000 447 000 472 700

Oslo kommune
Etter Unios streik og en frivillig mekling kom partene i Oslo-oppgjøret til en løsning onsdag 6. 

juni. Den økonomiske rammen endte på vel 4,1 %. 

Resultatet gir et generelt tillegg på lønnstabellen til alle ansatte, med et prosentvis tillegg på 

2,78 %, minimum 10 750 kroner, fra 1. mai 2012. Flertallet av fysioterapeutene får et generelt 

tillegg på mellom 11 000 og 12 500 kroner. Det er satt av en pott på 0,7 % på årsbasis til lokale 

forhandlinger per 1. juli 2012. 

Et sentralt punkt i forhandlingene var å få uttelling for kompetanse. Et eget punkt i protokol-

len omtaler dette.

«Min side»
Nye adresser? Ny jobb? 

Husk å oppdatere medlemssidene på www.fysio.no.
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NFFs KURS OG MØTER

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

Kurskalenderen på nettet er til enhver tid
oppdatert.

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

Kurskalenderen på
oppdatert.

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

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

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

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

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

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

NFF samarbeider med Høgskolen i Oslo  

og Akershus om videreutdanning i helse- 

fremmende og forebyggende arbeid for  

fysioterapeuter – folkehelse- og arbeids- 

helseperspektiv, 15 studiepoeng*.

 

Målgruppen for videreutdanningen er fysio- 

terapeuter som ønsker å utvikle kompetanse  

i helsefremmende og forebyggende tiltak  

knyttet til folkehelsearbeid generelt og  

arbeidshelse spesielt.

Påmelding: www.fysio.no/kurs

Tidspunkt for kurs i 2012
Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø (HM1) 15.-19. okt Bergen 
Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv (HEFFA) 29. okt-02. nov HiOA,Oslo 
Helse- og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmiljø (HM2) 19.-23. nov Oslo 

Videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for 
fysioterapeuter – folkehelse- og arbeidshelseperspektiv

* Studiet er videreføring av videreutdanning i 
ergonomi og helsefremmende arbeid for fysio-
terapeuter som var i samarbeid med Høgskolen 
i Vestfold.

Videreutdanningen består av følgende kurs og obligatoriske oppgaver:

 Del 1: Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv (HEFFA)
Kurset gir kunnskap om sammenhenger mellom helse, helseatferd, samfunnsmessige, sosi-
ale og individuelle faktorer. Deltakere får også kunnskap om folkehelsepolitiske føringer og 
prioriteringer og implikasjoner for helsefremmende og forebyggende arbeid. 

Del 2: Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø (HM1)
Kurset har hovedfokus på sammenhengene mellom muskel- og skjelettplager, fysisk 
arbeidsmiljø og organisatorisk arbeidsmiljø. Etter kurset kan deltakere utføre ergonomisk 
kartlegging og risikovurdering, samt utføre og dokumentere individuelle arbeidsplassvur-
deringer basert på kartlegging av funksjon, arbeidets art og arbeidsplassens fysiske utfor-
ming. Kurset kvalifiserer fysioterapeuter til påta seg arbeidsplassvurderinger for NAV. 

Del 3: Helse- og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmiljø (HM2)
Kurset har fokus på sammenhenger mellom psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og 
arbeidsrelaterte sykdommer og plager generelt og bevegelsesapparatet spesielt. Deltakere 
får innføring i kunnskapsbaserte kartleggings- og forbedringsprosesser som retter seg mot 
psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

For å kunne påbegynne del 3 må del 1 og 2 være fullført. Hver av disse delene er fullført når 
studenten har tilfredsstilt kravet til obligatorisk deltakelse på samlingene og fått godkjent opp-
gavene.
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Dato Påmeldingsfrist Kursnavn Sted

3.-6. september Fortsatt ledige plasser! Treningslære Tromsø

23. - 28. september Fortsatt ledige plasser! Basal Kroppskjennskap I Svarstad

8.-9. okt, 5. des. Fortsatt ledige plasser! Grunnkurs i læringsorientert fysioterapi: Samspillet mellom 
kroppslig og mental balanse

Oslo

11.-13. okt, 22.-23.nov. Fortsatt ledige plasser! MT-basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, kjeve, 
thoracal og skulder

Bergen

22.-25. oktober 22. august Behandling av barn med psykiatriske og psykosomatiske vansker 
(første samling følges opp av 2 dager i 2013)

Oslo

25.-29. oktober 26. august Medisinsk treningsterapi Oslo

25.-26. oktober 30. august Bevegelser i gruppe Oslo

29. okt.-2. nov. 29. august Helsefremmende og forebyggende arbeid (HEFFA) Oslo

29. okt.-3. nov., 5.-10. nov.
og en uke i 2013

29. august Undersøkelse og behandliing av voksne med nevrologiske til-
stander - Bobathkonseptet

Bodø

1.-3. nov. og 18.-20. april 2013 30. august Fysioterapi og traumer Oslo

8.-9. november 8. september Fysioterapi i geriatrien – Alderspsykiatri Oslo

11.-16. november 5. september Basal Kroppskjennskap II Svarstad

19.-20. november  
og 4.-5. mars 2013

2. september Fysioterapi i geriatrien – grunnkurs Trondheim

19.-23. november 19. september 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

Faglig ajourføring betyr å vedlikeholde og utvikle sin fysiotera-
pikompetanse på en målrettet og systematisk måte. Med utgangs-
punkt i egne interesser og behov arbeidssituasjonen krever, er det 
nyttig å lage en plan for hvordan faglig ajourføring kan gjennomfø-

res og hvilke kompetanseområder som er viktige å arbeide med.
NFFs norm for faglig ajourføring er 200 fagpoeng i NFFs registre-
ringssystem eller 200 timer dokumentert faglig ajourføring fra minst 
tre ulike læringsaktiviteter i løpet av syv år.

KURSOVERSIKT 2013

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

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

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

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

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

25.-27. april og 3.-4. juni 25. januar Smertebehandling for fysioterapeuter Oslo

27.-30. mai 27. februar Praktisk kurs i NPMF - internatkurs Lillehammer

16.-20. september 16. juni Basal Kroppskjennskap I Svarstad

16.-20. september 16. juni Basal Kroppskjennskap II Svarstad

24.-28. oktober 1. august Medisinsk Treningsterapi (MTT) Oslo
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BARNE- OG UNGDOMSFYSIOTERAPI

22. - 25. oktober 22. august Behandling av barn med psykiatriatriske og psykosomatiske  
vansker (første samling følges opp av 2 dager i 2013)

Oslo

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

HELSE OG MILJØ

29. okt.-2. nov. 29. august Helsefremmende og forebyggende arbeid (HEFFA) Oslo

19.-23. november 19. september Helse- og miljøarbeid - psykososialt arbeidsmiljø (HM 2) Oslo

FYSISK AKTIVITET

3. - 6. september Fortsatt ledige plasser! Treningslære Tromsø

25. - 29. oktober 26. august Medisinsk treningsterapi Oslo

25. - 26. oktober 30. august Bevegelser i gruppe Oslo

MANUELLTERAPI

11.-13. okt., 22.-23.nov. Fortsatt ledige plasser! MT-basiskurs i undersøkelse og behandling av cerical, kjeve,  
thoracal og skulder

Bergen

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

24.-28. oktober 2013 1. august Medisinsk Treningsterapi (MTT) Oslo

GERIATRI

08. - 09. november 8. september Fysioterapi i geriatrien - Alderspsykiatri Oslo

19.-20. november 
og 4.-5. mars 2013

2. september Fysioterapi i geriatrien - Grunnkurs Trondheim

KVINNEHELSE

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

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

NEVROLOGI og ORTOPEDI

29. okt.-3. nov., 5.-10. nov.
og en uke i 2013

29. august Undersøkelse og behandliing av voksne med nevrologiske til-
stander - Bobathkonseptet

Bodø

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

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

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI

25.-27. april og 3.-4. juni -13 25. januar Smertebehandling for fysioterapeuter Oslo

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

23. - 28. september Fortsatt ledige plasser Basal Kroppskjennskap I Svarstad

11. - 16. november 5. september Basal Kroppskjennskap II Svarstad

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

27. mai 2013 27. februar Praktisk kurs i NPMF - internatkurs Lillehammer

16.-20. september 2013 16. juni Basal Kroppskjennskap I Svarstad

16.-20. september 2013 16. juni Basal Kroppskjennskap II Svarstad

1.-3. nov. og 18.-20. april 2013 30. august Fysioterapi og traumer Oslo

19.-21. nov. og 2 dager i 2013 18. september Grunnkurs i fysioterapi og psykisk helse Oslo

KURSOVERSIKT 2012/2013 – ETTER FAGOMRÅDER

Det tas forbehold om endringer

KURS FOR ULIKE FAGOMRÅDER

8.-9. okt., 5. des. Fortsatt ledige plasser! Grunnkurs i læringsorientert fysioterapi: samspillet mellom 
kroppslig og mental balanse

Oslo
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ANDRE KURS OG MØTER

Hvordan kan fysioterapeuter organisere sin virk-
somhet for å utnytte samhandlingsreformens 

potensiale bedre?
 

Fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid

Hvordan etablere mensendieck/forebyggende gruppetrening 
fra eget initiativ i tråd med Samhandlingsreformen? Hvordan 
bevisstgjøre politikere, IA-kontakter og institusjoner på mensen-
dieckinstruksjonens helsefremmede og forebyggende potensiale 
og resultater fra fallforebyggende trening? Er det mulig å tilby 
mensendieck/ forebyggende gruppetrening i samarbeid med 
bolig- eller aktivitetsinstitusjoner? Har du noen idéer? Hvem kan 
du kontakte? Hvordan bør du annonsere? 
Forbundsleder Eilin Ekeland innleder temaet, deltar i diskusjon og 
svarer på spørsmål. Kom på seminar hvis du ønsker å bidra med 
ideer eller bare lytte til foredrag og diskusjon om et tema som er 
viktig for å markedsføre mensendieckinstruksjon og fysiotera-
peuters gruppetreningskompetanse. 

Dato: 6. september 2012
Tid: kl 18.30 
Sted: Katti Anker Møllers hus/P50, HiOA  
Pris: Gratis

Seminaret har hovedfokus på mensendiecktrening, men alle 
typer gruppetrening med forebyggingsfokus er aktuelt. 
Velkommen til alle NFF-medlemmer, ikke-medlemmer, 
privatpraktiserende, terapeuter med og uten driftstilskudd, 
arbeidstakere, turnuskandidater og studenter!

Faggruppens styre ønsker å ha en uforpliktende påmeldingsliste 
for å kunne beregne plass, enkel bevertning etc. Påmelding til 
ruthelise_dybvik@yahoo.no eller ring/send sms til: 99 36 97 95.

NFFs Faggruppe for Mensendieckfysioterapi arrangerer seminar:

NORSK IDRETTSFYSIOTERAPISEMINAR 
Myofascielle release-teknikker

14. september 2012, Oslo, Ullevål stadion, UBC
Faggruppa for idrettsfysioterapi (FFI) arrangerer endagsseminar 
med fokus på manuelle behandlingsteknikker som et supplement 
til aktiv rehabilitering. Kursholder er Rhys Chong, idrettsfysiotera-
peut og manuellterapeut. 
Kursavgift: 1 800,- for medlemmer av FFI,  
2 200,- for ikke-medlemmer
For mer informasjon og påmelding, se FFIs hjemmesider  
(gå via NFFs hjemmesider: www.fysio.no)

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

Faggruppen for Idrettsfysioterapi

Nyskapende Fysioterapi 
og Jubileumsforedrag: 
Fysioterapeutisk løpestilsanalyse 
Trondheim, helga 21.-23. september

Å tenke nytt er ikke bare for deg som ønsker å 
starte klinikk eller drømmer om en ny ide.  
Det er en måte å tenke på, og med redskapene du 
får på dette kurset kan du løse problemer og skape 
nye muligheter enten du jobber offentlig, privat 
eller ikke har jobb i det hele tatt.  

 
Påmelding og mer info: www.deltager.no/lys_og_varme

Manuellterapi

Presenter i samarbeid med

Chris McCarthy
Combined Movement Theory

Oslo 14.-16. september 2012

Combined Movement Theory is the development of Dr Brian 
Edward’s “Combined Movements” to rationally incorporate Spinal 
Manipulation Techniques, Muscle Energy Techniques and new 
methods of Mobilisation. The concept promotes rational Manual 
Therapy for Spinal Dysfunction. To move is to change place, posi-
tion or posture. Thus, the positions at the initiation and cessation 
of movement are integral to the analysis of movement. Combined 
Movement Theory (CMT) offers the investigator a framework 
to examine the influence of starting and finishing positions on 
movement impairment and use these …

Bindende påmelding i henhold til NFFs regler med navn og 
fakturaadresse til: mtkurs@fysio.no innen 20.08.2012.

Kursavgift:
Medlem faggruppen  4000,-
Medlem NFF               4500,-
Ikke-medlemmer        5000,-

Chris McCarthy
Utdannet fysioterapeut 1989. Post-graduate - Biomekanikk 
og manuellterapi -Strathclyde  / Coventry University.
PhD i rehabilitering - Medisinsk fakultet, Manchester Uni-
versity. «Young Investigator of the Year» 2001 - British 
Society of Rheumatologists.
 
Post-doctoral studies - Sub-classification of non-specific 
low back pain. Assistant Professor - Clinical Trials Unit of 
the Medical School, Warwick University . Consultant Physio-
therapist - London Spine Unit. 

Foreleser ved Masters courses imanuellterapi i Storbritan-
nia. Medlem av International advisory board for Manual The-
rapy journal. Fellowship of the MACP for advances in Manual 
Therapy in 2010. Fellowship of the Chartered Society of 
Physiotherapy in 2011.

Ytterligere informasjon om kurset og kursholderen finner 
dere på www.manuellterapeutene.no

KaMa klinikken inviterer til kurs
           

Nærvær og Kontakt 
En utviklingsreise over 4 ganger med Hjerte og Mindfulness i 
sentrum. Med John Andersen (DK) og Karen Margrethe Sæbø

              

Ikke Voldelig Kommunikasjon  (IVK)
Et kurs over 2 ganger med et språk fra hjerte til hjerte  

Med John Andersen (DK) 
 

For mer fyldig informasjon og påmelding: 
www.kamaklinikken.com 



AlfaCare 
Kurskalender 
Høst 2012
Dato: Kurs: Sted:

23. august Såletilpasning Formthotics Oslo
21.-22. september Kinesio Taping Trinn2 Oslo

22. september Kinesio Taping for Lymfødem Bergen
12.-13. oktober Kinesio Taping Trinn1 Oslo
12.-13. oktober Kinesio Taping Trinn1 Trondheim
19.-20. oktober Kinesio Taping Trinn2 Oslo
26.-27. oktober Kinesio Taping Trinn1 Stavanger
27. oktober Kinesio Taping for lymfødem Oslo
2.-3. november Kinesio Taping Trinn1 Tromsø
2.-3. november Kinesio Taping Trinn1 Oslo
16.-17. november Kinesio Taping Trinn2 Trondheim
30. nov. - 1. desember Kinesio Taping Trinn3 Oslo
30. nov. - 1. desember Kinesio Taping Trinn2 Tromsø

AlfaCare AS, Merdeveien 12 B, 3676 Notodden, Tlf: 35 02 95 95, E-post: post@alfacare.no, www.alfacare.no

For mer informasjon og påmelding se www.alfacare.no/kurs
AlfaCare AS har et bredt sortiment av produkter til forebygging- og lindring av muskel- og leddplager 
og idrettsskader. Vi har også en rekke treningsartikler med hovedvekt på produkter til funksjonell styrke-
trening. Vi er eneleverandør av idrettsmedisinsk materiell til landslagene i håndball, skiskyting, ski og 
volleyball. Se hva vi tilbyr på www.alfacare.no
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Vil du bli en dyktig utendørs treningsinstruktør 
og tilby en helhetlig trening for optimal helse 
og fysisk form?
Konseptet bygger på bred kompetanse og lang erfaring. Utviklet 
av fysioterapeut og tidligere landslagsutøver i alpint, Annie M. 
Lingjerde. 

Instruktørkurs holdes på Fossum i Bærum:
22.-24. august
5. - 7. september
Maks 12 deltakere
Pris: Kr 5900
Påmelding: E-post: annie@annieone.no / Tlf. 92 83 65 63
www.topnordictraining.no

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

Utlysning av forskningsmidler
Norsk Revmatikerforbunds Forskningsfond og Marie og Else Mus-
tads legat NRF vil i år 2012 etter søknad kunne gi økonomiske 
støtte til forskning vedrørende revmatiske sykdommer.
Forskningsfondet kan delfinansiere prosjekter, bidra med oppstart 
og avslutningsmidler både til drift og forskerlønn. 

Søknadsfrist er 1.10.2012.
Søknadsskjema ligger på www.revmatiker.no eller fås ved kontakt 
med NRF, tlf. nr. 22 54 76 00. Ved søknad om lønnsmidler vedleg-
ges erklæring fra arbeidsgiver som kan ha arbeidsgiveransvar. 

Søknaden sendes til: Norsk Revmatikerforbund, 
Postboks 2653 Solli, 0203 Oslo.
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studio

NORDISK INSITITUTT FOR FYSIO-PILATES

KURS I FYSIO-PILATES

Kursserie i tre deler som leder til sertifisering som instruktør i Fysio-Pilates

Pilatestrening er en treningsform hvor stabilitetstrening vektlegges. Man lærer å

aktivisere de dype stabiliseringsmusklene i rygg, bekken, nakke og rundt skulderblad. 

Videre utfordrer man evnen til å stabilisere ved å jobbe med ulik lengde på vektarm, 

og ved å variere graden av stabilitet i utgangsstillingen. Det jobbes også med

holdning, pust, styrke, fleksibilitet, muskelbalanse og kroppsbevissthet.

Fysio-Pilates

Mange av de tradisjonelle Pilates-øvelsene bærer preg av at Joseph Pilates jobbet mye

med dansere, og krever mer fleksibilitet, styrke og kroppsbeherskelse enn det

gjennomsnittet i befolkningen har. I Fysio-Pilates har metoden blitt fornyet og

oppgradert i tråd med nyere forskning og viten innen fysioterapifaget. De fleste

øvelsene har blitt brutt ned for å gi en mer trinnvis oppbygning, og nye øvelser har

kommet til. Dette gjør metoden til et egnet redskap for rehabilitering.

Praktiske Opplysninger

Arr.: Studio Pilates, Nordisk Institutt for Fysio-Pilates A/S

Kursledere: Åse Torunn B. Odland, fysioterapeut og sertifisert 

Pilates-instruktør fra Australian Physiotherapy and Pilates Institute (APPI, London), 

sammen med en erfaren instruktør fra instituttet.

Tid: Kursserie 

Målgruppe: Fysioterapeuter

Opptakskrav: Grunnutdanning/Studenter på 6. semester eller turnuskandidater

Sted: Studio Pilates, Møllendalsveien 61 a, 5009 Bergen

Deltakerantall: 18

Kursavgift: kr. 5.900,- per kurshelg. I tillegg kommer en eksamensavgift på kr. 500,-

den siste helgen.

Påmeldingsfrist: Først til mølla!

Skriftlig påmelding til: post@studiopilates.no ,

Studio Pilates NIFP A/S, Møllendalsveien 61a, 5009 Bergen.

Tlf.: 55 20 33 60      Nettside: www.studiopilates.no

Kursbeskrivelse

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:

fisere og tilpasse øvelser til individuelle problemstillinger

Mellom 1 og 2 kurshelg må kursdeltakere ha loggført minst 25 timer egentrening.

Mellom 2 og 3 kurshelg må kursdeltakere ha loggført minst 15 timer egentrening og

10 timer instruksjon for enkelt personer eller grupper.

Den siste helgen vil avsluttes med en praktisk og en skriftlig eksamen. Ved bestått

eksamen vil man få en sertifisering som instruktør i Fysio-Pilates.

Symposium - Incontinence, Pelvic Floor  
Disorders and Chronic Pelvic Pain
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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

Brenner du for privat praksis? 
Da er du kanskje den vi trenger!

Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Oslo søker for 
inntil 20% engasjement en person som vil være med å 
optimalisere avdelingens arbeid for privatpraktiserende 
fysioterapeuter i Oslo. Det forutsettes god kjennskap 

til situasjonen for privatpraktiserende med driftstilskudd i Oslo 
kommune og medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund. Vi søker en 
engasjert person som vil være med å forme en viktig og spennende 
jobb. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Arbeidet vil bestå i:
Kontakt med avdelingens medlemmer, bl.a. gjennom oppsø-
kende virksomhet i bydelene og helseetaten.
Delta i avdelingens påvirkningsarbeid mot NFF sentralt og 
beslutningstakere lokalt.
Delta i planlegging og gjennomføring av kurs i drift av privat 
praksis.

Engasjementet er av ett års varighet.
Lønn og arbeidstid etter avtale.
Tiltredelse i august/september 2012 er ønskelig.

Søknad sendes pr. mail til: nff.oslo@fysio.no 
innen 7. september 2012. 
Spørsmål kan rettes til avdelingsleder Marianne Tollefsen på oven-
nevnte mailadresse, eller på tlf. 22 93 30 80 / 47 71 74 07.

Jo
bb

no
rg
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no

Fullstendig utlysningstekst finnes på  
www.sykehuset-ostfold.no og www.nav.no.
Søknad sendes elektronisk via link på www.sykehuset-ostfold.no.
Søknadsfrist: 29.08.2012

Sykehuset Østfold er områdesykehus for Østfold og gir spesialist-  
helsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus.  
Sykehuset Østfold har 4.700 medarbeidere og er lokalisert i Fredrikstad, 
Moss, Halden, Askim, Eidsberg og Sarpsborg. 

Sammen med Helse Sør-Øst planlegger Sykehuset Østfold en ny struktur 
med samling av somatikk og psykisk helsevern. Nytt sykehus på Kalnes  
ved Sarpsborg og opprustning av Moss skal gi gode tjenester i framtiden. 
Sykehuset på Kalnes er planlagt ferdig i 2015.

Klinikk for psykisk helsevern
DPS sør
Enhet for spiseforstyrrelser/døgnseksjon

Fysioterapeut 
50 % fast stilling, helst med psykomotorisk tilleggsutdanning.

www.lyngen.kommune.no

Driftstilskudd fysioterapi

For nærmere opplysninger, se kommunens   
hjemmeside www.Lyngen.kommune.no.

Søknadsfrist: 01.09. 2012

FYSIOTERAPEUT – DRIFTSAVTALER
50 % driftsavtale ledig fra 01.01.13.  
Driftsavtalen er rettet mot allmennfysioterapi.
100 % driftsavtale ledig fra 01.01.13.  
Driftsavtalen er rettet mot barn og unge 0-18 år. 

Informasjon fås ved henvendelse til avd.leder fysioterapi, Talette 
Borsheim Halstensen, tlf. 69 30 59 88.

Søknadsfrist: 10.09.12.

Fullstendig utlysning, se www.fredrikstad.kommune.no

STILLING LEDIG
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ARBEIDSMARKEDET

Namdal Rehabilitering
Høylandet

Namdal Rehabilitering IKS er et rehabiliteringssenter som eies av 13 kom-
muner i Namdalen + Bindal i Nordland. Senteret er lokalisert på Høylandet 
i Nord-Trøndelag, og det har plass til 26 brukere. Namdal Rehabilitering 
har avtale med Helse Midt – Norge om spesialisert rehabilitering innen 
ortopedi, driver rehabilitering for eierkommuner, samt har gruppeopphold 
for enkelte diagnosegrupper. Kultur og humor brukes som ledd i rehabilite-
ringsprosessen.

Fysioterapeut 100 %
Vi søker en faglig engasjert og strukturert person med helhetlig 
tankegang rundt våre brukere. Utfordrende og interessant stilling i 
et godt faglig og sosialt miljø, der man får jobbe tett sammen med 
andre samarbeidspartnere i tverrfaglig team, samt med eksterne 
samarbeidspartnere. 
Personlig egnethet vektlegges. Stillinga inngår i turnus med jobb 
hver 4. helg.
Lønn etter tariff.

Kval: Off. godkjent fysioterapeut. 
Tiltredelse: 01.10.2012
Viser ellers til www.namdalrehab.no
Spørsmål rettes til Åshild Nymo tlf 74 32 21 00, 
eller post@namdalrehab.no 
Søknad med CV sendes Namdal Rehabilitering IKS, 7977 Høylandet 
eller post@namdalrehab.no
Søknadsfrist: 13.08.2012.

STRYN KOMMUNE 
Helse- og sosialetaten 

Ledig 50 % fast stilling som fysioterapeut 
i avdeling for fysio/ergoterapi frå 01.10.2012  
Saksnr. 12/962 

Sjå fullstendig annonse på www.stryn.kommune.no, under Ledige 
stillingar. 
For nærare opplysningar ta kontakt med: avdelingsleiar Elisabeth 
Scheen Bøe tlf. 476 41 776.
Søknad skal sendast elektronisk via Stryn kommune si heimeside 
www.stryn.kommune.no.
Merk søknaden med 12/962 i feltet for Arkivsaknr. Send kopi av 
rettkjende attestar og vitnemål per post (vil ikkje bli returnert). 

Søknadsfrist: 20.08.2012.

Senior + jobb =

 

Myndighetene og partene i arbeidslivet står bak vinnvinn-kampanjen:

For arbeidsgivere som vil vite mer om hvordan 
seniorpolitikk kan være nyttig for virksomheten.

For arbeidstakere som vil vite mer om hvilke 
muligheter de har som seniorer.

For tillitsvalgte som vil vite mer om hvordan 
seniorpolitikk kan bidra til bedre arbeidsmiljø 
og mer motiverte kolleger.

www.vinnvinn.org

Kjøp – salg – leie

Gran Canaria – Puerto Rico

Veldrevet bedrift innen fysioterapi, rehabilitering og helse vurderes solgt. 
Har HELFO avtale og driftstilskuddsordning.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Brit Torp 
på epost: brittorp2@gmail.com. Se også våre nettsider: www.cefi.net



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. 

www.fagpressen.no
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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

Østerdalsgt. 1, 0658 Oslo
Tlf. 22 19 56 47. Fax 22 67 42 20.

post@elektro-stim.no  www.elektro-stim.no
Størst utvalg – lengst erfaring.

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
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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

Støtteprodukter og 
treningsutstyr

post@elektro-stim.no  www.elektro-stim.no
Tlf. 22 19 56 47. Fax 22 67 42 20.

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. 
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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
4-6.  Cambridge
NET 2012. 23rd International 

Networking for Healthcare 

Education Conference. 

Info: http://www.

jillrogersassociates.co.uk

5.  Oslo
MST-konferansen 2012. 

Muskler og ledd i samhandling. 

Samhandlingsreformen i praksis 

Arr.: Muskel Skjelett Tiåret 

(MST) og Helsedirektoratet. 

Info: www.formi.no/mst/ Eller 

e-post til hot@formi.no

6.-8. Oslo
Nordisk kongress i lymfologi 

Arr.: Skandinavisk forum for 

Lymfologi 

Info: www.lymfologi.no

12.-14. Grenå
Den andre nordiske konferanse i 

arbeidsrettet rehabilitering.

Info: www.marselisborgcentret.dk

14. Asker
Redcord-Konferansen 2012 

Arr.: Record 

Info: www.redcord.no

 

16.-18. København
European Cancer Rehabilitation 

& Survivorship Symposium 

2012 

Info: http://fysio.dk/fafo/

Kalender/

21.-23. Trondheim
Nyskapende Fysioterapi 

– Markedsføring for 

fysioterapeuter 

Arr: UFF 

Info: www.deltager.no/lys_og_

varme 

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) 

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

8     20/8      24/8 14/9

9     24/9      28/9 19/10

Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak-

sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og 

stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og 

annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret-

ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. 

PRODUKTANNONSER

Randi Oppegård, HS Media as, 

Postboks 80, 2260 Kirkenær

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

ANDRE ANNONSER

Kirsten Stiansen

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

ANNONSEMATERIELL

Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet  

materiell belastes kunden.

Tekniske data: 

Format: 210 x 280 mm. 

Satsflate: 180 x 247 mm.

OPPLAG 

8.800 

TRYKK 

Merkur-Trykk AS



Hold deg oppdatert!
Norges beste nettsted 

for fysioterapeuter

www.fysioterapeuten.no
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