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OVER 600.000 NORDMENN i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet. Den norske staten 

brukte sju-åtte milliarder på ulike former for arbeidsrettet rehabilitering bare i 2011. Det er 

vel bra? Folk må jo få hjelp? 

Spørsmålet er om de som sliter med å komme seg tilbake i jobb får et tilbud som faktisk 

hjelper. Er det best å oppholde seg et par uker på en døgnbasert institusjon langt hjemmefra, 

eller er det bedre å få hjelp der man bor? Det er det faktisk ingen som kan svare ja eller nei 

på. Det er lite dokumentert kunnskap om hva som virker.

Men institusjonene lever videre og pengene strømmer til, blant annet takket være dyktige 

ordførere og engasjerte lokalpolitikere. Vi bør kanskje også føye til statsråder og stortings-

representanter som vil sikre arbeidsplasser i sine kommuner og fylker – og som en politisk 

markering av støtte til arbeidsrettet rehabilitering.

Knut Fossestøl, forskningsleder ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), spør om vi ikke like 

gjerne kan bruke pengene til å subsidiere arbeidsgiverne.

– Vi vil ha alle i arbeid, men vi vil verken kvotere eller gi inntrykk av å være for slepphendte 

med å gi folk uførepensjon. I stedet setter vi inn en rekke tiltak som rehabilitering og attfø-

ring, men effekten er vanskelig å få øye på.

På spørsmål fra Fysioterapeuten om folk sendes til rehabilitering uten at vi vet at behandlin-

gen er hensiktsmessig, svarer han et klart ja. 

«Ja vel, statsråd Hanssen». Det var tittelen på en kommentar av Adresseavisens politiske 

redaktør i november 2008. Da måtte styret i Helse Midt-Norge motvillig vedta etableringen 

av rehabiliteringssenteret Hysnes Helsefort i Rissa kommune.

Ifølge Adresseavisen hadde ikke Helse Midt-Norge noe an-

net valg enn å si ja. Det bekreftes også av uttalelser til Fy-

sioterapeuten fra kommunelege Tove Røsstad i Trondheim, 

som da var nestleder i styret i Helse Midt-Norge.  Til tross 

for skepsis både fra ledelsen ved St. Olavs Hospital, pasi-

entgrupper og brukerutvalg; departementet og daværende 

helseminister Bjarne Håkon Hanssen hadde bestemt seg. 

Ikke et vondt ord om Hysnes. Der drives det blant annet 

mye forskning i regi av NTNU. 

Men er vi sikre på at viktige helsepolitiske beslutninger blir 

tatt med respekt for faglig kunnskap? Vi kan vel ikke ha 

det slik at politiske hensyn skal veie tyngre enn de faglige? 

Politikernes primære oppgave må være å sørge for at vi får 

kunnskap om hva som faktisk virker og innrette bevilgnin-

gene deretter. 
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Daværende 
helseminister 
Bjarne Håkon 
Hanssen hadde 
bestemt seg.

LEDER

Ja vel, statsråd
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aktuelt
Vi føler oss ikke lenger truet  
av andre profesjoner. Side 8

Mange fysioterapeuter blir 

satt til kvelds- og helgearbeid, 

til å skifte på senger og å 

følge pasienter på toalettet. 

Flere kommuner ønsker å be-

trakte fysioterapeutene som 

en del av grunnbemanningen. 

TEKST Gro Lien Garbo
glg@fysio.no

DETTE opplyser Thea Wessel Jørgensen, 

advokatfullmektig i NFF. Etter at samhand-

lingsreformen trådte i kraft 1. januar, har 

hun hatt pågang fra fysioterapeuter og til-

litsvalgte i rundt 15 kommuner, som føler 

seg presset til å endre både arbeidstid og 

arbeidsoppgaver. 

– Inntrykket mitt er at fysioterapeutene 

forsøkes dyttet inn sammen med sykepleiere 

og hjelpepleiere for å få turnuskabalen til å gå 

opp. En faglig begrunnelse for å sette fysiote-

rapeuter til turnusarbeid og pleieoppgaver er 

vanskelig å spore, sier Wessel Jørgensen. 

En av de mest graverende henvendelsene 

hun har blitt gjort kjent med, er fra en fy-

sioterapeut som ble bedt om å lære seg å ta 

blodprøver.

– Det er veldig synd at man ikke utnytter 

fysioterapiresurssene på en bedre måte. Be-

hovet for våre medlemmers kompetanse er 

stor. Hele formålet med samhandlingsrefor-

men er å få pasienten tilbake i trening og bli 

selvhjulpne raskt. Da må fysioterapeutene få 

utføre de oppgavene de har kompetanse på. 

Kun saklig begrunnelse
Thea Wessel Jørgensen synes at en del kom-

muner virker lite forberedt på samhand-

lingsreformen.

– Av frykt for døgnbøter for ikke å klare 

å ta imot pasientene som skrives ut fra spe-

sialisthelsetjenesten, settes alle tilgjengelige 

ressurser inn i turnus og pleie. Fysioterapi er 

imidlertid sjelden en ressurs som må settes 

inn akutt, men kan gjerne vente til dagen et-

ter. Det er sjelden saklig grunnlag for å ha 

en fysioterapeut gående på kveldsvakt på et 

sykehjem, sier Wessel Jørgensen. 

Hun understreker at vesentlig endring av 

arbeidstid ikke kan foretas innenfor arbeids-

givers styringsrett, men at det kreves sam-

tykke fra den enkelte ansatte. 

– Arbeidstiden følger av arbeidsavtalen 

og tariffavtalen. Alternativt må arbeidsgiver 

Fysioterapeuter under press:

Må jobbe kveld og ta del i daglig stell
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AKTUELT

bruke en såkalt endringsoppsigelse. 

– Hva betyr det? 

– Det innebærer en oppsigelse av den 

arbeidskontrakten vedkommende har i dag, 

samtidig som arbeidsgiver tilbyr en ny ar-

beidskontrakt, med andre arbeidsvilkår. Ar-

beidsmiljølovens krav til saksbehandling og 

saklig grunnlag for oppsigelse må da være 

oppfylt.  Et eksempel på saklig grunnlag kan 

være at arbeidsgiver har et saklig og reelt 

behov for at fysioterapeutene må jobbe på 

kveld eller nettene. 

– Hva er vesentlig endring i arbeidstiden?  
– Det er vanskelig å si noe konkret om 

hvor grensen går for hva som skal til for å 

si at endringen er vesentlig. Hver enkelt 

sak må vurderes konkret. Men å gå fra fast 

arbeidstid på dagtid til turnus med kvelds-

vakter og helgevakter vil jeg definere som 

vesentlig endring. 

– I hvilken grad kan arbeidsgiver pålegge 
den enkelte andre arbeidsoppgaver?

– Arbeidsavtalen er utgangspunktet, og 

de enkelte endringer må vurderes konkret 

i hvert enkelt tilfelle, men for arbeidstakere 

som jobber i fysioterapistillinger vil arbeids-

giver ikke kunne pålegge arbeidsoppgaver 

som ikke er fysioterapirelevante. Arbeids-

giver kan ikke pålegge fysioterapeuter rene 

stelleoppgaver eller å jobbe i kjøkkentje-

neste. 

Begeret fullt
Fysioterapeuten har bedt om intervju med 

noen av fysioterapeutene som nå føler seg 

presset til å endre arbeidstid og arbeidsopp-

gaver, men de ønsker å vente med å uttale 

seg til de ser om sakene kan la seg løse via 

andre kanaler. 

– I kommunal sektor er man ikke vant til 

at fysioterapeutene klager. Dette er en grup-

pe som lenge har vært medgjørlige og opp-

trådt som «snille piker». Men nå er begeret 

fullt for mange. De «snille pikene» finner seg 

ikke i å bli møtt med at de er «vanskelige» 

fordi de insisterer på å gjøre jobben sin. En-

kelte har fortalt at de har blitt bedt om først å 

ta seg av stellet, så får de bedrive fysioterapi, 

om det blir tid til overs, sier Wessel Jørgen-

sen. Hun forteller om telefoner fra fysiotera-

peuter som opplever situasjonen som svært 

belastende.

– De får ikke brukt sin faglige kompe-

tanse og føler seg ikke hørt av arbeidsgiver. 

Å stå i en sånn situasjon i uke etter uke, kan 

knekke noen og enhver. 

Faglige kvalifikasjoner 
Wessel Jørgensen viser til at det er nedfelt 

i helsepersonelloven at faglig forsvarlighet 

innebærer at helsepersonell skal ha oppga-

ver som er i samsvar med deres kvalifikasjo-

ner. 

– Fysioterapeuter lærer ikke noe om ver-

ken stell eller blodprøver på studiet. 

– Men når fysioterapeutene jobber tett 
med yrkesgrupper som hjelpepleiere og syke-
pleiere, er det vel også naturlig at de tar i et 
tak når det trengs? 

– Dette er også en etisk problemstilling. 

Når en fysioterapeut jobber med en pasient 

og vedkommende har «et uhell», er det ikke 

riktig at fysioterapeuten skal bli med på toa-

lettet og hjelpe til med å skifte. Det handler 

både om rolleforståelsen for fysioterapeuten 

og om pasientens verdighet. Den samme 

som hjelper deg med opptrening skal ikke 

være den samme som hjelper deg med stel-

let.  

Hun understreker imidlertid at fysiotera-

peuter som søker på stillinger som i annon-

sen fra arbeidsgiver er bredt definert – og 

også innebærer turnus – må vite hva de går 

inn på.

Viktige prinsippsaker
Wessel Jørgensen oppfordrer fysioterapeu-

ter i kommunal sektor som føler seg pres-

set til å endre arbeidsoppgaver og arbeidstid 

om å ta kontakt.

– Idet den enkelte skriver under på en av-

tale og går med på å endre arbeidsoppgaver 

og arbeidstid, har hun godtatt å omdefinere 

jobben sin og har ikke lenger en sak, sier 

Wessel Jørgensen som understreker at dette 

gjelder innenfor grensene av helselovgivnin-

gen. 

– Alle disse sakene må tas individuelt. 

Dette er ikke på tariffnivå, fordi det gjelder 

arbeidsavtalen til den enkelte. Jeg har mange 

saker på bordet mitt, og det er derfor ikke 

usannsynlig at en eller flere av disse sakene 

havner i rettsapparatet. Dette er viktige prin-

sippsaker for våre medlemmer, som NFF er 

villig til å få prøve i retten om nødvendig, 

sier Wessel Jørgensen.

Hun understreker imidlertid at hun all-

tid oppfordrer den enkelte arbeidstaker til 

å tenke nøye igjennom hva hun ønsker å 

oppnå og hva hun er villig til å risikere ved å 

ta saken til retten. 

– At arbeidsgiver er lite begeistret for si-

tuasjonen, må man være forberedt på. Ofte 

kunne slike saker vært løst med litt bedre di-

alog fra arbeidsgiver i forkant. Der arbeids-

giver oppfyller Hovedavtalen og tar med de 

tillitsvalgt på råd underveis i prosessen, ser 

vi ofte at partene selv finner gode løsninger. 

Thea Wessel Jørgensen rykker for tiden 

mye ut og har samtaler med arbeidsgivere 

i kommuner der fysioterapeuter føler seg 

presset inn i nye yrkesroller. 

– I noen tilfeller kan saken fortsatt løses 

ved dialog. I andre tilfeller ender det opp i 

rettsmekling framfor i retten. Megling opp-

leves som regel som mindre belastende for 

den enkelte arbeidstaker enn rettsak, sier 

Thea Wessel Jørgensen. 

Se også sak side 11. 

IKKE FYSIOTERAPI – Fysioterapeuter lærer verken om stell eller blodprøver på studiet, understreker 
Thea Wessel Jørgensen, advokatfullmektig i NFF. Foto: Gro Lien Garbo
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Hvis det ikke utdannes flere 

fysioterapeuter, vil Norge få 

et underskudd på 1300 fy-

sioterapeuter i 2035, ifølge 

beregninger fra Statistisk 

sentralbyrå.  

TEKST og FOTO Gro Lien Garbo
 

I RAPPORTEN «Arbeidsmarked for sosial- 

og helsepersonell fram mot 2035» varsler 

Statistisk sentralbyrå (SSB) at det kan bli en 

underdekning på nær 57 000 helsefagarbei-

dere og 28 000 sykepleiere om 23 år.  I tillegg 

vil det altså mangle 1300 fysioterapeuter. 

I 2010 utførte fysioterapeuter, ifølge SSBs 

beregninger 10 123 årsverk. De fleste av dis-

se er innenfor helsevesenet, mens 1777 – el-

ler 17 prosent er utenfor helsevesenet.   

– Behovet for mer helsepersonell skyldes 

først og fremst at andelen personer over 80 

år øker kraftig, sier Kristian Roksvaag, som 

er rådgiver i SSB, og som har skrevet rappor-

ten i samarbeid med seniorrådgiver Inger 

Texmon på oppdrag for Helsedirektoratet. 

Rapporten skal være et dokument politiker-

ne kan støtte seg til når de skal legge planer 

for framtidens helse-Norge. 

En prosent per år 
Ifølge SSBs tall utdannes det i dag 360 fysio-

terapeuter i Norge og 193 i utlandet per år. 

– Studiekapasiteten for fysioterapeuter 

er blant de laveste vi har innenfor høyskole-

gruppene.  Våre beregninger viser at det kan 

være hensiktsmessig å øke utdanningskapa-

siteten i Norge med én prosent per år fram 

mot 2035. Da vil vi innen 2035 ha 462 stu-

dieplasser, og det vil dekke opp for den økte 

etterspørselen, sier Roksvaag. 

Han viser til at 40 prosent av fysiotera-

peutene som utøver yrket i dag er over 50 år. 

Om få år vil vi se en aldersrelatert avgang.  

Allerede fra 2016 – om fire år – vil nyutdan-

nede fysioterapeuter, som i dag har proble-

mer med å komme inn på markedet, merke 

at det blir lettere å få jobb, ifølge Roksvaag.

Ikke utslagsgivende
I arbeidsmarkedsrapporten vurderer SSB 

også om Samhandlingsreformen 

vil føre til økt etterspørsel etter 

fysioterapeuter.

– Vi har kalkulert med at fore-

byggende fysioterapi vil øke med 

20 prosent, men ser samtidig at 

fysioterapi innenfor spesialist-

helsetjenesten trappes ned. For 

fysioterapeutene som gruppe 

viser vårt materiale at Samhand-

lingsreformen i seg selv ikke fø-

rer til større etterspørsel.

Behov for 1300 flere fysioterapeuter

BEDRE SNART – Allerede 
om fire år vil nyutdan-
nede fysioterapeuter 
merke at det blir lettere 
å få jobb, sier Kristian 
Roksvaag.

Kongens fortjenstmedalje til  
Gudrun Øvreberg

Gudrun Øvreberg, psykomotorisk fysioterapeut i Harstad gjennom 

mange år, har fått Kongens Fortjenstmedalje i sølv. Tildelingen fant sted 

i Harstad rådhus den 17. april. Medaljen ble overrakt av ordfører Marianne 

Bremnes.

Fysioterapeuten hadde et portrett av Gudrun Øvreberg i nr.10-2011. 

Hun fylte 75 år i desember og har mer enn 50 års erfaring i faget. Øvre-

berg har hatt mange hospitanter i lære ved instituttet sitt i Harstad og 

har vært kursholder i NFF i en årrekke.

Fondet får nettbasert søknadsportal

 Fondet er i gang med å utvikle en nettbasert søknadsportal. Det betyr at hele søknadsproses-

sen snart skal foregå på nettet.  

Birthe Hansson, sekretariatsleder i Fondet, opplyser at portalen etter planen skal åpnes i 

løpet av sommeren og brukes for alle stipendkategorier som har søknadsfrist til høsten. 

Målet med å digitalisere søknadsprosessen er økt brukervennlighet, kvalitetssikring av prose-

dyrer og dokumentasjon og effektivisering av Fondets ressursbruk. Søkere som registrerer seg i 

portalen vil få sin egen «Min side», der kommunikasjonen med Fondet skal foregå. 

Når portalen er åpnet, må alle søknader fylles ut og sendes via portalen. Søknader innsendt 

på annen måte vil ikke bli behandlet. Resultatet av søknadsbehandlingen kommer også i portalen, 

og videre oppfølging vil også foregå her.

– Vi anbefaler alle som skal søke om midler til å gjøre seg kjent med portalen i god tid før søk-

nadsfristen for det stipendet de skal søke. Når søknadsfristen er ute, lukkes stipendkategorien, 

og det vil ikke være mulig å sende inn søknad, sier Hansson.
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AKTUELT LEDERMØTET

DEN politiske rådgiveren for det danske fy-

sioterapeutforbundet var invitert til NFFs 

ledermøte på Gardermoen 10. mai for å dele 

erfaringer omkring omleggingen av forbun-

det i Danmark. NFF har også vært på inspi-

rasjonstur til Danmark i forbindelse med 

arbeidet med ny norsk organisasjonsmodell.

Mye felles
– Organiseringen av helsevesenet i Norge 

og i Danmark har mange flere fellesnevnere 

enn i de andre nordiske landene. Derfor har 

vi valgt å la oss inspirere av det danske for-

bundet, fortalte Elin Engeseth, som er nest-

leder i NFF. Hun leder prosjektgruppen som 

har ansvaret for arbeidet med en ny organi-

sasjonsmodell for NFF.

Janus Pill Christensen fortalte at grepene  

som ble tatt i 2006 i det danske forbundet 

skjedde parallelt med en storstilt kommune-

sammenslåing. I tillegg ble ansvaret for or-

ganiseringen av sykehusene trappet ned fra 

14 fylker til fem regioner. Om effektiviserin-

gen av det danske forbundet ville blitt gjen-

nomført uavhengig av det, hadde han ikke 

noe klart svar på. Men at effektiviseringen 

har båret frukter, er Pill Christensen ikke i 

tvil om. 

Taler med samme tunge
– Tidligere skilte vi mellom lokale, regionale 

og nasjonale temaer og saker. I dag strøm-

linjeformer vi budskapet på en annen måte 

og taler med samme tunge både lokalt og 

nasjonalt. Vi har også blitt flinke til å velge 

enkelte temaer, som vi har ekstra fokus på i 

alle ledd. For tiden dreier det seg om fysio-

terapi og psykiatri, og om kvalitet i rehabili-

tering/trening.

Janus Pill Christensen forteller at en 

ulempe med den nye danske organisasjons-

modellen er at de fem regionlederne kan føle 

seg litt alene, fordi de ikke har noen kolleger 

rundt seg. Hver region har et valgt styre. Re-

gionlederen velges også av medlemmene.

– Det er viktig at de sikres sterk oppbak-

king fra sekretariatet og at de fores med bak-

grunnsstoff og gode argumenter for å kunne 

fronte de til enhver tid viktigste sakene.

– Det høres veldig sentralstyrt ut? 
– Nei. De heltidsansatte tillitsvalgte har 

stor frihet. I sekretariatet er oppgaven vår 

å være sparringspartnere for dem for at de 

skal kunne yte sitt beste. Det er de fem som 

etterspør bakgrunnsstoff og faktainforma-

«Look to Denmark»:

Færre regioner – større gjennomslag

– Fem regioner med fem heltidsansatte tillitsvalgte, en styrking av sekretariatet og spissing 

av det politiske budskapet har gitt «Danske Fysioterapeuter» langt større gjennomslags-

kraft enn tidligere, sier seniorkonsulent Janus Pill Christensen.

TEKST og FOTO Gro Lien Garbo
glg@fysio.no

MANGE LIKHETSTREKK – Det er flere likhetstrekk mellom Norge og Danmark enn mellom de andre 
skandinaviske landene, sier Elin Engeseth, nestleder i NFF. Her sammen med seniorrådgiver i Danske 
Fysioterapeuter, Janus Pill Christensen.   
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Tillitsvalgte har i høringssvar gitt ut-

trykk for støtte til en organisasjons-

struktur for NFF med 4-6 regioner. 

Men på ledermøtet kom både skepsis 

og usikkerhet til uttrykk.

– HØRINGSUTKASTENE vi har mottatt er po-

sitive til et NFF med fem til seks regioner, og 

med fast ansatte tillitsvalgte. I tillegg er det 

støtte for en nedleggelse av avdelingene i sin 

nåværende form, oppsummerte Elin Enge-

seth på ledermøtet på Gardermoen 10. juni.

Det kom inn totalt 28 skriftlige svar i 

høringsrunden. Bare ni av totalt 20 avdelin-

ger sendte inn svar med sine kommentarer 

til modellforslaget.  Engeseth er nestleder i 

NFF og leder prosjektgruppa som har an-

svaret for organisasjonsgjennomgangen av 

forbundet. Hun kunne fortelle om støtte for 

hovedlinjene i en ny organisasjonsmodell, 

men understreket at høringsutkastene etter-

spør avklaring på en rekke felt. Det gjelder 

blant annet regionenes funksjon og region-

ledernes rolle og rammevilkår. Regionsty-

rets sammensetning er også blant det som 

må avklares nærmere.

På ledermøtet ønsket prosjektgruppa tilbake-

melding på om modellen med regioner har 

nok støtte til at man kan utrede den videre. 

Fysioterapeutens inntrykk er at de fleste støt-

tet en regionmodell, men med forbehold og 

krav om videre utredning og konsekvensana-

lyse. Et viktig spørsmål for mange var demo-

kratiet. Svaret var derfor ikke et entydig ja.

Demokrati
På ledermøtet ble alle deltakerne inndelt i 

grupper, som skulle jobbe frem flere forslag 

til konkretisering av en ny organisasjonsmo-

dell. Det ble engasjerte diskusjoner rundt 

bordene, og en god del skepsis kom til ut-

trykk. Mange var ikke villige til å gå inn for 

en slanking av NFF til fire-fem regioner, før 

avklaringer omkring representasjon og iva-

retakelse av demokratiet var på plass. 

Avdelingsleder i Troms, Anders Aasheim, 

ba prosjektgruppa bli mer konkrete på hvor-

dan rådsstruktur, sekretariatets oppbygging 

og kompetanse, sentrale møteplasser og re-

presentasjon og demokrati er tenkt ivaretatt 

innenfor ny organisasjonsmodell. 

Det endelige forslaget til ny organisa-

sjonsmodell for NFF skal vedtas på Lands-

møtet i 2013. 

Store regioner kan erstatte avdelingenesjon fra oss. Hvis Norge går for en lik-

nende modell som oss, er mitt viktigste 

råd at de fulltidsansatte regionlederne må 

bakkes opp. De må ikke bli overlatt til seg 

selv. Det negative med den nye modellen 

er at det sosiale nettverket man tidligere 

hadde lokalt har falt bort. Derfor er det så 

viktig at regionlederne får den støtten de 

trenger for å kunne gjøre jobben sin. 

Flere fysioterapeuter
Janus Pill Christensen mener at den stør-

ste effekten av omorganiseringen av for-

bundet i Danmark er at fysioterapeuter 

og fysioterapeutenes rolle nå er satt på 

dagsorden.

– Langt flere politikere vet på grunn 

av vår lobbyvirksomhet hva fysioterapi 

dreier seg om. Hver fjerde nyansettelse 

innenfor helsevesenet i Danmark er en 

fysioterapeut. Vi føler oss ikke lenger 

truet av andre profesjoner.  Vi har også en 

pressedekning som langt overgår det vi 

hadde tidligere – både lokalt og nasjonalt. 

Det handler om at vi har samlet krefter og 

sender ut samme budskap, forteller Janus 

Pill Christensen, som er utdannet statsvi-

ter og som jobbet som politisk rådgiver 

for sosialdemokratene og for København 

kommune før han ble ansatt i det danske 

fysioterapeutforbundet i forbindelse med 

omorganiseringen. Forbundet har også 

ansatt en medierådgiver med journalist-

bakgrunn, som utelukkende jobber med 

å selge inn saker til pressen.  

– Hva blir den største utfordringen for 
Norge, som nå skal tegne opp en ny organi-
sasjonsmodell? 

– Geografien.

– Hvor mange regioner bør NFF ha? 
– Det må være under ti. Kanskje fem 

som Danmark er det beste forslaget. Selv 

om det vil gå en del penger med i flybil-

letter, vil det lønne seg mer enn å ha for 

mange fulltidsansatte tillitsvalgte, sier Ja-

nus Pill Christensen. 

Les mer: www.fysio.no/ORGANISA-

SJON/Organisasjonsgjennomgang

KONSENTRASJON Janiche H. Pedersen, Birgit Gran, Trine Moholdt, Marianne Tollefsen og Gina K.  
Ringsrud formulerer tanker om NFFs framtid.
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Robert Grønbech, Nordland

Jeg synes tanken om fem tillitsvalgte regionledere er interessant, men det er 

viktig å se på hele organisasjonen før vi lander på en avgjørelse. Fordelene 

ved tilnærmet dansk modell er større mulighet til profesjonalisering ved at 

vi samler ressursene våre på en bedre måte. Det kan gjøre NFF mer operativ 

som organisasjon. En ulempe vil være at vi mister mange ressurspersoner lokalt. Det blir 

viktig å finne en måte å ivareta bredden på, også innenfor en ny organisasjonsmodell. 

Geografien er en stor utfordring. 

Janne Sæther, Nord-Trøndelag

Det er på sin plass med ny organisering av en så gammeldags organisasjon 

som vår. Men forarbeidet må være godt. Det er utrolig viktig at distriktene 

ivaretas. Vi ser ellers at det er en trend at mye aktivitet legges til distriktene. 

Da er det et tankekors at vi tenker sentralisering. Regionskontorene blir veldig viktige i en 

ny NFF-modell. Det blir viktig å passe på at distriktene har stemmerett. Vi må passe på at 

den nye modellen ikke blir en trussel mot demokratiet. 

Tre avdelingsledere om «nye NFF»

Morten de Lange, Vestfold

Styret i Vestfold er positive til tanken om en ny modell med rundt fem regio-

ner med fast ansatte tillitsvalgte og en styrking av organisasjonen sentralt. Jeg 

tror det vil føre til bedre og mer skolerte tillitsvalgte. Det trenger NFF fordi 

samfunnsutviklingen er stadig mer krevende. Da er det viktig med større 

tyngde. Ulempen er at vi mister fire til seks styremedlemmer i hvert fylke som i dag gjør 

en kjempejobb og sprer budskapet vårt på sine arbeidsplasser. Vi mister en del av den 

uformelle kompetansen, men sikrer den formelle. 

STORT ENGASJEMENT Jan Harry Størksen, Ann-Elin Myklebust, Elin Robøle Bjor, Torbjørn Sollie Johannessen og Britt Strømme diskuterer den nye modellen.

  Det er lagt fram et utkast til ny organisasjonsmodell for NFF, med ca. fem regioner og fem  

 fast ansatte tillitsvalgte.  Hva mener du om det?

  Hva er fordelene og ulempene ved en mer sentralisert modell?
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Få måneder etter at den store 

helsereformen trådte i kraft 

begynner konsekvensene å 

komme til syne. Både negative 

og positive.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no 

DETTE kom fram i debatten på ledermøtet 

som NFF arrangerte på Gardermoen 9.-10.

mai. Tillitsvalgte i forbundets avdelinger og 

faggrupper kunne blant annet melde om 

nedbygging av rehabilitering og fysioterapi 

i sykehusene, for eksempel når det gjelder 

hjerte- og lungepasienter og ortopedi. Pasi-

entene skrives ut tidligere enn før, ofte uten 

at det er bygget opp et tilbud i kommunene 

som skal ta imot dem. Onsdag 9. mai var det 

også representantskapsmøte, der regnskapet 

for 2011 og revidert budsjett for 2012 ble 

vedtatt.

Samhandlingsreformen var også tema for 

forbundsleder Eilin Ekeland. Hun påpekte 

at forebygging, behandling tidligere i for-

løpet og mer rehabilitering, er blant de vik-

tigste målene i reformen. For å oppnå disse 

målene er det nødvendig med flere fysiote-

rapeuter i kommunene. 

– Hittil har det ikke vært noen målbar 

vekst når det gjelder fysioterapiressurser i 

kommunene. Det har heller vært snakk om 

nedbygging i en del kommuner. Pengene 

finnes, men går de til fysioterapi? 

Lyspunkter
I en kommentar til Fysioterapeuten etter le-

dermøtet, sier Ekeland at det er viktig å se at 

det også finnes lyspunkter.

– Flere kommuner utlyser fysioterapistil-

linger, det opprettes stadig flere friskvern-

sentre og en del kommuner jobber mer 

tverrfaglig enn før. Men vi har ennå ikke 

konkrete tall som viser hvilken vei det går. 

KOSTRA-tallene som kommer til somme-

ren kan gi oss noe informasjon, men bare 

for utviklingen i 2011, sier Ekeland. 

– For lite fag
Blant bekymringene som ble påpekt under 

ledermøtet, var økningen i antallet ortope-

diske operasjoner sammenlignet med res-

sursene som går til rehabilitering og opptre-

ning. Her har det vært en jevn stigning over 

flere år, men hvor skal de få opptrening? 

Sykehusene har i realiteten bestemt at det 

ikke skal skje der, men i kommunene. Fy-

sioterapeuter opplever å få mange pasienter 

tidligere enn før, uten at det kommer mer 

ressurser. 

– Vi må sørge for at dette blir et tema i 

kommunene. Vår opplevelse av situasjonen 

er at det snakkes for lite fag og mest om pen-

ger og systemer, sa Ekeland. 

Det kommer også stadig flere meldinger 

til forbundet sentralt om at fysioterapeuter 

blir satt til å utføre rene pleie- og omsorgs-

oppgaver og blir bedt om å gå turnus (se 

egen sak side 5). Leder i NFF avdeling Oslo, 

Marianne Tollefsen, fikk representantskaps-

møtet med på å vedta en resolusjon mot 

denne utviklingen. 

Se også sak side 5.

Samhandlingsreformen bekymrer og engasjerer

Resolusjonen 

«Norsk Fysioterapeutforbunds Representantskapsmøte 2012 anser fysioterapeu-

tens kompetanse som helt avgjørende for å lykkes med samhandlingsreformens 

intensjoner på områdene forebygging og rehabilitering. Vi ser derfor med bekymring 

at kommuner velger å tillegge fysioterapeuter tradisjonelle pleie- og omsorgsopp-

gaver. Dette fratar pasienten muligheten til å få maksimalt utbytte av tilgjengelige 

fysioterapiressurser. Fysioterapeutens kompetanse må brukes der den gir effekt 

for pasienten. Tradisjonelle pleie- og omsorgsoppgaver hvor hjelp til selvhjelp ikke 

er relevant, er ikke oppgaver hvor fysioterapikompetanse skal benyttes. Det er 

samfunnsøkonomisk dårlig ressursutnyttelse.»

INITIATIV Marianne Tollefsen, leder i NFF avdeling Oslo fikk represen-
tantskapsmøtet til å vedta resolusjonen. Foto: Heidi Johnsen
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NOKUT har avslått søknaden om 

akkreditering av et masterstudium i 

fysioterapi ved Høgskolen i Oslo og 

Akershus. Begrunnelsen er uklarhet 

rundt praksis og feltarbeid.

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

BEGRUNNELSEN for avslaget er ifølge Na-

sjonalt organ for kvalitet i utdanningen 

(NOKUT): «Det er uklart hvilken rolle 

praksis eller feltarbeid i et så stort omfang 

som det beskrives i planen skal spille for å 

nå målene for studiet, og vi ser ikke at det 

er klargjort i redegjørelsen fra Høgskolen.»

Brevet med avslaget ble sendt den 30. 

april, og HiOA har nå om lag tre uker på seg 

til klage på ved-

taket.

Ma s t e r s t u -

diet i fysioterapi 

ved HiOA er 

planlagt med 

to fordypnings-

områder; fysio-

terapi for barn 

med motoriske 

og funksjonelle problemer og fysioterapi for 

eldre med motoriske og funksjonelle pro-

blemer.  Uklarhetene som NOKUT peker på 

gjelder inkluderingen av fem ukers feltar-

beid, hvor det foreligger samarbeidsavtaler 

med ulike kommuner og rehabiliteringsin-

stitusjoner. 

– Det er uklart hvordan feltarbeidet skal 

gjennomføres, hva praksisfeltets ansvar er 

og hvordan feltarbeidet kan bidra til å oppnå 

læringsutbyttet for studiet. Det er også van-

skelig å lese ut fra planen hvordan feltarbeid 

som en del av masterstudiet skiller seg fra 

praksisstudier i bachelorutdanningen, skri-

ver NOKUT i rapporten. 

Les mer: www.nokut.no

I TILLEGG til økningen av takster og driftstilskudd, krever forbundet 

kompensasjon for myndighetenes krav om at fysioterapeuter skal 

koble seg til Norsk Helsenett. Og for økte krav til tverrfaglig sam-

arbeid.

Kravene ble overlevert til staten og KS fredag 4. mai. Forhandlin-

gene startet 24. mai og skal etter planen foregå til fredag 1. juni.  Med 

i kravdokumentet er også et påslag på 6,8 prosent på overføringene 

til Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. 

NMF som observatører
I år er Norsk Manuellterapeutforening (NMF) for første gang til ste-

de under takstforhandlingene som observatør. NMF ble i fjor tildelt 

observatørstatus i takstforhandlingene av Helse- og omsorgsdepar-

tementet (HOD). Dette er en ordning NFF har protestert sterkt i 

mot, siden det er forbundet som har forhandlingsretten med staten 

og KS. 

NMFs leder Peter Chr. Lehne tar tilsynelatende sikte på en ganske 

aktiv observatørrolle. Ifølge Lehne «deltar Norsk Manuellterapeutfo-

rening for første gang direkte i forhandlingene om manuellterapeute-

nes takster». Dette skrev NMF i en nettsak 4. mai.

Videre i saken heter det at «NMF ved leder Peter Chr. Lehne pre-

senterte sine krav i et særmøte med representanter for staten og KS. 

Deretter deltok NMF som observatør da Norsk Fysioterapeutfor-

bund presenterte sine krav». 

– Tydelig avtale
– Min kommentar er at det er en helt tydelig avtale med departe-

mentet om at NMF er observatører uten talerett. Da blir det helt feil 

å omtale dette som å delta i forhandlingene. Om de leverer et doku-

ment med krav, har de ingen innflytelse på forhandlingene mellom 

NFF, staten og KS. Vi kan berolige manuellterapeutene med at vi vil 

ivareta alle manuellterapeuter under forhandlingene, skriver Eilin 

Ekeland i en tekstmelding til Fysioterapeuten. 

Avslag for fysioterapimaster i Oslo

Takstforhandlinger med bisittere
NFF krever en økning på 6,8 prosent for takster og 

tilskudd i forhandlingene som startet 24. mai. For første 

gang er Norsk Manuellterapeutforening med som obser-

vatører. 

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

I alt 0-49 år 50-66 år 67 år og eldre

Totalt antall mottakere 

av tjenesten

260 824 59 389 31 695 169 738

Alle mottakere med 

registrert diagnose

65 348 12 058 7 869 45 421

Alle mottakere med 

nevrologisk diagnose

12 883 1 831 1 960 9 092

Nevroplan 2015 – rettelse 
Dessverre har det oppstått en tallforskyvning i tabellen til artikkelen om Nevroplan 2015 på side 

10 i Fysioterapeuten nr. 4. En del tall i tabellens øverste del har blitt høyere enn de skal være. Her 

gjengir vi riktige tall for totalt antall mottakere av tjenester, alle mottakere med registrert diagnose og 

alle mottakere med nevrologisk diagnose. Tallene for de enkelte diagnosene var riktige.



FYSIOTERAPEUTEN  5/12     13

«En plage her og en plage 

der – spiller det noen rolle?» er 

tittelen på åpningsforedraget 

til professor Camilla Ihlebæk 

under NFFs fagdager, som i år 

setter søkelyset på helse og 

arbeidsliv. 

TEKST Gro Lien Garbo 

FAGDAGENE arrangeres på Domus Athle-

tica i Oslo fra 14.-15. juni og skal handle om 

fysioterapeutenes bidrag til sykefraværsar-

beidet og om uspesifikke og sammensatte 

helseplager.

Koblingen mellom denne typen plager 

og sykefravær er utgangspunktet for fore-

draget til Camilla Ihlebæk fra Universitetet 

for miljø- og biovitenskap på Ås. En annen 

foredragsholder er professor Ingvard Wil-

helmsen, som leder Hypokonderklinikken i 

Bergen. «Det er ikke mer synd på deg enn 

andre», er tittelen på hans foredrag. Yngvar 

Andresen fra Puls i NRK vil snakke om hva 

som skal til for å motivere mennesker til å ta 

ansvar for egen helse.

Synliggjøre fysioterapeutene
NFFs mål for landsmøteperioden 2011-

2013 er å synliggjøre fysioterapeutens rolle 

og kompetanse i sykefraværsarbeidet. Mus-

kel- og skjelettlidelser er den største diagno-

segruppen i statistikken for både sykefravær 

og uførepensjon i Norge. I tillegg er diagno-

ser relatert til psykiske lidelser økende blant 

langtidsledige. 

I parallellsesjoner under fagdagene blir 

det bevegelses- og aktivitetstimer og fore-

lesninger for å gi deltakerne redskaper til å 

fremme arbeidsnærvær hos mennesker med 

uspesifikke og sammensatte helseplager.

Sette på spissen
Rådgiver i NFF Áslaug Skúladóttir har job-

bet fram programmet, sammen med en fag-

komité bestående av fysioterapeuter med 

bakgrunn fra både praksis og forskning. 

– Vi har valgt de foredragsholderen vi har 

gjort fordi vi ønsket oss anerkjente, engasje-

rende og flinke forelesere til plenumsforeles-

ningene. De vil sette overordnete temaer på 

spissen, og se sammenhengen mellom ar-

beidsdeltakelse og uspesifikke og sammen-

satte helseplager, forteller hun. 

– Det virker som den enkelte pasient nå 
skal få mer ansvar for egen helse?

– Alle har vi ansvar for egen helse og tren-

ger å gis forutsetninger til å tørre og ta det 

ansvaret. Det er ikke så enkelt i et samfunn 

hvor media skaper helsefrykt. Fokuset vårt 

er på hvordan fysioterapeutene kan bidra til 

at folk tar ansvar for egen helse. Samtidig er 

det fokus på hvordan fysioterapeutene kan 

ivareta seg selv som terapeuter. 

 Så langt har 60 stykker meldt seg på fag-

dagene, men Skúladóttir forteller at de fleste 

påmeldingene erfaringsmessig kommer i lø-

pet av den siste måneden. I fjor deltok rundt 

160 fysioterapeuter på fagdagene. 

– Vi merket en liten nedgang i deltaker-

antall i fjor da det overordnede temaet ble 

endret fra fysisk aktivitet til fysioterapeuters 

rolle og kompetanse i sykefraværsarbeidet. 

Nå er fysisk aktivitet igjen en del av pro-

grammet. Det er viktig for fysioterapeutene 

både som forebygging og i rehabilitering. 

Fagdager om sammensatte helseplager

FOREDRAGSHOLDER På NFFs fagdager skal Yngvar Andresen fra Puls i NRK snakke om hva som skal til 
for å motivere mennesker til å ta ansvar for egen helse: Foto: Scanpix

Vanndunker mot tennisalbue
Daglige løfteøvelser hjemme ved hjelp av vanndunker minsker smerter i forbindelse med 

kronisk tennisalbue, ifølge en svensk doktorgradsavhandling. 

Forsker Magnus Peterson viser at gradert trening (stigende belastning) og både eksentrisk 

trening (fra sentrum) og konsentrisk trening (mot sentrum) bidrar til å minske den kroniske 

smerten.

Man trenger bare en vanndunk på fem liter og en stol med armlener. Treningen skal gjøres 

hver dag på samme tidspunkt i tre måneder. Kvinner starter med én liter, menn med tre. En 

gang i uken økes vekten med én desiliter. Etter tre måneder skal kvinnene ende med 2, 2 liter i 

vanndunken og mennene med 3,2 liter.

Les mer: http://fysio.dk/fafo/Nyheder/Kronisk-tennisalbue-skal-have-traning/
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Vi har tidligere skrevet om 

fysioterapeut Lohne Koldby 

og hennes aktivitetsdosett 

ved et sykehjem i Stavanger. 

Nå har hun fått Helsedirekto-

ratet med på laget i prosjektet 

«Aktivitetskofferten».

TEKST Sjur Frimand-Anda 
FOTO Lise Bjelland

DETTE er en videreføring av aktivitetsdo-

setten. Målet er å lage en nettbasert aktivi-

tetsbank, der sykehjemspersonell kan finne 

gode aktivitetsalternativer. 

– I dag blir det ofte veldig enkle aktivi-

teter. Dette er en fordumming som ikke er 

nødvendig. Mange av beboerne på syke-

hjemmene er folk som har levd lenge og som 

har erfaring vi kan lære av. Jeg er overbevist 

om at de har lyst til å gjøre andre ting enn å 

synge Alle fugler eller kaste en ball over bor-

det, sier Koldby. 

Med aktivitetskofferten ønsker hun å bi-

dra til en økt hverdagskvalitet på sykehjem-

mene. 

– Kofferten skal være enkel å bruke, og et 

godt sted å hente inspirasjon. Her skal man 

finne verktøy som gjør det lett å sette i gang 

aktiviteter med de eldre, sier Koldby. 

Filosofi
Det legges opp både til fysisk aktivitet, spill 

og andre ting. Blant annet jobbes det med et 

filosofi-alfabet. 

– Dette er kort med forslag til ulike emner 

man kan prate om. Eksempelvis A for av-

makt eller B for bedehus. Gjennom slike as-

sosiasjonskort setter man i gang en god sam-

tale, der det ikke er noen fasit. Dette passer 

ikke alle, men jeg har sett mange blomstre 

når jeg har brukt det. Gode samtaler om an-

dre ting enn søvn, avføring og været bidrar 

til å stimulere hjernen. Også minnesamtaler 

er en veldig god hjelp for helsepersonell. Da 

får man vite mye om hvordan ting var før i 

tiden. Veldig spennende, både for den som 

lytter og den som prater, sier Koldby. 

En koffert med aktivitet

TIL INSPIRASJON Lohne Koldby har tidligere utviklet aktivitetsdosetten. Nå videreføres dette arbeidet 
med aktivitetskofferten.
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Imponert  
minister

Helse og omsorgsminister 

Anne-Grete Strøm-Erichsen har 

latt seg imponere av aktivitets-

kofferten.  

– Dette er et enkelt og godt verktøy 

som bidrar til å sette aktivitet i syke-

hjem på dagsorden. Tiltaket er i tråd 

med Regjeringens mål om en mer ak-

tiv omsorgstjeneste. Kultur, aktivitet 

og trivsel er helt sentrale elementer i 

et helhetlig omsorgstilbud. Dessverre 

viser undersøkelser at tjenesten ofte 

kommer til kort i forhold til hverdags-

liv, aktivitet og fellesskap. Det er der-

for behov for økt fokus på aktivitet og 

meningsfulle opplevelser i hverdagen, 

sier Strøm-Erichsen. 

Prosjektet er finansiert av Helsedi-

rektoratet, og ministeren setter særlig 

pris på at dette er noe alle sykehjem 

kan nyte godt av. 

– Kommuner kan lære av hver-

andre og dele gode erfaringer. Det 

er ikke nødvendig at alle skal utvikle 

sine egne metoder og verktøy for en 

mer aktiv omsorgstjeneste. Gode erfa-

ringer bør spres til andre, slik at flest 

mulig får nytte av tiltak som utvikles. 

Nå får vi satt aktivitet i system, slik at 

dette blir en like naturlig del av hver-

dagen som mat og medisiner, sier hel-

se- og omsorgsministeren. 

Hittil er det rundt seks-syv aktiviteter i 

kofferten. Og fysioterapeuten er bevisst den 

økonomisk stramme sykehjemshverdagen. 

– Det er viktig at det ikke koster noe sær-

lig. Helst skal det være gratis, sier Koldby 

med et smil. 

Digital
Aktivitetskofferen har også kommet inn i 

den digitale alderen. I prosjektet inngår også 

en egen app for nettbrett, hvor Koldby har 

samlet et knippe gratisapper. 

– Det meste som finnes der ute er bereg-

net på barn og unge, men jeg har funnet en 

del ting som vil kunne appellere til de eldre 

og samlet dem på ett sted, sier hun. 

For å gjøre den digitale verden enda mer 

tilgjengelig lages det også et brukerskall, til-

passet Samsung Galaxy sine nettbrett. Dette 

skal gjøre nettbrettet enklere i bruk for de 

eldre. Totalt skal det bare være fire eller seks 

knapper å holde styr på. 

– Dette kan gjøres enkelt nok, slik at vi 

kommer over teknologibarrieren. Dette er 

uansett en teknologi som kommer, også 

på sykehjemmene. Mange anvender det al-

lerede. Vi gjør det bare enklere i bruk, sier 

Koldby. 

Den 1. juni skal prosjektet være ferdig. 

Da skal det være en del ideer i aktivitets-

banken, samt en samleapp. Dette er noe 

alle innen eldreomsorgen i Norge vil kunne 

bruke. Lohne Kolby har ideer om å utvikle 

dette videre etter hvert. 

IPAD Nå skal sykehjemmene digitaliseres med egen app og brukerskall tilpasset de eldre.

CROLF Den nye idretten crolf, en blanding av golf og crocket, er billig og enkel å sette i gang. Her monte-
rer Lohne Koldby og avdelingsleder Torbjørn Håland ved Stokka sykehjem de første hullene.
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Utmerkelse for arbeid 
med overvekt

Fire norske sentre som arbeider med sykelig 

overvekt og fedme har blitt akkreditert som 

faglig fremragende av European Association 

for the Study of Obesity (EASO).  

Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst 

ved Sykehuset i Vestfold, Oslo universitets-

sykehus, Haukeland Universitetssykehus og 

Nordlandssykehuset/Universitetssykehuset 

Nord-Norge, ble akkreditert sammen med 

19 andre europeiske sentre, skriver Dagens 

Medisin. 

EASO har som ett av flere mål at det nye 

nettverket av fedmesentre i Europa skal 

utvikle felles retningslinjer for en rekke viktige 

spørsmål innen fedmebehandling og forskning. 

Les mer: www.dagensmedisin.no/nyheter/

anerkjent-fo-sin-fedmebehandling/

Fysisk funksjon og tro på egen kroppsmestring er svært viktig for livskvalite-

ten til beinskjøre kvinner, ifølge forsker og fysioterapeut Astrid Bergland.

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Høy BMI gir økt risiko for 
korsryggsmerter

Det er sammenheng mellom høy kropps-

masseindeks og kroniske korsryggsmerter hos 

både menn og kvinner, ifølge en avhandling fra 

Universitetet i Oslo.  Tidligere studier har ikke 

gitt noen klare svar på denne sammenhengen. 

Ingrid Heuch forsvarte nylig sin doktor-

gradsavhandling «Risk factors associated 

with chronic low back pain». Hun har brukt 

materiale fra Helseundersøkelsene i Nord-

Trøndelag (HUNT) i en tverrsnittsstudie. 

Justering for alder, utdannelse, yrke, røyking og 

fysisk aktivitet i arbeid og fritid påvirket ikke 

resultatene. 

Kilde: Heuch, I. Risk factors associated 

with chronic low back pain (2012). The HUNT 

Study. Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, 

2012.

– Beinskjøre bør utfordre grensene 

– HVIS DU har liten tro på egen mestring 

knyttet til daglige aktiviteter, så blir du min-

dre fysisk aktiv. Eldre beinskjøre mennesker 

bør derfor motiveres til å være fysisk aktive 

og utfordre grensene sine, sier Astrid Ber-

gland, ved Høgskolen i Oslo og Akershus 

(HiOA). Hun har undersøkt sammenhen-

gen mellom livskvalitet og fysisk funksjon 

hos 89 beinskjøre kvinner i alderen 60 til 83 

år, og presenterer resultatene i intervjuer på 

høgskolens nettsider og på www.forskning.

no.

Alle deltakerne i studien var hjemmebo-

ende kvinner som hadde påvist beinskjørhet 

og minst ett brudd i ryggraden. Funnene 

viser at svært få av kvinnene hadde god livs-

kvalitet, og åtte prosent hadde verst tenkelig 

livskvalitet med hensyn til generell helse.

– Helsepersonell bør gjøre prestasjonsba-

serte målinger av balanse og gangfunksjo-

nen til beinskjøre, siden disse er så viktige 

for å vurdere hvordan folk har det. Gang-

funksjon og balanse kan forbedres ved tre-

ning, og kompetansen finnes, fremhever 

Bergland.

Med slike målinger mener hun samfun-

net kunne spart store utgifter til medika-

menter, i tillegg til å spare enkeltindividet og 

deres pårørende for unødig lidelse.

Kilde: Bergland A, Thorsen H, Kåresen 

R: The association between the generic and 

disease specific quality of life questionnaire 

and mobility and balance among women 

with osteoporosis and vertebral fractures, 

Ageing Clinical and Experimental Research, 

nr. 23, 2011.

I tillegg til anatomi, biomekanikk, 
ganganalyse og taping vil det 
også bli gitt informasjon om 
såler og såletilpassing .  Kurs 
ledere med lang klinisk erfaring 
og kunnskap innen fagfeltet.

København: 11. juni 2012
Ørsta: 1. september 2012 (Kurs 2)
Fredrikstad: MSK klinikken, 19.-20. oktober 
2012 (Kurs 1)
Stavanger: Høst 2012
Oslo: Høst 2012

For mere informasjon og påmelding, se kurs på www.vasyli.no

Interessert i biomekanikk og ganganalyse? ANNONSE
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FYSIOTERAPEUTER i deler 

av Storbritannia har ikke 

lenger lov til å berøre sine 

pasienter, skriver Daily Te-

legraph. 

Dette er en del av de bru-

tale kostnadskuttene i NHS, 

det offentlige britiske hel-

sevesenet. Avisen har hatt 

kontakt med fysioterapeuter 

og pasienter i Rushcliffe ved 

Nottingham, der pasienter 

som henvises til fysioterapi 

ikke vil få «hands-on-treat-

ment». De blir i stedet hen-

vist til en nettside, der de 

kan lære de riktige øvelsene 

for sin lidelse. 

Phil Gray, generalsekre-

tær i Chartered Society of 

Physiotherapy, sier at bri-

tiske myndigheter har fun-

net opp en ny type fysiote-

rapi som ingen har hørt om: 

«Do-not-touch-physiothe-

rapy».

– Ifølge dette systemet 

kan ikke fysioterapeuter ta 

på deg i det hele tatt. Dette 

er sterkt uvitenskapelig, sier 

Gray. 

Problemet er spesielt 

stort for eldre og andre 

som ikke kan bruke PC og 

internett. Pasientene i Not-

tingham kan i følge Daily 

Telegraph bare få to avtaler 

hos fysioterapeut i året. For 

i det hele tatt å få en avtale 

må de gå til legen to ganger, 

med seks ukers mellomrom.

I Norge har vi mer enn 30 års er-

faring med å inkludere elever med 

funksjonshemminger. En ny studie 

fra NIH antyder at vi fortsatt har 

store utfordringer med å la disse 

elevene delta i kroppsøving og tilret-

telegge for positive opplevelser.

TEKST John Strupstad
fagredaktor@fysio.no

FYSISK AKTIVITET rommer muligheter for 

å oppnå positive opplevelser, der de fysiske 

begrensningene som mange funksjonshem-

mede har kommer i bakgrunnen. Samtidig 

er det en risiko for at fysiske begrensnin-

ger kan bli ekstra tydelige i for eksempel 

kroppsøving. 

Dette kommer fram i Anne-Mette Bre-

dahls doktorgradsarbeid ved Norges idretts-

høgskole (NIH). Hun intervjuet 20 voksne 

mennesker med fysiske funksjonshemmin-

ger og synshemminger om deres positive og 

negative opplevelser med fysisk aktivitet.

Mange av deltakerne fortalte at det var 

vanskelig å bli hørt i kroppsøvingstimene 

på skolen. De hadde selv gjort lærerne opp-

merksomme på vansker, foreslått alternative 

aktiviteter eller løsninger, men ikke blitt hørt.

– Det er paradoksalt at deltakere med 

relativt små funksjonshemminger rappor-

terte de største vanskene med å delta. De 

som fortalte at kroppsøving hadde fungert 

bra hadde alle relativt store og synlige funk-

sjonshemminger. Det kan derfor tyde på at 

funksjonshemmingens synlighet og umid-

delbare forståelighet for andre har betydning 

for hvilke muligheter for fysisk aktivitet som 

tilbys, kanskje mer enn funksjonshemmin-

gens omfang, sier Bredahl.

Les mer: www.forskning.no/artikler/

2012/april/318531.

Fysisk aktivitet en kilde til mestring

SYKEMELDTE med smerter i muskel- og 

skjelettapparatet kommer raskere tilbake i 

jobb med deltids sykemelding, ifølge en bri-

tisk studie.

I Storbritannia har man innført et system 

med friskmeldinger (fit note) i stedet for 

vanlige sykemeldinger (sick note). Friskmel-

dingen skal legge vekt på restarbeidsevne og 

tilrettelegging på arbeidsplassen. 

Den randomiserte kontrollerte studien 

inkluderte 63 personer i alderen 18-60 år, 

alle med muskel- og skjelettsmerter. For 

gruppen som fikk deltidssykemelding ble 

arbeidstiden omtrent halvert, og oppgavene 

ble modifisert etter legens spesifikasjoner. 

Resultatet viste at deltids sykefravær ga ras-

kere og mer holdbar tilbakevending til ar-

beid enn fulltids sykemelding.

Les mer: Viikari-Juntura E et al. Return 

to work after early part-time sick leave due 

to musculosceletal disorders: a random-

ized controlled trial. Scand J Work Environ 

health 2011;epub ahead of print.

Storbritannia 2:

Fit note og sick note
Storbritannia 1: 

Omstridt kostnadskutt
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– AKSELEROMETRE kan være nyttige når 

man skal evaluere fysioterapibehandling, 

sier Caroline Hodt-Billington. Den 24. fe-

bruar disputerte hun med avhandlingen 

«Measures of symmetry in gait – Methodo-

logical principles and clinical choices» ved 

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Uni-

versitetet i Bergen. 

Hodt-Billingtons doktorgradsavhandling 

slår fast at bruk av objektive mål for asym-

metri under gange kan gi en mer nøyaktig 

og forenklet registrering av kvaliteten på 

gangfunksjon enn subjektive mål. Hun har 

foretatt en metodestudie, der hun har brukt 

akselerometre for å måle egenskaper ved 

gangen til et par utvalgte pasientgrupper.

Så inngående på gangen
– Jeg har sett på metodiske egenskaper i 

utvalgte, objektive mål på symmetri under 

gange og foretatt målinger på pasienter med 

hjerneslag og pasienter med hofteleddsar-

trose, sier Hodt-Billington. Hun valgte disse 

pasientgruppene fordi de assosieres med 

asymmetrisk gangfunksjon. Asymmetri 

under gange, eller halting, karakteriseres av 

at man beveger det ene benet forskjellig fra 

det andre mens man går. Asymmetrien kan 

også være til stede i overkroppens bevegel-

ser. Ved hjelp av akselerometeret undersøkte 

Hodt-Billington overkroppens bevegelser, 

steglengde og enkel standfase.

Avansert teknikk
Hun ble interessert i akselerometer som må-

lemetode da hun studerte til hovedfag ved 

Norges Idrettshøgskole. 

– Jeg undersøkte da fysisk aktivitetsnivå 

hos friske barn. De hadde på et enkelt ak-

selerometer som registrerte vertikal beve-

gelse i en periode på en uke. Det gjorde at 

vi kunne registrere hvor aktive de var. Akse-

lerometrene som er brukt i doktorgradsstu-

dien er mer avanserte. De måler bevegelse 

i tre plan, forteller Hodt-Billington. Hoved-

fagsarbeidet ga mersmak, og hun ønsket et-

ter hvert å undersøke om målemetoden var 

egnet å bruke i forhold til asymmetri ved 

gange/halting. 

Antakelsene holdt stikk
– Hvordan gikk du frem?

– Det var tre studier. I den første sam-

menlignet vi en gruppe med 20 slagpasien-

ter med en gruppe på 57 antatt ikke- halten-

de. Vi undersøkte om asymmetrimålene ble 

ulike i de to gruppene. Det ble de. Vi gjen-

tok målingene to ganger på slagpasientene 

for å se på reliabiliteten på målene. Den var 

svært høy. Den andre studien sammenlignet 

37 pasienter med hofteartrose med en kon-

trollgruppe på 56 personer på samme måte. 

Også der stemte det vi antok på forhånd; 

at hofteartrosegruppen hadde uttalt mer 

asymmetri enn den andre gruppen. I studie 

tre undersøkte vi graden av halting hos pasi-

enter med hofteartrose før operasjon, og tre, 

seks og tolv måneder etter. Vi regnet med at 

de ville endre gangmønster, og det stemte. 

Oppskriften
– Hvordan bruker man akselerometeret?

– Det festes et bredt elastisk belte rundt 

midjen på pasienten. Akselerometeret som 

registrerer asymmetri i overkroppens beve-

gelser settes bak på ryggen i beltet, på nivå 

med L3. Det registrerer akselerasjon i tre 

ulike retninger, anteroposteriort, vertikalt 

og mediolateralt, mens pasienten går over et 

gitt gangstrekk på åtte meter. Jeg brukte en 

elektronisk gangmatte for samtidig å kunne 

registrere steglengdeasymmetri og asymme-

tri i enkel standfase. Dette muliggjorde sam-

tidig registrering av asymmetri under gange 

av overkroppens og benas bevegelser.

– Akselerometeret er litt mindre enn en 

fyrstikkeske. Det er enkelt å bruke; undersø-

kelsene kan gjennomføres i løpet av 15 mi-

nutter. Datateknologien har kommet langt 

nå, og det er heller ikke mye jobb med å ana-

lysere funnene. Den tilhørende programva-

ren gjør mye av jobben for deg.

Følte de ble bedre 
– Oppdaget du noe du ikke ante på forhånd?

– Hovedkonklusjonen er at akselerome-

ter er godt egnet til å måle symmetri under 

gange hos pasienter som har hatt hjerneslag 

og hos gruppen med hofteleddsartrose. I 

forhold til pasientene som hadde fått satt inn 

protese, registrerte jeg endringer i asymme-

trimål, ganghastighet og i selvopplevd funk-

sjonsnivå før og etter de fikk satt inn prote-

sen. Det var interessant å se at de subjektive 

målene på funksjon viste en raskere endring 

enn de objektive målene etter innsetting av 

totalprotese i hofteleddet. Pasienten følte 

seg med andre ord bedre, mens målingene 

av asymmetri og ganghastighet viste at disse 

funksjonene tok lengre tid å forbedre.

Lettere å evaluere
– Hvordan kan dine funn være med på å en-
dre fysioterapeutisk praksis?

– Tradisjonelt har fysioterapeuter i kli-

nikken brukt ulike subjektive mål til å be-

skrive grad av halting hos pasienter med 

skade eller sykdom som har rammet den 

ene siden av kroppen. En objektiv kvantifi-

sering av asymmetri under gange er mindre 

personavhengig og kan gi mer nøyaktig og 

forenklet registrering av gangfunksjon sam-

menlignet med subjektive mål. På sikt kan 

slike målinger benyttes med tanke på utar-

beidelse av mer personlig tilrettelagte re-

habiliteringsprogram, samt registrering av 

endringer i gangfunksjon hos hver pasient. 

Metoden kan gjøre det lettere å evaluere be-

handlingen.

Rehabiliteringsprosedyre
– Hvilke feilgrep tror du fysioterapeuter kan 
gjøre om man kun legger subjektive måleme-
toder til grunn?

– Jeg tror ikke man kan si at man gjør 

noen feilgrep om man kun legger subjektive 

målemetoder til grunn. Mål på pasientens 

selvopplevde funksjonsnivå er av stor be-

tydning og bør ikke undervurderes. Men 

Ny metode på vei inn
Skjønn er mye brukt av fysioterapeuter. Du observerer og tar 

valg ut fra det du mener er vesentlig. Men vet du egentlig om 

gangen til slagpasienten du så for noen måneder siden har  

blitt bedre? Eller synser du? 

TEKST Anne Kristiansen Rønning 
fysioterapeuten@fysio.no
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benytter man objektivt registrerte symme-

trimål i tillegg, kan man beskrive kvaliteten 

på gangfunksjonen hos pasienter som har 

ensidig sykdom eller skade med påfølgende 

bevegelsesvansker. Rehabilitering av pasien-

ter med slike skader kan inkludere trening i 

å belaste, styrke og/eller bedre nevromusku-

lær kontroll av affisert kroppsdel. I avhand-

lingen har jeg funnet at de utvalgte symme-

trimålene, spesielt målene registrert med 

akselerometrene, har egenskaper til å regis-

trere asymmetrisk gange og endring i asym-

metri over tid hos utvalgte pasientgrupper. 

Denne typen objektive og mindre personav-

hengige registreringer av kvalitet på gange 

kan være av stor verdi for kvantifisering av 

gangfunksjon generelt, sier Hodt-Billington. 

Før hun slår fast at slike undersøkelser også 

vil kunne brukes som verktøy til å sammen-

ligne effekt av ulike rehabiliteringsprogram 

– med tanke på å etablere en best mulig re-

habiliteringsprosedyre for denne gruppen 

pasienter. 

Hodt-Billington er utdannet fysiotera-

peut fra Høgskolen i Oslo og har hovedfag 

i fysisk aktivitet og helse fra Norges Idretts-

høgskole. Hun forteller at veilederne hun 

har hatt underveis har vært til stor inspira-

sjon: Professor Per Morten Fredriksen på 

hovedfag, og professor Rolf Moe-Nilssen, 

samt medveileder Jorunn L. Helbostad, på 

doktorgradsstudiet. 

 

 

Akselerometer

En innretning som brukes for å måle akse-

lerasjon og krefter indusert av tyngdekraft. 

Enkel- og fleraksemodeller er tilgjenglige 

for å detektere størrelsen og retningen på 

akselerasjonen som en vektorstørrelse. 

Kilde: Wikipedia

ASSYMETRI – En objektiv kvantifisering av asymmetri under gange kan gi mer nøyaktig og forenklet registrerting av gangfunksjon, sier Caroline Hodt- 
Billington. Foto: Dagrun Lindvåg
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Sammendrag 

 Hensikt: Økt innsikt i fysioterapipraksis vedrørende gjenvinning av gangfunksjon i tidlig 

fase etter hjerneslag, med spesielt fokus mot eventuelle endringer i bevegelseskvalitet. 

Design, Materiale og Metode: Ikke-deltagende observasjon av en fysioterapeut i 

samhandling med to strategisk valgte pasienter, innlagt i slagenhet og med gangvansker 

på bakgrunn av ulike nevrologiske utfall. Det er gjennomført systematisk innholdsanalyse 

basert på en fenomenologisk-hermeneutisk tilnærming. Teori fra naturvitenskap/nevrobio-

logi og klinisk resonnement er benyttet i analysen.

Resultat: Fysioterapeuten retter oppmerksomhet mot bevegelseskvalitet og vektlegger 

aspekt som; tilpasning til underlag og omgivelser, postural kontroll og forhold mel-

lom stabilitet/mobilitet i ulike kroppsområder. Kvalitative endringer observeres i begge 

situasjonene, både i delfunksjoner og i gange. Det brukes mest tid på del-funksjoner og 

del-aktiviteter, mens gange utføres intermitterende. Fysioterapeuten tilpasser kontinuer-

lig sin interaksjonsform og oppgaver/aktiviteter  i situasjonene. Tilpasningene synes å 

basere seg på analyse av individuelle begrensninger på kroppsfunksjons og -strukturnivå, 

samt vurdering av emosjonelle behov i situasjonen.  

Konklusjon: Fysioterapeuten tilpasser sine handlinger til de spesifikke behovene hos 

den enkelte pasient. Endringer i bevegelseskvalitet på del-nivå synes å være av betydning 

for endringer i bevegelseskvalitet i gange. Den individualiserte tilnærmingen og problem-

løsningen i situasjonene synes betydningsfull for kvalitative endringer som fremkommer 

under behandling og i gange.

Nøkkelord: Bevegelseskvalitet, hjerneslag, gange, individualisering, klinisk resonnement.

En observasjonsstudie av fysioterapipraksis: 
Bevegelseskvalitet i gange etter hjerneslag

fag

Innledning
Optimalisering av gangfunksjon etter hjer-

neslag er en sentral utfordring i fysioterapi 

i slagenhet, da gangfunksjon er nært relatert 

til selvstendighet i dagliglivet (1). Hjerneslag 

medfører endringer på kroppsfunksjons- og 

kroppsstrukturnivå og gir ofte konsekvenser 

for samspillet mellom stabilitet og mobilitet 

i ulike kroppsområder, samt om og hvordan 

gange kan utføres (1, 2). Optimalisering av 

funksjon knyttes ofte til begrepet bevegel-

seskvalitet som har normal funksjon som 

referanse (1, 2). Normal gange er kompleks, 

hvor samspill mellom stabilitet og mobilitet 

i ulike kroppsdeler ses som forutsetninger 

for tilpasningsevne til omgivelsene, postural 

kontroll, koordinasjon, tempo og utholden-

het (1-3). Endringer i bevegelsesutførelse i 

en behandling (performance) ses som for-

utsetning for etablering av varige endringer 

(1). Da sentralnervesystemet (CNS) er mest 

plastisk i tidlig fase etter skade (4), vil relæ-

ringsmulighetene være tilsvarende store i 

denne perioden. Med utgangspunkt i at man 

nevrobiologisk lærer det man gjør (4), er det 

aktuelt hvordan relæring av gange skjer i fy-

sioterapi.

Litteraturen viser effekt av ulike fysiotera-

pi-intervensjoner med variabler som skritt-

lengde, tempo og utholdenhet (5). Intensi-

tet i funksjonell aktivitet, oppgaveorientert 

trening og repetisjon er dokumentert som 

viktig i rehabiliteringsfasen (6). Bevegelses-

kvalitet har vært tematisert på bakgrunn av 

testscore fra gjennomførte standardiserte 

tester (7). Da praksisutøvelse kan generere 

kunnskap (8), vil det være interessant å be-

lyse hvordan gjenvinning av gangfunksjon i 

tidlig fase etter hjerneslag skjer i praksis – 

noe vi ikke har funnet belyst i tidligere forsk- 

ning. Hensikten med studien var å utvide 

kunnskapsbasen i fysioterapi innen dette 

feltet med følgende forskningsspørsmål:

Viser fysioterapeuten oppmerksomhet 

mot bevegelseskvalitet ved gjenvinning 

av    gangfunksjon hos pasienter i tidlig 

fase etter hjerneslag, og hvordan kom-

mer dette eventuelt til uttrykk?
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Da sentralnervesystemet (CNS) er mest plastisk i 
tidlig fase etter skade, vil relæringsmulighetene 
være tilsvarende store i denne perioden.

Skjer det endringer i bevegelseskvalitet 

i løpet av en behandlingstime og hvor-

dan kan eventuelle endringer forstås?

Metode
Teoretiske perspektiver
Praksisforståelse
Studien støtter seg til en forståelse av fysio-

terapi som sammensatt, hvor det relasjonelle 

og fysioterapifaglige er sammenvevd og 

uadskillelig fra konteksten fysioterapi utøves 

i (8). Praksisutøvelse ses som kilde til kunn-

skap (8) med en forståelse av at all praksis 

nødvendigvis ikke er god praksis. Et bæren-

de element i fysioterapiutøvelse er klinisk 

resonnement som omhandler prosessene 

knyttet til avgjørelser som foregår i klinisk 

praksis. Variasjonen i funksjonsforstyrrelser 

i gange hos personer med hjerneslag stiller 

krav til fysioterapeuters evne til å analysere 

bevegelser som bakgrunn for valg av tilnær-

ming til den enkelte pasient. For å forstå 

fysioterapipraksis benyttes teorier om det 

hypotetisk-deduktive og narrative resonne-

ment (9), samt teorier om bevegelsesanalyse 

og naturvitenskap/nevrobiologi (1, 4) som 

analytiske perspektiv.

Design
Ikke-deltakende observasjon (10) av auten-

tisk fysioterapipraksis er valgt for å få innsikt 

i hva fysioterapeuten gjør for å fremme gang-

funksjon i samhandling med pasientene.

Utvalg 
Strategisk utvalg med en erfaren fysiotera-

BEVEGELSESKVALITET Gangtrening med pasient. Illustrasjonsfoto: Marion Evensen

Kort sagt

Optimalisering av gangfunksjon etter 

hjerneslag er en sentral utfordring i 

fysioterapi, allerede i slagenhet.

Endringer i bevegelseskvalitet på struk-

tur-nivå synes å være av betydning for 

endringer i bevegelseskvalitet i gange.

Fysioterapeutens individualiserte tilnær-

ming og problemløsning i situasjonene 

virker betydningsfull for kvalitative end-

ringer som fremkommer under behand-

ling og i gange.
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peut ved et sykehus i Norge, samt to pasi-

enter innlagt i slagenheten ved det aktuelle 

sykehuset. Pasientene hadde ulike nevrolo-

giske utfall med påfølgende gangvansker. 

Utvalgskriteriene søkte å inkludere pasien-

ter med variasjonsbredde slik at forskjeller 

og likheter i fysioterapeutens tilnærming 

kunne fremtre (10, 11). Spesifikke kriterier 

fremgår i tabell 1. Da studien er gjennom-

ført som mastergradsprosjekt med begren-

set tidsramme, er utvalget begrenset til en 

observasjon av hver pasient.

Dataproduksjon
Observasjonene ble utført av førsteforfatter 

som er spesialist i nevrologisk fysioterapi. 

Behandlingene foregikk i slagenhetens tre-

ningslokale/korridor og varte i henholds-

vis 46 og 57 minutter. Som hjelpemiddel 

ble det benyttet et håndholdt videokamera. 

Handlingsforløpet ble observert og filmet 

fra pasient og fysioterapeut var på vei til 

treningsrommet og til pasienten var tilbake 

på eget pasient-rom. Fysioterapeut og pasi-

ent var stadig i bevegelse, noe som krevde 

at observatør beveget seg diskret rundt for å 

få personer og handlinger i bildet. Rett etter 

observasjonene ble det skrevet feltnotater 

om umiddelbare inntrykk (10).

Bearbeidelse og analyse 
Førsteforfatter transkriberte videofilmene 

i sin helhet. Transkripsjonen var en skrift-

liggjøring av samhandlingen med fokus på 

handlinger, bevegelser og dialog. All tekst 

ble med bakgrunn i forskningsspørsmålene 

bearbeidet og organisert i matriser med 

markering av meningsbærende enheter, 

kondensert tekst og koder (tabell 2). Gjen-

nom systematisk innholdsanalyse (11) ba-

sert på en fenomenologisk-hermeneutisk 

tilnærming, ble kodene videre utarbeidet til 

kategorier og tema (tabell 3). Andreforfatter 

som er spesialist i nevrologisk fysioterapi 

og har erfaring fra kvalitativ metode, så vi-

deofilmene og leste utskriftene. Analysetrin-

nene ble validert gjennom kritisk diskusjon 

mellom forfatterne. 

Etikk
Prosjektet er godkjent av regional komité for 

medisinsk og helsefaglig forskning Nord-

Norge, og gjennomført i henhold til Hel-

sinkideklarasjonen. Deltakelse i studien var 

basert på informert samtykke og anonymi-

sering i skriftliggjort materiale.

Resultat
Resultatene presenteres gjennom utvalgte 

behandlingssekvenser som utgjør karak-

teristiske trekk ved materialet. Sekvensene 

underbygger temaene «endringer og beve-

gelseskvalitet» og «situasjon og tilpasninger» 

som samlet utgjør det overordnede tema 

«problemløsning og individualisering». Be-

traktningene på tekstnært/commonsence-

nivå følger etter presentasjon av behand-

lingssekvenser, mens teoretisk abstraksjon 

(11) presenteres i diskusjonsdelen. 

Observasjon I
Pasienten er en kvinne med nylig gjennom-

gått hjernestammeinfarkt (tabell 4). Hoved-

utfordring knyttet til gange er nedsatt distal 

muskelaktivering i venstre legg/fot.

Behandlingssekvens Ia: Pasienten sitter på 

benken, og fysioterapeuten sitter på kne for-

an mens hun bearbeider vev og ledd i ven-

stre fot og ankel. Pasienten forteller at hun 

har mindre følelse i venstre fot som kjennes 

stiv. Fysioterapeuten sier at hun også kjen-

ner «stivheten» og bemerker at det er redu-

sert aktivering av muskulatur på lateralside 

i venstre fot, samtidig som hun stryker over 

områder i legg og fot med eversjons- og ek-

stensjonsmuskulatur. Fysioterapeuten plas-

serer pasientens forfot på eget kne og sier; 

«la hælen synke til gulvet», samtidig som 

hun bearbeider leggmuskulaturen og le-

der hælen ned. Bevegelsesutslaget øker, og 

pasienten aktiverer i større grad selv etter 

hvert som bevegelsene gjentas. Hele foten 

plasseres så i gulvet, og fysioterapeuten sier; 

«vi skal jobbe videre med balansen i stående 

og få bedre kontakt med de støttemusklene 

rundt hoften din spesielt». Pasienten reiser 

seg tilnærmet symmetrisk, og ikke med ho-

vedvekt på høyre som i begynnelsen av ob-

servasjonen. Venstre hæl beholder kontak-

ten med underlaget i motsetning til tidligere 

i behandlingen hvor hælen kom opp. «Foten 

Pasienter Fysioterapeut

Samtykkekompetent
Innlagt i slagenhet
Vanskeligheter med gangfunksjonen
Dysfunksjon i ulike kroppsområder 
Kan gå alene eller med støtte av fysioterapeut

Arbeider i slagenhet på sykehus
>10 års erfaring, flere kurs innen nevrologisk 
fysioterapi
Erfaring med klinisk veiledning av studenter  
og kollegaer – vant med å bli observert

TABELL 1 Utvalgskriterier.

Meningsbærende enhet Kondensering Koder

Fysioterapeuten tar bort hendene fra pasientens 
venstre hofte og blir stående nært pasientens 
venstre side, mens pasienten vektoverfører fra 
side til side.

Fysioterapeuten tilpasser 
bruk av hender og plassering.  
Pasienten tar over bevegelsen 
selv. 

(Ft) Tilpasser hender        
og posisjonering.
(P)  Egenutforskning 
av bevegelse.

TABELL 2 Innholdsanalyse.

Kategorier Tema Overordnet tema

Endringer i ett kroppsområde
Endringer i del-funksjoner
Endringer i gange
Sammenheng mellom endringer i           
bevegelseskvalitet og endring i aktiviteter
Pasientenes kroppslige og verbale  
uttrykk for endringer

Endringer og bevegelses- 
kvalitet

Problemløsning og  
individualisering
 Veksling del- og hel-oppgaver

Tilpasset overgang til helhetlig  
funksjon
Tilpasset bruk av hender, egen kropp/ 
plassering  og miljø – klinisk resonnering
Handling skapes i situasjonen 
Relasjon, trygghet og mestring – problemløsning 

Situasjon og tilpasninger

TABELL 3 Kategorier og tema.
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kjennes stødigere nå, den venstre», sier pa-

sienten.

Pasienten utfordres videre i stående akti-

vitet og skritt, med fokus mot stabil stand-

fase på venstre bein. Fysioterapeuten holder 

seg i nærheten av pasienten til enhver tid og 

tilpasser plassering av benk langs pasientens 

høyre side.

Behandlingssekvens Ib: Fysioterapeuten 

og pasienten står ansikt til ansikt. Fysio-

terapeuten sier; «jeg har lyst til at du skal 

prøve å bruke det du har kjent nå… at du 

faktisk kan bære kroppsvekta di på venstre 

foten din. Det kan du…med konsentrasjon. 

Prøve å bruke den følelsen når du går nå. 

Jeg er her, men du trenger jo ikke å holde 

i meg».Pasienten nikker, vektoverfører mot 

venstre og tar et skritt frem med høyre bein. 

Fysioterapeuten beveger seg baklengs rett 

foran pasienten, og de er konsentrerte begge 

to. De første skrittsyklusene er preget av 

fleksjon, blikket ned og korte skritt. Så løf-

ter pasienten blikket spontant. Skrittlengde 

øker umiddelbart, fulgt av høyere tempo. 

Venstre hofte stabiliserer og venstre fotblad 

holdes aktivt i dorsalflektert nøytral stilling 

(uten supinasjon) i svingfasen og fraspar-

ket. Ved retningsendring plasseres føttene 

i retningen hun snur seg, og gangtempoet 

fortsetter i samme flyt under retningsend-

ringen – i motsetning til innledningsvis i 

behandlingen hvor hun stoppet opp og flyt-

tet venstre fot inntil høyre. «Mye bedre nå!», 

sier fysioterapeuten og pasienten ler. Video 

dokumenterer at pasienten går selvstendig 

denne strektningen 9 sekunder raskere enn 

innledningsvis.

Betraktninger fra observasjon I
Skape endringer i del-funksjon
Sekvens Ia kan tolkes som at fysioterapeuten 

vurderer og behandler ulike begrensninger 

i ankel/fot som stivhet, nedsatt hudsensibi-

litet, samt redusert aktivering i muskulatur. 

Fysioterapeuten jobber spesifikt med å få 

pasienten til å slippe hælen ned mot gulvet. 

Oppfordringen; «la hælen synke til gulvet», 

kan forstås som en invitasjon til aktiv pasi-

entdeltakelse gjennom eksentrisk forlenging 

av plantarfleksorene. Den kombinerte pas-

sive og aktive mobiliseringen i fot, ankel og 

legg etterfølges av lokalt bedret bevegelses-

flyt og -utslag, samt pasientens opplevelse 

av bedring. Disse endringene kan ses i sam-

menheng med de kvalitative endringene 

som fremtrer når pasienten reiser seg fra 

sittende til stående; foten tilpasses underla-

get bedre, mer vektbæring på affisert bein og 

mindre anstrengelse i aktiviteten. Dette ak-

tualiserer betydning av å skape endringer i 

del-elementer av gange, for eksempel fotens 

tilpasningsevne til underlag og aktivering av 

postural aktivitet som grunnlag for balanse 

i gange.

Fra delfunksjoner til gange
Overgangen til gange (Ib) kan fortolkes som 

om fysioterapeuten er opptatt av at pasien-

ten tar med seg det hun har erfart og mestret 

i del-aktivitet over i gange. Fysioterapeutens 

ord; «bruke det du har kjent nå», kan forstås 

som en appell til pasienten om selv å sette 

sammen kroppslige erfaringer fra del-akti-

viteter til gange. Tilpasningen mot helhetlig 

aktivitet ser ut til å bygge på det fysiotera-

peuten har merket seg av tidligere endringer 

i del-aktivitet, for eksempel stabilt standbein 

i skritt og evne til å rekruttere postural ak-

tivitet i stående – og vurdering av om end-

ringene kan integreres i gange. Sekvensene 

aktualiserer tilpasset veksling mellom del- 

og helhetlige aktiviteter i gjenvinning av 

bevegelseskvalitet i en sammensatt aktivitet 

som gange.

Det relasjonelle og fysioterapifaglige 
Gjennom behandlingen har pasienten gitt 

både verbale og kroppslige uttrykk for at 

hun er utrygg. I sekvens Ib bruker fysiote-

rapeuten tid på instruksjon og oppmunt-

ring i overgangen til gange. Fysioterapeuten 

bruker ord som; «jeg er her», og kan forstås 

som emosjonell trygging i situasjonen. Sam-

tidig plasserer fysioterapeuten seg fysisk 

nært pasienten både i stående og i gange. 

Denne plasseringen virker avgjørende for at 

pasienten kan opprettholde grunnleggende 

bevegelseskvaliteter som postural kontroll i 

trunkus og stabilitet i venstre hofte i situa-

sjonene. Dette retter søkelys mot individret-

tet tilpasning av aktivitet og interaksjon som 

ledd i gjenvinning av bevegelseskvalitet i 

gange, samt hvordan det relasjonelle er vevd 

sammen med det rent fysioterapifaglige. 

Observasjon II
Pasienten er en mann med infarkt i capsula 

interna og venstresidige utfall (tabell 4). 

Han må ha personstøtte under gange, og ho-

vedutfordringen er trunkusstabilitet.

Behandlingssekvens IIa: Pasienten sitter 

på benken og presser høyre hånd ned mot 

underlaget. Fysioterapeuten ber pasienten 

være «lang i høyre side», men pasienten 

fortsetter å trykke seg ned. Han oppfordres 

til å vektoverføre til venstre, men også da 

presser pasienten høyre arm ned. Fysiotera-

peuten plasserer så en psoaspute under pa-

sientens venstre arm. Med egne hender og 

ord oppfordrer fysioterapeuten pasienten til 

å vektoverføre til høyre mens han er «lang», 

men den ønskede bevegelsen uteblir. Fysio-

terapeuten stopper og sier; «skal vi se…gjø-

re noe annet her…bare lete litt». Hun fjerner 

psoasputen, setter seg nært pasientens høyre 

side og ber pasienten om å legge høyre arm 

opp på hennes skuldre. Videre legger hun 

hendene på begge sider av thorax og tilpas-

ser samtidig trykk og retning, mens pasien-

ten oppreist og aktivt  vektoverfører til høyre 

og tilbake igjen. De samarbeider om denne 

bevegelsen en stund før de gjør det samme 

mot venstre side. Fysioterapeuten stryker på 

venstre side av pasientens trunkus og sier: 

«Grunnen til at vi gjør det her nå… er for at 

du skal få litt bedre kontakt i denne sida…

som skal hjelpe deg når du kommer opp og 

står og går».

Deretter reiser pasienten seg selvstendig 

opp i stående med mer symmetri i oppreis-

ningen enn tidligere i behandlingen. Han 

har fortsatt mest vekt på høyre, og fysiotera-

peuten utfordrer han videre med vektover-

føring til venstre i stående.

Behandlingssekvens IIb: Pasient: «Så går 

vi!». Fysioterapeuten plasserer seg tett bak 

pasienten samtidig som hun tilpasser hen-

Observasjon Pasienter Diagnose Funksjonsnivå ved observasjon

Observasjon I Kvinne 65 år Infarkt i hjernestammen  
6 dager før observasjon

Kan gå selvstendig med en person i 
umiddelbar nærhet

Observasjon II Mann 71 år Infarkt i capsula interna  
7 dager før observasjon

Kan ikke gå selvstendig og må ha 
personstøtte under gange

Likheter  

TABELL 4 Informasjon om pasientene.
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dene på thorax slik som da de kom gående 

inn. Pasienten ser fremover, er stabil i trun-

kus og venstre arm er avspent. Han initierer 

skritt med venstre fot, går kortere skritt med 

høyre bein og venstre forfot subber ned i 

underlaget. Fysioterapeuten sier; «ta len-

ger steg med høyre!». Pasienten tar lenger 

steg med høyre og kommer inn i en jevnere 

rytme og et økende tempo. «Der ja, da får 

du strukket ut venstre. Veldig bra!», sier 

fysioterapeuten. Videre under gange «kla-

reres» venstre fot av underlaget, men settes 

ned uten et markant hæl-i-sett. Tilbake på 

rommet setter pasienten seg i en lenestol og 

spør; «støttet du meg mye nå?» Fysiotera-

peuten svarer; «mindre enn når vi gikk inn, 

for nå hadde du litt bedre flyt når du gikk». 

Pasient; «ja det hjelper på».

Betraktninger fra observasjon II
Problemløsning og tilpasninger 
Sekvens IIa kan tolkes som om fysioterapeu-

ten utforsker muligheter og begrensninger 

for bevegelse i trunkus. Pasientens bevegel-

sesmønster ser ut til å preges av at han kom-

pensatorisk presser høyre arm og skulder 

ned mot underlaget, noe som vanskeliggjør 

aktivering av stabilitet i venstre side. Fysiote-

rapeutens hensikt med den verbale instruk-

sjonen kan forstås som en måte å skape aktiv 

forlenging og mobilitet i trunkus’ høyre side 

– noe som kan fremme dynamisk stabilitet 

i venstre side. Imidlertid synes ikke dette å 

fungere innledningsvis. Fysioterapeutens 

videre handlinger kan forstås som konti-

nuerlige vurderinger av bevegelsesutførelse 

og utforskning i måter å gjøre det lettere for 

pasienten å aktivere den nødvendige stabi-

liteten. Endring skjer når fysioterapeuten 

plasserer pasientens høyre arm over egne 

skuldre, noe som gjør det vanskeligere for 

pasienten å presse ned og dermed lettere å 

aktivere trunkal oppreisthet mens han beve-

ger seg. Denne type kontinuerlige tilpasnin-

ger er aktuelt for fagutøvelsen hvor bevegel-

sesanalyse og problemløsning i situasjonen 

danner grunnlag for videre intervensjon.

Endret samspill lokalt – endret bevegel-
seskvalitet i gange
I sekvens IIb plasserer fysioterapeuten seg 

og bruker hendene som innledningsvis i be-

handlingen. Pasienten viser likevel endrede 

bevegelseskvaliteter i denne situasjonen 

hvor trunkus er stabil, blikket rettes frem i 

rommet og venstre arm forholder seg rolig 

og avspent. Dette kan forstås som at ulike 

forutsetninger for gange er endret i forkant 

av denne situasjonen, for eksempel samspil-

let mellom trunkus, arm, hofte og fot. Fysio-

terapeuten ber pasienten om å øke stegleng-

den og pasienten «klarerer» venstre fot fra 

underlaget videre i gange – noe som ser ut 

til å være forutsetning for endringen i tempo 

og flyt som skjer i situasjonen. Sekvensen 

kan belyse betydningen av endret samspill 

mellom ulike kroppsområder, for eksempel; 

hvordan krav til stabilitet i standfasen kan gi 

rom for økt mobilitet i svingfase, og hvordan 

dette sammen med endret postural trunkus-

kontroll kan virke inn på flyt, symmetri og 

endret orienteringsevne i gange. 

Diskusjon
Resultatene viser at fysioterapeuten retter 

oppmerksomhet mot bevegelseskvalitet. 

Dette kommer til uttrykk gjennom hand-

linger for å bedre forutsetninger for gang-

funksjonen hos den enkelte pasient, for så å 

implementere disse endringene i gange som 

helhetlig aktivitet. Aspekt som; tilpasning til 

underlag og omgivelser, postural kontroll og 

forhold mellom stabilitet/mobilitet i ulike 

kroppsområder vektlegges. Fysioterapeu-

ten bruker mest tid på del-funksjoner og 

del-aktiviteter, mens gange utføres intermit-

terende. Kvalitative endringer observeres 

i begge situasjonene, både i delfunksjoner 

og i gange. Disse endringene fremkommer 

ved at interaksjon og oppgaver/aktiviteter 

tilpasses den individuelle pasient gjennom 

problemløsning i situasjonene. Tilpasninge-

ne synes å basere seg på analyse av begrens-

ninger på kroppsfunksjons- og strukturnivå, 

samt vurdering av emosjonelle behov i situ-

asjonen.  

Metodiske betraktninger
Observasjon
Observasjon gir tilgang til handlingene i 

fysioterapeutens yrkesutøvelse, samt ana-

lyse av eventuelle endringer i bevegel-

seskvalitet. Metoden gir ikke utfyllende 

innsikt i fysioterapeutens begrunnelser 

og vurderinger som ligger til grunn for 

forståelse og handlinger i den enkelte kon-

tekst. Imidlertid fremkommer mange av 

fysioterapeutens vurderinger både gjennom 

handlingsvalg og dialog med pasientene.  

Pålitelighet
Bruk av video ga mulighet for nøyaktig og 

kontrollerbar transkripsjon, samt tilgang 

til medforfatter sin vurdering av primær-

kildene. Grundig helhetlig transkribering 

kan ha påvirket studiens pålitelighet posi-

tivt. Pasientenes verbale utsagn ved obser-

verbare endringer forsterker påliteligheten 

av endringsfunn. Egen tilstedeværelse og 

bruk av videokamera kan ha påvirket delta-

kerne og fagutøvelsen i situasjonene. I lik-

het med andre studier, eksempelvis Øberg 

(12), erfarte også vi i dette prosjektet at både 

fysioterapeut og pasienter syntes upåvirket 

av observatørens tilstedeværelse så snart 

behandlingene var i gang. Observasjonsdata 

gir imidlertid alltid en forståelse av infor-

mantene som baserer seg på forskerens til-

stedeværelse i miljøet (10). 

Observasjon av en praksis som er kjent 

for forskeren har både fordeler og ulemper. 

Det selvsagte og underforståtte i situasjo-

nene kan «blinde» observatøren (13) og slik 

sett «underkommuniseres» i videre analy-

ser. Innsikt i feltet – posisjonert innsikt – gir 

imidlertid et godt grunnlag for forståelse av 

det som observeres og en kompetanse som 

gir grunnlag for analyser og fortolkning 

(13). 

Gyldighet
Utvalget i studien er begrenset. Et større ut-

valg ville bidratt til mer variasjon i materia-

let. På den annen side er utvalget strategisk 

valgt (10), slik at pasientenes ulike forutset-

ninger for gange frembringer en variabilitet 

som gir noe bredde selv med et lite utvalg.

Studien fremstiller en fysioterapipraksis 

som viser hvordan gjenvinning av bevegel-

seskvalitet kan foregå. Søkelyset rettes mot 

hva som uttrykkes i handling og samhand-

ling – det erfaringsnære. Da forsknings-

feltet var kjent, vektla vi bevisstgjøring av 

egen forforståelse, stilte kritiske spørsmål 

til materialet og brukte teoretiske perspek-

Endring i bevegelsekvalitet hos pasien-
ter ser ut til å ha sammenheng med 
fysioterapeutens individuelle tilpasning.
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tiver for rekontekstualisering og tolkning av 

materialet. Gjennom abstraksjonsprosessen 

(11) har trekk ut over det spesielle og av mer 

allmenn betydning for fysioterapifaget trådt 

frem. Resultatene har slik sett betydning 

ut over den enkelte kontekst og omhandler 

studiens hensikt. Studien er gjennomført 

systematisk og er metodisk i tråd med krav 

innenfor kvalitativ forskning (10, 11).

Utvidede betraktninger av samlet 
resultat 
Endringer på delnivå – betydning for be-
vegelseskvalitet i sammensatte bevegel-
ser og gange
Observerbare endringer i lokale kropps-

områder synes å ha betydning for samspill 

mellom kroppsdeler og omgivelser, samt for 

bevegelseskvalitet i gange. I tilnærmingen 

er det glidende overganger mellom fysiote-

rapeutens passive bearbeiding av vev, kom-

binasjon av tilpassede hender og pasientens 

selvstendige egenaktivering. 

I observasjon I arbeides det både med 

biomekaniske og nevromuskulære forhold i 

affisert fot.  Litteraturen (1, 14) viser til fo-

tens sentrale rolle i overføring av krefter og 

tilpasning til underlag for vektoverføring i 

standfase, samt viktig sensorisk informa-

sjonskilde for sentralnervesystemet. Hvor-

dan foten møter underlaget er avgjørende 

for biomekaniske forhold, nevromuskulær 

rekruttering og aktivering i resten av krop-

pen under gange (2). For denne pasienten 

synes det avgjørende å endre lokale forhold 

i affisert fot for å endre bevegelseskvalitet i 

gange. 

I observasjon II adresserer fysioterapeu-

ten trunkuskontroll med påfølgende endrin-

ger i initiativ og evne til selvstendig oppreis-

ning hos pasienten. Nedsatt trunkuskontroll 

er ofte assosiert med redusert balanse og 

nedsatt evne til gange (15). Koordinasjon av 

hode, trunkus og bekken er forutsetninger 

for å opprettholde balanse og flyt i gange, og 

denne koordineringen er nedsatt hos mange 

slagpasienter (15). Etter hjerneslag reduseres 

ofte orienterende og stabiliserende mulighe-

ter med bakgrunn i endrede biomekaniske 

forhold i kropp og nedsatt sensomotorisk 

integrering (16). Samspillet mellom å opp-

rettholde postural holdning og bevegelse er 

viktig i de fleste av våre daglige aktiviteter, 

da tilpasset posturalitet  er en forutsetning 

for frivillig initiering av målrettede aktivite-

ter (17). Postural aktivitet og direkte målret-

tet aktivitet er derfor ikke to adskilte feno-

men, og må ses i sammenheng. Pasientens 

endring i trunkusposturalitet og forbedret 

samspill mellom kroppsområder, kan derfor 

ses som forutsetning for de kvalitetsmessige 

endringer som skjer i sammensatt aktivitet 

og under gange.

Del, helhet og oppgave
I denne studien retter fysioterapeuten fokus 

mot bevegelser som synes viktige for kvali-

teten i pasientenes gangfunksjon og integre-

rer disse intermitterende i gange. Dette kan 

forstås som oppgaveorientert tilnærming 

i tråd med Shumway-Cook & Woollacott 

(1), hvor treningen på del-nivå kontinuerlig 

settes sammen til gange som helhetlig funk-

sjon i en og samme behandling. Oppgave-

orientert trening er en tilnærmingsform 

(1, 18) som er vist å være effektiv (6). Be-

grepet «task-oriented approach/method/

training»brukes og defineres imidlertid for-

skjellig (1, 5). Studien underbygger betyd-

ningen av å adressere spesifikke del-kompo-

nenter på strukturelt nivå for optimalisering 

av bevegelser på aktivitetsnivå, samt at end-

ringer på del-nivå settes sammen til helhet – 

slik at oppgaven samsvarer med pasientens 

funksjonelle mål (19) og gir mening for den 

enkelte pasient (4). 

Handling skapes i situasjonen
Fysioterapipraksis slik den fremstår i ma-

terialet er systematisk, men følger ikke et 

fastlagt mønster eller prosedyre – interven-

sjonen skapes der og da. Fysioterapeutens 

handlinger og det hun verbalt formidler til 

pasientene, gir inntrykk av at hun konti-

nuerlig vurderer hvordan samspill mellom 

kroppsområder endrer seg og hvilke ytterli-

gere tilpasninger som kreves for å gjenvinne 

bevegelseskvalitet i gange. Det hypotetisk-

deduktive resonnementet innebærer denne 

type hypotesedanning om pasientens funk-

sjonsproblemer. Gjennom undersøkelser og 

håndtering verifiseres eller forkastes ulike 

hypoteser underveis i bevegelsesanalysen 

(9). Denne resonneringsformen hvor pasi-

entens funksjonsproblemer analyseres, refe-

reres ofte til som diagnostisk resonnement.

Videre vurderer fysioterapeuten det ikke-

diagnostiske, for eksempel psykologiske, 

sosiale og kulturelle aspekt av pasientens 

bevegelsesmønster. Dette kommer spesielt 

til uttrykk i observasjon I, hvor pasienten 

har behov for trygghet og oppmuntring 

for å utføre ulike oppgaver og aktiviteter. 

Fysioterapeutens tilpasninger i plassering, 

tilrettelegging av fysisk miljø, samt verbale 

kommentarer synes å være av betydning 

for opprettholdelse av kvalitative endrin-

ger i pasientens bevegelsesmønster under-

veis i behandlingen. Disse handlingene kan 

forstås som narrativt resonnement (9) og 

omhandler en forståelse av pasientens funk-

sjonsproblem på et psykososialt nivå, samt 

en anerkjennelse av pasientens erfaringer 

med egen kropp og sykdom.

De individuelle tilpasningene i behand-

lingene viser ulike dimensjoner, hvor fy-

sioterapeutens handlinger og «timing» når 

del-aktivitet skal settes sammen til gange 

bygger på:

Pasientenes aktivitetsbegrensninger – 

Fysiske forutsetninger

Pasientenes deltakerbegrensninger – 

Egen opplevelse og emosjonelle behov

Det nære forholdet mellom det kogni-

tive/rasjonelle og det interaktive/relasjonelle 

resonnementet betegnes som dialektisk re-

sonnering og er i tråd med WHOs’ ICF, hvor 

individets funksjon defineres som: «interak-

sjon eller komplekst forhold mellom helsetil-

standen og kontekstuelle faktorer» (20). Da 

behandling av pasienter med hjerneslag inn-

befatter interaksjon med ulike mennesker 

og forskjellige bevegelsesproblemer, synes 

det nødvendig å tilpasse både fysioterapi-

tekniske ferdigheter og samhandling til den 

enkelte pasient for å optimalisere funksjon. 

Avslutning
Studien dokumenterer en fysioterapipraksis 

som gjennom handlinger og endringer syn-

liggjør hvordan gjenvinning av bevegelses-

kvalitet i gange kan utøves, samt betydnin-

gen av individualisering og gjennomgående 

problemløsningsprosesser i interaksjon med 

pasientene. Endringene i bevegelsekvalitet 

hos pasientene ser ut til å ha sammenheng 

med fysioterapeutens individuelle tilpasnin-

ger, og endringer som skjer i enkelt-kropps-

områder og i del-funksjoner synes å ha 

betydning for kvalitet i mer sammensatt ak-

tivitet som gange.

Det er ikke mulig å si noe om varigheten 

på de observerte endringene i bevegelsesut-

førelse hos pasientene. I behandlingene bru-

kes det mindre tid på gange enn delfunksjo-

ner. På bakgrunn av at man lærer gjennom 

bruk og erfaring (4), kan tidsfordeling mel-

lom fokus på forutsetninger for gange versus 

aktiviteten gange diskuteres. 

Studien er ikke utfyllende når det gjelder 

å dokumentere fysioterapeuters tilnærming 
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for å gjenvinne bevegelseskvalitet i gange. 

Det er behov for ytterligere praksisstudier 

for å belyse andre sider ved optimalisering 

av gange etter hjerneslag. Prosjektet kan 

imidlertid bidra til økt forståelse av bevegel-

seskvalitet og betydning av det relasjonelle i 

samhandling, samt stimulere til nye reflek-

sjoner og videre forskning på fysioterapi-

praksis og bevegelseskvalitet i fagmiljøet.

Takk
Takk til pasienter, fysioterapeut og arbeids-

giver som gjorde studien mulig. En spesiell 

takk til Fond til etter- og videreutdanning 

av fysioterapeuter for formidlingsstipend og 

mulighet til å skrive artikkel. Ingen interes-

sekonflikter er forbundet med studien.
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Title: Movement quality in post-stroke walking. An observational study of  
physiotherapy practice
Abstract 

 Purpose: Increased insight in physiotherapy practice regarding recovery of walking func-

tion in the early post-stroke phase, with particular attention to any changes in movement 

quality.

Design, Material and Method: Non-participatory observation of one physical therapist 

in interaction with two strategically selected patients admitted to a stroke unit and 

with walking difficulties because of various neurological outcome. A systematic content 

analysis was carried out based on a phenomenological-hermeneutic approach. Theory of 

science/neurobiology and clinical reasoning were used as analytical perspectives. 

Results: The physiotherapist draws attention towards quality of movement and em-

phasizes aspects such as; adaptation to the base of support and surroundings, postural 

control and relationship between stability/mobility in different body parts. Changes in 

movement quality are observed in both situations and occurs both in part-functions and in 

walking. Most of the time her actions target part-tasks and part-functions, while walking 

is performed intermittently. The physical therapist continuously adjusts her interaction 

and tasks/activities in the situations. The adjustments seem to be based on analysis of 

individual structural and functional constraints, as well as evaluation of emotional needs 

of the situation.

Conclusion: The physical therapist’s actions are adjusted to the individual patient’s spe-

cific needs. Changes in movement quality at impairment-level seem to be of significance 

for changes in movement quality in walking. The individualized approach and problem 

solving appear essential for the qualitative changes that occur during treatment and in 

walking.

Key words: Quality of movement, stroke, gait, individualization, clinical reasoning.
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Introduction 
Today in many parts of the world the stan-

dard of academic training in physiotherapy 

is particularly high. Increasingly, a sound 

background in appropriate divisions of the 

basic sciences is being applied to health 

and dis-ease-related entities of relevance 

to physiotherapists (1). At least at postgra-

duate level science-based pathological and 

therapeutic mechanisms are now taught in 

countries and institutions where training 

had once been traditionally «technical». The 

profound interest in pain mechanisms cur-

rently being shown by musculoskeletal (for-

merly manipulative) physiotherapy world-

wide is a key example. 

Though by no means the only example, 

this focus on pain at the molecular level is 

particularly significant. It is certainly a far 

cry from the earlier world of manipulative 

physiotherapy where ritualised passive mo-

vement was king and pain was seen as es-

sentially an «inconvenience» to its optimal 

delivery. Pain was to be either palliated (sub)

acutely («irritable»/«chemical»), or resolved 

chronically as a result of the «correction» of 

its purported mechanical (movement-rela-

ted) basis (2). The behavior of (in particu-

lar) evoked pain was simply sketched on a 

«movement» mud-map. This was then idio-

syncratically interpreted in the vital ongoing 

determination of parameters of therapeutic 

passive movement (3). Its actual mechanis-

ms were of little or no interest. 

An important point with respect to the 

former lack of interest in pain science – in-

deed any of the «…theoretical and speculati-

ve» and possibly «…quite false» basic scien-

ces (4), is that it was/is deliberate (5-8). The 

exact reason(s) for this difficult to justify 

under the circumstances regression to 17th 

Century medicine is unclear. Eschewal was 

initially recommended during the period 

when it was obvious that the post World War 

II explosion in applied medical science was 

enabling the most valuable advances in the 

entire field of health care the world had ever 

seen. It can only be assumed that persisting 

with strictly «how-to» manuals and exclu-

ding/limiting science-based mechanisms is 

deemed to have «survival value» (7-11). This 

may be related to acute awareness of the re-

lative simplicity of the modality (graduated 

stretch) and its threatened somewhat unde-

sirable («alternative») associations (4,5). 

Investigation 
Whatever the case, rather than being «safe» 

as was intended the purportedly «infallible» 

empirical approach inevitably aroused cri-

tical curiosity. Subsequent sound investiga-

tions into various elements of therapeutic 

passive movement have revealed little that is 

unique, either in substance, outcomes or cost 

effectiveness (12-14). Perhaps the most sig-

nificant aspect has been the failure of many 

of the fundamental components of the clini-

cal process itself to fulfil their biomechanical 

implications and expectations. This issue is 

dealt with at some length in recent reviews 

by Bialosky et al. (15) and Wellens (16). The 

Modernisation of Manipulative Therapy 645 

Suffice it to say that the specificity and re-

liability of palpation tests for «faults», as well 

as the rationale for the delivery of selected 

parameters of therapeutic passive move-

ment, have been seriously questioned (17-

22). This in turn is one reason to question 

 Research indicates that, despite physiotherapists’ comprehensive training in the basic 

sciences, manipulative (currently «musculoskeletal») therapy is still dominated in the 

clinical setting by its original, now obsolete, structure-based «bio-medical» model. This 

is further inexplicable in the light of evidence that not only the underlying «philosophy» 

but also several of the fundamental requirements of the clinical process itself which has 

the structural-mechanical model as its basis, have been shown to be flawed or at least 

irrelevant. The apparent inability of the profession to fully abandon outmoded «concepts» 

(and embrace the acknowledged science-based «best practice» biopsychosocial model) 

may have potentially undesirable consequences for both patients and therapists engaged 

in the management of (chronic) musculoskeletal pain and disability. 
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(causal) conclusions regarding outcomes 

drawn from clinicians’ psychophysical per-

ceptions of «change» (21,23-26). The other 

is that to date there is no convincing eviden-

ce for any lasting alteration in tissue length, 

position, shape or content following passive 

movement (23,27,28). Nor would any be 

expected given that the forces delivered by 

passive movements are said to be too small 

and too brief to do so (29,30), are readily 

dissipated (31) and in any case, as mentio-

ned above, appear to lack accuracy (15). 

Regardless of how rationalised, the 

biomechanical model for passive movement 

has always suffered from the fact that posi-

tive outcomes may sometimes be obtained 

by treatment applied «elsewhere». This is 

highly suggestive of a «neurological» rather 

than mechanical effect. Namely, facilitation 

of movement through (endogenous) inhi-

bition of pain (32-36). This observation, 

together with the above and other evidence 

has led Wellens (16) to conclude that where 

pain is the major problem to be «treated» the 

biomechanical model for passive movement 

«appears largely erroneous»; and where this 

is presumed to be «abnormal» mobility it is 

doubtful that passive movement can achieve 

any lasting physical «change». (All of which 

begs the question: what is responsible for 

any observed positive effect?). 

Is «Philosophy» Important? 
So, the dogma behind the trial and error 

formulae that have dominated learning 

and clinical practice of therapeutic passive 

movement for decades is gradually being 

discredited. Even recommended guideli-

nes and rationale for the once all important 

«selection of technique» appear to lack vali-

dity and reliability. Nevertheless, other than 

helping to bring this unnecessarily elabo-

rate process out into the open, the question 

might be asked whether elimination of its 

«conceptual» trappings really matters in the 

final wash-up? That is, when it comes to the 

potential role of passive movement in the 

physiotherapy management and rehabilita-

tion of appropriate patients/conditions. 

After all, apart from implied alterations 

in structure, what the research mainly dis-

putes are simply empirically based dictates 

of the various founding fathers. It may be 

argued that many of these were «conceptua-

lised» and dominated teaching and practice 

a long time ago, and that the early literature 

cited here has little relevance to the cur-

rent situation. Nor need negative findings 

for method mean that passive movement as 

such is without some potential «mechani-

cal» mechanism and value (37,38). Indeed, 

it is still necessary to account for any posi-

tive clinical outcome with this treatment, re-

gardless of effect size (34,39). Furthermore, 

it is reasonable to expect that when put into 

a modern scientific context the choice, po-

tential benefits and limitations of therapeu-

tic passive movement would become self 

evident. Any academic course that includes 

the study of (mechanisms of) disease, tissue 

damage and repair, and pain science inclu-

ding the recognized biopsychosocial clinical 

model, would seem sufficiently «scientific». 

As noted earlier, a majority of physiothera-

pists worldwide are now trained in such an 

environment. 

However, for reasons somewhat difficult 

to comprehend the message does not seem 

to be getting through. This is clearly evident 

from, among other things, the findings of 

recent studies such as those by Daykin & 

Richardson (40) and Ali and Thomson (1) 

from the United Kingdom. 
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Commentary
It is well documented that acute hamstring muscle strain is the 

most common injury in many sports that involve repeated bo-

uts of sprinting, including soccer (Ekstrand et al 2011) and 

Australian Rules football (Orchard and Seward 2011). Preven-

tion of primary and recurrent injury is therefore paramount, 

but unfortunately little evidence currently exists to support the 

efficacy of preventive interventions (Goldman and Jones 2011). 

This rigorous large-scale trial is extremely relevant for physio-

therapists who treat sports people with acute hamstring muscle 

strains, as it provides the strongest evidence yet that eccentric 

strength training can significantly reduce the incidence rate of 

both primary and especially recurrent injury. The intervention 

was not complicated nor did it rely upon expensive gym-based 

equipment: repeated sessions of the Nordic hamstring exercise 

were performed over a 10-week period, and the dosage prescri-

bed produced a preventive effect for at least 12 months. While 

the Nordic hamstring exercise might be considered an intense 

load, particularly for people who are unaccustomed to eccentric 

strength training, it is important to note that no injuries were ac-

tually experienced during the conduct of the exercise program. 

Thus, even though the intervention likely evoked considerable 

muscle soreness, it was safe. A minor criticism of this trial is that 

exposure time was not specifically quantified, which means that it 

cannot be stated with certainty that there was no difference in the 

amount of training and/or match participation between the con-

trol and intervention groups. However, given the large numbers 

involved in this study and that professional versus amateur play-

ers were evenly distributed between the groups, it is highly likely 

that any difference in exposure time was only small (if present 

at all) and thus of no consequence to the reported outcomes. As 

acute hamstring muscle strain is likely a multifactorial injury, it 

is acknowledged that comprehensive preventive programs should 

be diverse but the fundamental components of these programs 

must always comprise evidence-based interventions, such as the 

Nordic hamstring exercise.

Anthony Schache
Department of Mechanical Engineering, The University of
Melbourne, Australia
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Eccentric hamstring muscle training can prevent hamstring 
injuries in soccer players

Synopsis
Summary of: Petersen J et al (2011) Pre-

ventive effect of eccentric training on acute 

hamstring injuries in men’s soccer: a cluster-

randomized controlled trial. Am J Sports

Med 39: 2296–2303. [Prepared by Nicholas 

Taylor, CAP Co-ordinator.]

Question: Does eccentric muscle trai-

ning of hamstring muscles reduce the rate 

of hamstring injuries in male soccer players? 

Design: Cluster randomised, controlled 

trial with concealed allocation. 

Setting: The 5 top men’s soccer divisions 

in Denmark. 

Participants: First team squad soccer 

players from teams in the top 5 national 

soccer divisions were included. Players who 

joined a team after the start of the trial were 

excluded. Randomisation of 54 teams allo-

cated 26 to the intervention group and 28 to 

a control group.

Interventions: Both groups followed their 

usual training program. In addition, the in-

tervention group completed 27 sessions of 

the eccentric hamstring muscle training in a 

10 week period during the midseason break, 

and once a week in the second half of the 

season. The hamstring exercise (the Nordic 

curl) involves the player using hamstrings 

to resist forward falling of the trunk from 

a kneeling position. Players completed 2–3 

sets of 5–12 repetitions of the exercise for 

1–3 sessions per week.

Outcome measures: The primary outcome 

was the number of overall, new, and recur-

rent acute hamstring injuries during one full 

soccer season. A hamstring injury was defi-

ned as any acute physical complaint in the 

region of the posterior thigh sustained du-

ring a soccer match or training. Recurrence 

of an injury already reported in the trial pe-

riod was not included to avoid recording the 

same injury more than once. 

Results: 50 teams with 942 players com-

pleted the study. At the end of the season, 

there had been 15 hamstring injuries (12 

new, 3 recurrent) in the eccentric hamstring 

exercise group and 52 injuries (32 new, 20 

recurrent) in the control group. The number 

needed to treat (NNT) to prevent 1 ham-

string injury (new or recurrent) was 13 (95% 

CI 9 to 23). The NNT to prevent 1 new inju-

ry was 25 (95% CI 15 to 72) and the NNT for 

recurrent injury was 3 (95% CI 2 to 6). Apart 

from short term muscle soreness no adverse 

events were reported in the exercise group. 

Conclusion: An eccentric strengthening 

exercise program for the hamstring muscles 

that can be performed during training can 

help prevent hamstring injuries in soccer 

players.
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Per Koren Solvang, Åshild Slettebø (red.):

Rehabilitering. Individuelle prosesser, 
fagutvikling og samordning av tjenester
Gyldendal Norsk Forlag 2012

333 sider

Pri:s 358,- 

ISBN 978-82-05-41941-4

Boka handler om rehabiliteringsfeltet fra flere 

vinkler; historisk utvikling, og endringer i politiske 

føringer, tjenestemottakers rolle og fagutvik-

ling. Boka er bygd opp i 4 deler; Rehabilitering 

som fagfelt, Individ og prosess, Rehabilitering 

og livsfaser, og Samarbeid. Hvert av de 19 

kapitlene er strukturert med innledning, teoretisk 

forankring, henvisning til relevant forskning, og 

oppsummering. Bokas forfattere er aktive innen 

forskning, og i boka løfter de frem det de mener 

står sentralt i rehabilitering.

Boka er skrevet for helsefagstudenter sent i 

grunnutdanningen eller tidlig i et masterstudium, 

samt for fagpersoner som søker ny og oppdatert 

kunnskap. For meg var det lite nytt i boka, men 

jeg vurderer den til å være en god kilde her og nå 

til å skaffe grunnleggende kunnskap om bredde 

og utfordringer i rehabilitering. Særlig for en som 

ikke har lang fartstid i feltet.

For meg er bokas viktigste kapittel det 16. der 

forfatterne problematiserer hvilken påvirkning 

det kan ha på tjenestemottaker at fagpersoner 

ønsker å måle og standardisere. I en tid der alt 

skal dokumenteres og endring skal tallfestes, er 

det viktig at klinikeren reflekterer over hvilken 

nytte tjenestemottaker har av at instrumentet 

brukes på ham/henne.

Jeg savner en dypere problematisering 

omkring tjenstemottakerens rolle i sin egen 

rehabiliteringsprosess. Rol-

len berøres i flere kapitler, 

men etter mitt syn blir det 

tildels svært overflatisk. 

Hvor er tjenestemottakeren 

i elektronisk pasientjournal 

som felles grenseområde? 

Hvor er tjenestemottakeren 

i de tverrfaglige samtalene? 

Hvor er dialogen med tje-

nestemottaker, og hvordan 

arbeider man for å få til et 

godt samarbeid med ham/

henne? Reell brukermedvirk-

ning forekommer når tjenes-

temottaker og tjenesteyter 

møtes som likeverdige foran oppgaven som er å 

bistå tjenestemottaker i å nå sine mål. 

Mulige konsekvenser av Samhandlingsre-

formen er i liten grad berørt. Kanskje ikke så 

rart ettersom virkningene av reformen ikke er 

synlige enda, men innenfor emnet kontinuitet 

kunne pasientforløpet fått en bedre dekning. 

Samarbeid mellom ulike nivåer i helsetjenesten 

kunne kanskje vært belyst med gode eksempler. 

Rehabilitering ved rus og psykiatri er ikke berørt. 

Dette er felter som er i vekst, felt 

som har stort behov for kvalifisert 

personale, og felter som har andre 

tilleggsutfordringer ut over tema-

ene denne boka dekker.

Boka er til tider tunglest. 

Teksten har få naturlige pauser 

for leser, og få illustrasjoner. Opp-

bygningen av teksten gir mange 

henvisninger både til referanser 

og til tidligere eller senere kapitler. 

Henvisninger til litteratur for 

ytterligere fordypning kommer 

med referanser inne i den løpende 

teksten. Denne henvisningsfor-

men fungerer godt i elektroniske 

medier, men ikke så godt her.

Forfatterne innehar høy grad av oppdatert 

kunnskap innen sine fagområder. Henvisning til 

aktuell forskning gjør det lett å se sammenhen-

ger mellom den teorien som presenteres og en 

klinisk hverdag. 

Christina Hilmarsen
Fysioterapeut og MSc Helsevitenskap
FoU koordinator, Røros Rehabilitering

Informativt om rehabilitering

Rettelse til Fysioterapeuten nr. 4 

 Dessverre har litteraturlisten til teksten omhandlende «treningsprinsipper» på side 43 falt ut. 
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Halvor Nordby:

Etiske dilemmaer i helse- og 
omsorgsarbeid
Gyldendal Norsk Forlag

202 sider

Pris: 299,-

ISBN: 9788205419490

Hvis man står overfor to eller flere valgmuligheter 

der ingen bestemt handling er opplagt, har man 

et etisk dilemma. Økonomiske rammer, tidspress, 

krav fra pasienter/pårørende og overordnede 

medfører at vanskelige valg må tas. Boken pre-

senterer ulike problemstillinger og kommer med 

forslag til hvordan man kan nærme seg løsninger 

på slike problem.

Forfatteren er professor ved Høgskolen i Lil-

lehammer og er i tillegg knyttet til Universitetet i 

Oslo. Han har lang erfaring i å undervise om etikk 

og kommunikasjon, og har skrevet flere bøker og 

artikler om temaet.

Nordby bruker eksempler fra sykehus, 

sykehjem, hjemmesykepleie og ambulanse for å 

illustrere de vanskeligheter helsepersonell står 

overfor. Boken henvender seg først og fremst til 

personell i førstelinjetjenesten. Disse opplever 

etiske dilemmaer overfor både overordnede og 

hjelpetrengende.

I de seinere år har NPM (New Public Mana-

gement) gjort seg stadig mer gjeldende innen 

administrativ styring av norsk helsevesen. Dette 

innebærer krav til lønnsomhet, økt effektivitet, 

innsparinger og 

omorganiseringer. 

Ledere av helsefor-

etak har, til forskjell 

fra tidligere, i stadig 

større grad økono-

misk/administrativ 

bakgrunn og ikke 

helsefaglig utdan-

ning. Beslutninger 

kan tas der helsear-

beidere opplever at 

egne arbeidsvilkår 

blir forverret, og at pasienter får dårligere omsorg. 

Har lederne nok kunnskap om de problemer 

helsearbeidere står overfor og hvilke forståelse 

har helsepersonell for de avgjørelser som ledelsen 

tar?  Nordby er opptatt av hvordan god kommuni-

kasjon mellom ledelse og medarbeidere kan løse 

slike konflikter.

Det kan aldri settes opp fullstendige etiske 

regler. Etiske valg må være personlig begrunnet. 

De må finne sted i møte mellom pasient og helse-

personell, men selvfølgelig må de være forankret i 

gjeldende normer for god etikk.  Nordby er særlig 

opptatt av at den enkelte må tenke gjennom sine 

etiske grunnverdier. Hva slags holdninger har man 

til pasienter? Nordby hevder at etikk og relasjonell 

kompetanse ofte er undervurdert i forhold til 

helsefaglige ferdigheter. 

Krav og kritikk fra pasienter og pårørende 

kan både være vel begrunnet, men også urime-

lig.  Uansett vil det ofte være helsepersonell i 

førstelinjetjenesten som blir stilt til ansvar for 

denne kritikken selv om problemene kan skyldes 

rammevilkår som er sentralt bestemt. Hvordan 

skal så helsearbeidere møte dette? Hvordan skal 

pasienter informeres når det gjelder alvorlige, 

eventuelt dødelige sykdommer? Hva med den 

enkelte helsearbeider som ikke har tid nok til den 

omsorg som pasienter trenger, og dermed kom-

mer i konflikt med sin egen etikk? 

Disse og andre problemstillinger kommer 

Nordby mer inn på i den praktiske delen om hvor-

dan helsepersonell bør gå frem for å gjøre gode 

etiske valg. Løsningen ligger i å systematisere 

problemstillingene, se hvilke parter som er invol-

vert, vurdere konsekvenser av valgte handlinger 

og komme i dialog med involverte parter. Kolle-

gaer kan i tillegg være til uvurderlig samtalehjelp, 

ut fra sin kjennskap til tilsvarende konflikter. 

Kollegaveiledning innebærer å tenke høyt om 

ulike handlingsalternativ, og dette er viktig for 

helsetjenesten generelt. Nordby skriver utførlig 

om dette, og de generelle rådene er av allmenn 

interesse for helsepersonell. Boken er lettskrevet, 

det er gode sammendrag og oppsummeringer 

knyttet til hvert kapitel. En stikkordliste gjør det 

lett i ettertid å slå opp i denne boken, som med 

utbytte kan leses av alle fysioterapeuter.

Einar Hafsahl
Fysioterapeut
Sandnes

Opplysende bok om etiske dilemmaer i helsetjenesten

Profesjonell utvikling og faglig veiledning  
– et fellesfaglig perspektiv
Forfatter: Kari Killèn

Forlag: Gyldendal Akademisk

ISBN: 9788205425156

Arbeid med relasjoner krever profesjonalitet 

hos alle faggrupper. Veiledning er i denne 

sammenhengen nødvendig for å sikre 

mottakeren av tjenesten. Denne boken for-

midler en pedagogisk tilnærming som først 

og fremst er utviklet innenfor psykososialt 

arbeid. 

Boken legger vekt på barneperspektivet, 

tilknytningsteori, relasjonskompetanse og mentaliseringsevne. 

Kunnskapen som formidles favner ulike fag, og kan i følge forlaget 

være interessant for blant andre veiledere av helse- og sosialperso-

nell. I tillegg henvender boken seg til praktikere som ønsker å arbeide 

med egenutvikling.

Beteendemidicinska tillämpningar i sjukgymnastik
Forfatter: Eva Denison og Pernilla Åsenlöf

Forlag: Studentlitteratur

ISBN: 9789144059358

Kognitiv atferdsterapi er et tverrvitenskapelig og 

interdisiplinært kunnskapsområde som fokuserer på 

samspillet mellom atferd og biomedisinske faktorer i 

sykdomsutvikling. Sentralt er individets opplevelse av 

helse eller uhelse i relasjon til sykdomsbildet. 

I stort sett alle fysioterapeutiske tiltak og inter-

vensjoner kreves mer eller mindre store helserelaterte 

atferdsendringer. Dersom pasient ikke er i stand til å 

gjennomføre denne atferdsendringen, hjelper det lite 

hvor evidensbasert, spesifikk og konsensusbasert tiltaket er.

Denne svenske boken beskriver, ved hjelp av teori, hvordan fysioterapeuter 

kan arbeide systematisk sammen med sine pasienter for å kunne støtte slike 

endringsprosesser, med fokus på praktisk gjennomføring. Alle steg i prosessen 

illustreres med eksempler. 

blir forverret og at pasienter f
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Signe Nilssen Stafne, Fysioterapeut, MSc, 
PhD, NTNU, Det medisinske fakultet, Institutt 
for samfunnsmedisin.

Sammendrag
 TRIP-studien (Training In Pregnancy) er 

en to-armet, to-senter, randomisert kontrol-

lert studie og ble gjennomført i perioden 

2007-2010. Studien inkluderte 855 friske, 

gravide kvinner fra Trondheim og Stavan-

ger. Kvinnene ble tilfeldig fordelt i en tre-

ningsgruppe og en kontrollgruppe. Kvinne-

ne i treningsgruppen ble tilbudt et 12-ukers 

standardisert treningsprogram med ukent-

lig gruppetrening, ledet av fysioterapeut, og 

to dager egentrening. Kvinnene i kontroll-

gruppen fulgte vanlig svangerskapsomsorg. 

Kvinnene ble testet i svangerskapsuke 18-22 

og retestet i svangerskapsuke 32-36.

Målet med denne studien var: I) å under-

søke om deltagelse i treningsprogrammet 

kunne redusere forekomsten av svanger-

skapsdiabetes og gi bedre insulinresistens, 

II) å undersøke om kvinner i treningsgrup-

pen rapporterte mer rygg- og bekkensmerter 

enn kvinner i kontrollgruppen, III) å under-

søke om kvinner i treningsgruppen som ble 

tilbudt et generelt treningsprogram inklu-

dert bekkenbunnstrening, rapporterte min-

dre inkontinens enn kontrollgruppen og IV) 

å undersøke om energiforbruket, målt med 

en fysisk aktivitets-monitor, SenseWearTM 

Pro2 Armband, er forskjellig fra energifor-

bruket målt med indirekte kalorimetri.

Totalt 55 prosent av kvinnene i trenings-

gruppen trente tre ganger per uke eller mer 

på moderat til høy intensitet på slutten av 

svangerskapet. Til sammenligning trente 

10 prosent i kontrollgruppen tilsvarende. I) 

Det var ingen forskjell på gruppene i fore-

komst av svangerskapsdiabetes eller insulin-

resistens. II) Andelen kvinner med rygg- og 

bekkensmerter var lik i begge gruppene, 

men færre kvinner i treningsgruppen var 

sykmeldt på grunn av rygg- og bekkensmer-

ter. III) Forekomsten av urininkontinens var 

mindre i treningsgruppen, og treningspro-

grammet viste seg å ha både forebyggende 

og behandlende effekt. Det var ingen for-

skjell på gruppene i andel kvinner som rap-

porterte analinkontinens. IV) SenseWearTM 

Pro
2
 Armband viste seg å være en god fysisk 

aktivitetsmonitor for å registrere totalt ener-

giforbruk hos gravide.

Resultatene understøtter de generelle an-

befalingene om at gravide kvinner bør trene 

i svangerskapet. Grundig instruksjon i kor-

rekt bekkenbunnstrening og bekkenbunn-

streningsprogram bør inngå i treningsgrup-

per for gravide kvinner.
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Abstract 

 Study Design: Prospective cohort study nested in a randomized clinical trial. 

Objective: To investigate the prognostic value of pain response classification at initial 

physiotherapy examination in patients with low back pain (LBP) who are sick-listed.

Background: Recurrent and chronic LBP accounts for a substantial proportion of all 

absence from work. In predicting outcome in patients with LBP psychosocial factors are 

thought to play an important role, while findings from clinical examination seem to be of 

more limited value. Mechanical evaluation using repeated end-range spinal movements 

resulting in specific pain responses have been shown to be of some value.   

Methods: The study included 351 patients sick-listed because of LBP with or without 

sciatica. Prior to clinical examination, the patients completed a comprehensive question-

naire including questions on pain, function, and psychosocial factors. The physiotherapy 

examination included a standardized mechanical evaluation. Patients were classified into 

3 groups according to their pain response: centralization, peripheralization, or no response. 

Outcomes were obtained by national register data, medical records, and a postal question-

naire at 1 year. 

Results: At 1 year follow-up 65% of the patients had returned to work. All pain response 

groups showed significant and clinically important improvements in both pain and disabil-

ity. No significant differences were found between pain response groups in any outcome 

measure. Result remained unchanged after adjustment for potential confounders. 

Conclusion: The prognostic value of pain response classification seems limited in pa-

tients sick-listed from work because of LBP. 

Keywords: Centralization, low back pain, prognosis, return to work, sick-listing. 

Level of evidence: Prognosis, level 1b. 
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Background
Low back pain (LBP) is a common disorder 

and one of the most frequent reasons for 

seeking healthcare (33). Most LBP episo-

des are self-limiting, but a small percentage 

of people with LBP develop recurrent or 

chronic pain and disability (31). Recurrent 

and chronic LBP accounts for a substantial 

proportion of all absence from work (5). The 

longer the sick-listing, the more difficult is it 

to make a successful return to the labor mar-

ket (33). Identifying predictors of persistent 

disability and developing tools for early in-

tervention are, accordingly, considered im-

portant to rehabilitation and continued con-

tribution to the work force (32). Although 

much research has been performed, only 

few prognostic factors have been consistent-

ly identified across studies (9).  

Psychosocial factors are thought to play 

an important role. They include fear avo-

idance beliefs, pain behavior, somatization, 

and distress/depressive mood, and have 

shown to be associated with poor outcome 

in patients with LBP (16,25). The presence of 

compensation claims has consistently been 

reported to be a negative predictor of out-

come (9).  The findings obtained by clinical 

examination seem to be of limited value in 

predicting prognosis. Frequently used clini-

cal tests include range of motion, palpation, 

and straight leg raise; but they provide no or 

little prognostic information in LBP patients 

(4,33), although the presence of sciatica does 

seem to have some predictive value (9). 

Mechanical evaluation using repeated 

end-range spinal movements that produce 

specific pain responses (i.e. centralization 

(CEN) and non-centralization (non-CEN)) 

seems to hold some prognostic information 

for patients with LBP  (1). This method is re-

ferred to as Mechanical Diagnosis and The-

rapy (MDT) (23). The CEN pain response 

is described as a process whereby pain ra-

diating from the spine is sequentially abo-

lished from the most distal position towards 

the lumbar midline, in response to repeated 

end-range therapeutic positions or move-

ments. The non-CEN pain response is defi-

ned as either peripheralization (PER), a distal 

spread of pain into the limb or no response 

(NR), i.e. if no proximal change in pain loca-

tion occurs. This mechanical evaluation may 

serve to categorize patients according to their 

mechanical syndromes. Thus, it has been 

suggested that patients with a CEN response 

and/or a reduction in symptoms as response 

to the mechanical loading strategies (direc-

tional preference) may be treated more effec-

tively if treated with specific exercises mat-

ched to their directional preference (18,23). 

The prognostic significance of the CEN 

pain response has been evaluated in several  

studies (1). Thus, a CEN pain response has 

consistently been associated with good out-

come in patients with acute and chronic LBP 

(8,13,20,28,29,35-38), reflecting a poorer 

prognosis when CEN is absent (1).  However, 

only few studies have explored the prognos-

tic value of pain response classification in the 

long-term in populations who are at increa-

sed risk of permanent disability (20,27,28). 

The objective of this study was to investigate 

the prognostic value of pain response classi-

fication at initial physiotherapy examination 

in patients with LBP who were sick-listed.  
    Les hele artikkelen med referanseliste 
på www.fysioterapeuten.no.

    

FAG

Findings: Initial pain response classifica-

tion by experienced MDT physiothera-

pists did not predict outcomes in patients 

sick-listed because of LBP. 

Implication: The prognostic value of 

pain response classification in popula-

tions who are at increased risk of perma-

nent disability and loss of contribution 

to the work force may be questioned. 

Therefore, other factors may be more 

important in the assessment and devel-

opment of interventions for successful 

rehabilitation of these patients.  

Key points

FIGURE 1 Participants flow-diagram.

Excluded after inclusion:
Withdrew consent (n=4)
Were > 60 years old (n=1)
Malignancy of the spine (n=2

Included in cohort study  
(n = 331) 

Completed intake 
questionnaire and clinical 

examination (n=351)  

Not included:   
Other diagnoses  (n=12) 
Not fulfilling criteria for sick-
listed  (n=46) 
Language difficulties or 
combined  (n=8) 

Patients referred from general 
practitioner (n=417) 

Classification not possible:
No pain in examination (n=5) 
Refused mechanical test (n=4) 
Not cooperative (n=4) 

Identified by register data at 1 year (n=330) 
Responded to 1 year questionnaire (n = 235) 

Loss to follow up 
(n=95) 

Died (n=1) 

Received brief intervention (n=165) Received multidisciplinary  
intervention (n=166) 

The lack of prognostic value of pain response clas-
sification demonstrated in the present study is in 
contrast to the results of several previous studies.
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Forskerfortet

FORELØPIG er Hysnes Helsefort kun et fem-

årig prosjekt. Fra første stund har forskning 

vært stor del av virksomheten. 

– Det drives mye god rehabilitering i 

Norge, men lite er evidensbasert. Hjelper 

det vi driver med? Hvordan og eventuelt for 

hvem? Når prosjektet her er ferdig, kan vi 

ikke bare dokumentere om Hysnes funge-

rer. Vi kan også presentere ny og spennende 

forskning, sier Vidar Johansen, konstituert 

prosjektleder ved Hysnes Helsefort. 

Stedet er lokalisert i naturskjønne omgi-

velser på Trøndelagskysten. Her er det mye 

vær og vind, og pasientene kan se til havs 

når de går tur. Helsefortet drives av St. Olavs 

Hospital i lokaler som tilhører Rissa kom-

mune. Tidligere var det forsvaret som eide 

og drev stedet. Den militære aktiviteten på 

fortet ble avsluttet i 1998, og lokalpolitikerne 

klødde seg lenge i hodet og tenkte «hva nå?», 

før konturene av Hysnes Helsefort begynte å 

manifestere seg. Høsten 2010 stod helsefor-

tet klart til drift.  

Har fått nytt ståsted
Sola skinner gjennom høye vinduer, og kaf-

femaskinen jobber på dagligstua. Pasientene 

går ut og inn. Gunn Elisabeth Talmoaune 

og Elin Anita Oldervik ser nå enden på 

oppholdet. De tilhører en A-gruppe og har 

lenge slitt med smerter som har gjort det 

vanskelig å fungere på jobb. Talmoaune har 

jobbet på fabrikk, mens Oldervik har vært 

butikkansatt. Talmoaune er veldig fornøyd 

med hjelpen hun har fått.

– Du blir ivaretatt på en positiv måte, sier 

hun.

– På en respektfull måte, supplerer Ol-

dervik. 

– Hva har skjedd med dere her?
– Jeg har fått et annet syn på hva smerter 

er, og hvorfor jeg har det. Jeg takler det på en 

annen måte, sier Oldervik.

– Vi lærer oss å godta ting som de er, i 

stedet for å fokusere på det som er vondt, 

sier Talmoaune. 

De synes det er litt nervepirrende å for-

late Hysnes og komme tilbake til hverdagen 

igjen, men de gleder seg også. Begge har 

klare planer om å komme tilbake i fast jobb, 

om enn ikke den samme som før. Målet er å 

trives i hverdagen.

Vel hjemme igjen
To uker etter hjemkomst ringer vi Oldervik. 

Hun forteller at hun har blitt trukket ut til 

å få oppfølging fra Hysnes i seks måneder. 

– Jeg er glad for det. Det har hjulpet meg 

veldig mye å være på Hysnes. Det intensive 

oppholdet har fått meg til å snu den mentale 

biten. Nå føler jeg at jeg er fit for fight.

– Hvordan er det å komme hjem igjen? 
– Man er på en måte i en boble når man 

er på Hysnes i tre og en halv uke, og man 

tror kanskje det vil bli tøft å komme tilbake 

til hverdagen. Men jeg har fått en styrke som 

jeg bærer med meg videre. På Hysnes har 

jeg møtt andre i samme situasjon – og ikke 

minst helsepersonell som tror på meg. 

– Kunne et hjemmebasert rehabiliterings-
opplegg, med mål å komme tilbake til jobb 
igjen, være like bra som å være på en institu-

De ansatte ved Hysnes Helsefort på Trøndelagskysten synes det er spennende at 

det forskes på omtrent alt de gjør. Blir de lagt ned, vet de i alle fall hvorfor.

TEKST og FOTO Anne Kristiansen Rønning 

fysioterapeuten@fysio.no

Norge bruker flere milliarder kroner i året på ulike former for arbeidsrettet rehabilitering. Men vi vet lite om hva 

som faktisk har effekt.  Hjelper det for eksempel bedre å oppholde seg et par uker i en institusjon enn å få et tilbud 

i hjemkommunen? Vi har besøkt Hysnes Helsefort, etablert i 2010 etter betydelig press fra daværende helsemi-

nister Bjarne Håkon Hanssen og i strid med anbefalingene fra styret i Helse Midt-Norge.  – Det er absolutt ingen 

enighet aktørene imellom om innholdet i begrepet arbeidsrettet rehabilitering og hvordan det skal se ut i praksis, 

sier Knut Fossestøl, forskningsleder ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).
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sjon?
– For meg har det vært riktig å være 

på Hysnes. Det er godt å bli løftet bort fra 

hverdagens gjøremål en stund og ha tid til 

å bare fokusere på seg selv. Men folk er for-

skjellige. Og jeg ser ikke bort fra at et mer 

hjemmebasert opplegg, med tilrettelegging 

på arbeidsplass og så videre, kan være bra 

for noen, sier hun.

ACT i bunn
Annenhver dag, fra klokka sju til åtte på 

morgenen, har Hysnes-pasientene «Gå til 

jobben». Hver gang er turruta ulik. Kanskje 

går de opp til utsiktspunktet, der det ofte er 

havørn å se – eller til et annet mål. De andre 

dagene er det mindfullness-trening på sam-

me tid. Samtidig sitter mange av de ansatte 

på hurtigbåten fra Trondheim til Kristian-

sund og gjør unna en del arbeidsoppgaver, 

ved hvert sitt nettbrett. 

Seksjonsleder og lege Hanne Tenggren 

forteller at tilpasset, individuell oppfølging 

er sentralt på Hysnes, samtidig som mange 

av aktivitetene foregår i gruppe. 

– De fleste pasientene har opplevd at 

ulike profesjoner hjelper dem på forskjel-

lige måter, og de har vært igjennom mange 

runder med utredninger og fragmenterte 

løp. På Hysnes jobber alle ut fra en bio-psy-

kososial forståelse. Intervensjonen vår har 

den kognitive atferdsterapeutiske modellen 

Acceptance Commitment Theraphy (ACT) 

i bunn. De fleste ansatte er fagkoordinato-

rer, enten de er fysioterapeuter, sykepleiere, 

psykologer, sosionomer, idrettsfaglig ansatte 

eller leger. Mitt inntrykk er at folk synes det 

er spennende å jobbe på den måten. Utfor-

dringen kan være hvordan vi får brukt faget 

vårt, sier hun. 

Alliansebygging og verdikompass
– Et fellestrekk med pasientene er at de har 

et langt og gjentagende sykemeldingsforløp 

bak seg, forklarer fysioterapeut Line Bak-

kejord, som jobber som fagkoordinator på 

helsefortet.

– Det går igjen at mange føler seg mis-

forstått eller mistrodd av helsevesenet og 

andre. Vi har derfor fokus på alliansebyg-

ging. I ACT er det sentralt å lære å aksep-

tere det som er vanskelig. Mange har fysiske 

utfordringer og/eller vanskelige tanker og 

følelser som hindrer dem i å leve et godt liv. 

Vi ønsker at de ikke skal fortrenge det, men 

lære å leve med det. Alle pasienter får hjelp 

til å lage sitt eget verdiverktøy; et såkalt Ar-

beidsACTiv verdikompass. Det hjelper dem 

å finne ut hva som betyr mest på flere om-

råder i livet, og kursen legges opp deretter, 

sier Bakkejord.  

Verdikompasset har tallverdier for ulike 

livsområder; for eksempel familie, jobb, ut-

danning og helse. Pasienten fastsetter hvor 

han befinner seg på en skala fra 1-10, og 

hvor han ønsker å være. Dermed avdekkes 

områder han vil bli bedre på. I samarbeid 

med fagkoordinator velger han ut to-tre fo-

kusområder som han jobber målrettet mot. 

Pasientene kan også få ekstra oppfølging av 

fagpersoner som fysioterapeut og psykolog, 

noe som skjer i samarbeid med fagkoordi-

HAR FUNNET EN VEI Gunn Elisabeth Talmoaune og Elin Anita Oldervik føler at de har blitt sett på Hysnes Helsefort, og at de har lært å mestre 
plagene sine på en ny måte. Målet er komme seg ut i jobb igjen. 
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nator. 

– Ekstra undersøkelser og samtaler kan 

være riktig i noen tilfeller for å skape trygg-

het i endringsprosessene. Andre ganger er 

det best å unngå videre symptomfokus og 

utredning som pasienten har hatt mange 

runder med tidligere, sier Bakkejord. 

Aktør i eget liv
Når verdiene er definert, kommer ofte hind-

ringene frem. 

– Pasienten kan si at han vet det er vik-

tig å trene, men at han ikke kan på grunn 

av smerter i ryggen, eller fordi han fort blir 

veldig utmattet. Eller han tror det kan være 

farlig. Poenget da er å bevege seg i verdiret-

ningen, til tross for begrensninger og hind-

ringer, forteller Bakkejord. Hun opplever at 

de fleste er motiverte for endring, men at de 

er usikre på hvordan de skal få det til. 

– Å finne gode tiltak kan være vanske-

lig, fordi de har prøvd så mye uten å lykkes. 

Mange har blitt lovet gull og grønne skoger, 

uten at det har holdt stikk. Da er aksept 

viktig; å støtte dem på at det de har gjort er 

riktig. Aksept er et sentralt moment i ACT. 

Også du og jeg hadde nok prøvd alt, om vi 

hadde vært i samme situasjon som mange 

av disse pasientene, sier hun. Målet er at de 

skal bli aktører i sine liv og ta valg ut fra sine 

verdier. 

– Vi vil at de skal komme på banen og 

kjenne at det er hensiktsmessig. Vi ønsker å 

bidra til økt psykologisk fleksibilitet, blant 

annet gjennom aksept og tilstedeværelse. 

Mindfullness, oppmerksomt nærvær, er også 

grunnleggende i ACT. For øvrig er samar-

beidet med NAV viktig i hver enkelt sak. 

Målet er jo å komme tilbake i jobb, og i løpet 

av oppholdet skriver vi en arbeidsinklude-

ringsanalyse i samarbeid med NAV og fast-

legen, sier Bakkejord.

Mye fysisk aktivitet
Pasientene på Hysnes er personer som ikke 

er i jobb på grunn av helseplager som kro-

niske smerter, muskel- og skjelettplager eller 

lettere psykiske lidelser. En god del av pasi-

entene har en kombinasjon av flere plager. 

Ifølge Vidar Johansen kan det være tilfeldig 

hvilken diagnose man blir sykmeldt for. 

ACT er etter hans mening en god modell, 

både for kroppslige og psykiske plager.

– Vi er ikke symptombaserte, men funk-

sjonsfokuserte. Når vi skal hjelpe pasientene 

tilbake i arbeid, fokuserer vi på mental tre-

ning, livsstil og samarbeid med nøkkelper-

soner. Det kan være familie, arbeidsplass, 

fastlege og NAV. Vi jobber mye med hjem-

mesituasjonen og ønsker at pasientene skal 

få prøve flere typer fysisk aktivitet for å finne 

noe de kan ha lyst til å drive med når de 

kommer hjem, forteller han. 

Pasientene kan delta i bevegelses- og av-

spenningsgrupper, og det er én turdag i uka. 

Helsefortet har treningssal med spinningsy-

kler, tredemøller og diverse treningsutstyr. I 

tillegg er det en stor og gammeldags gymsal 

der det foregår ulike aktiviteter, som fotball 

SPENNENDE ARBEIDSPLASS Hanne Tenggren og Vidar Johansen er henholdsvis seksjonsleder og konstituert prosjektleder ved Hysnes Helsefort. 
De synes det er et utfordrende sted å jobbe. 
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og badminton.

– Noen kan synes det er utfordrende, 

fordi det vekker negative minner eller fordi 

de ikke tror de får det til. Da kan vi ta tak i 

det, og få i gang prosesser som er i tråd med 

verdiene de har valgt å jobbe med, sier Jo-

hansen. 

Den lange kurven
Pasientene har også en støttespillerdag i lø-

pet av oppholdet, der de kan invitere partner 

eller en annen nær person til å delta. Det 

kan bidra til å gjøre overgangen fra Hysnes 

til hjemmesituasjonen lettere. Johansen slår 

fast at det er den langvarige bedringskurven 

man er opptatt av.

– Pasientene kan oppleve det utfordrende 

å komme hjem etter endt opphold. Da gjel-

der det å jobbe videre med prosessene som 

startet i rehabiliteringen. Det har vi mye fo-

kus på, sier han.

Forskningsresultatene
Om bord i båten på vei hjem til Trondheim, 

forteller Hanne Tenggren at hun gleder seg 

til å se forskningsresultatene.

– Ikke nødvendigvis for å få vite om det 

vi gjør funker eller ikke. Jeg vil vite hva som 

er effektivt og for hvem. Resultatene kan 

vise oss veien videre; hva vi kan yte til de 

forskjellige gruppene for at de skal komme 

seg tilbake i jobb, sier hun. Flere tilbakemel-

dinger fra pasienter tyder på at det startes 

en prosess på Hysnes som blir tydeligere for 

den enkelte over noe tid. 

– Dette er også i tråd med forskning som 

viser at ACT ikke gir effekt der og da, men 

gir bedret funksjon over tid. Dette er nett-

opp hva vi ønsker. Ikke en kur med raskt re-

sultat før nye nederlag. Vi vil gi pasientene 

varig endring, bedre livskvalitet og arbeids-

evne, sier Tenggren. 

Pasientene 
HYSNES har et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud til tre pasientkategorier: 

A) Personer som har hatt sammensatte lidelser over lengre tid. 

B) Arbeidstakere med mellomlang sykemelding (8-12 uker). 

C) Unge mennesker (18-30 år) med langvarig sykemelding.

Rekrutteringen: Gruppe A blir henvist fra fastlege, mens gruppe B og C blir til-

feldig valgt ut fra NAV-listen. De får brev i posten med informasjon om Hysnes 

og spørsmål om de ønsker å delta i tilbudet. En kontrollgruppe blir rekruttert på 

samme måte fra NAV- listen. Det starter med at deltakerne kommer inn på helse-

fortets poliklinikk, som er lokalisert ved St. Olavs hospital. Der får de tverrfaglig 

utredning av lege, fysioterapeut og psykolog. Alvorlig sykdom, manglende moti-

vasjon eller det å være i en utredning er eksklusjonskriterier.

ACT: Er en unik, empiriskbasert intervensjon som bruker aksept- og mindfull-

nes- strategier sammen med strategier for forpliktelse og  livsstilsendring for å øke 

psykologisk fleksibilitet. Les mer på: http://contextualpsychology.org/act.

Mer om intervensjonen: A- og C-gruppene er på Hysnes i tre og en halv uke. De 

har gruppeterapi basert på ACT, individuelle samtaler, gruppetrening, individuell 

trening og undervisning. B-gruppene er der i fire dager, før de er hjemme i to 

uker og avslutter med fire dager på Hysnes. I hjemmefasen har Hysnes kontakt 

med fastlege, NAV og eventuell arbeidsgiver på hjemstedet, enten ved personlig 

kontakt, videokonferanse eller på telefon. 

Fagkoordinatorene: En pasientgruppe består av åtte personer. To fagkoordina-

torer tar seg av gruppen. De to har alltid ulik fagbakgrunn for å kunne utfylle 

hverandre best mulig. De er kontaktperson for fire pasienter hver. 

Kilde: Hysnes Helsefort

DET MEDISINSKE FAKULTET ved NTNU forsker på rehabiliteringen som foregår 

på Hysnes Helsefort. Man ønsker å se på ulike faktorer:

Får den multidisiplinære rehabiliteringen folk raskere tilbake i arbeid enn det 

ordinære tilbudet?

Øker oppfølging etter rehabiliteringsopphold arbeidsdeltakelse? (50 prosent 

av deltakerne i A-gruppa får oppfølging fra fagkoordinator i seks måneder 

etter oppholdet. Oppfølgingen skjer på telefon eller i dialogmøte.) 

Er rehabiliteringstilbudene kostnadseffektive i et samfunnsperspektiv? 

Hvilke faktorer fremmer og hindrer tilbakeføring til arbeid? (Pasienter be-

svarer spørreskjema før, under og etter rehabilitering. Målet er å identifisere 

hvem man lykkes med - og ikke.) 

Bedrer rehabiliteringen de sykmeldtes livskvalitet, mentale eller fysiske helse?

Finnes det biologiske markører som kan forutsi sykdom og/eller påvirke ut-

fallet av rehabiliteringen?

Hovedresultatene av forskningen vil bli publisert i 2015.

Kilde: Hysnes Helsefort

Forskningen
Vi er ikke 
symptom- 

baserte, men funk-
sjonsbaserte.
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MELLOM 7-8 milliarder kroner. Det er hva 

den norske staten brukte på ulike former 

for arbeidsrettet rehabilitering i 2011. Sam-

let sett ligger Norge på verdenstoppen per 

innbygger. Likevel finnes det lite forskning 

som kan gi et presist svar på om omfanget av 

denne satsingen er for stort eller for lite, eller 

om tiltaksprofilen er den riktige i forhold til 

målene om økt arbeidsmarkedsdeltakelse. 

Knut Fossestøl ved Arbeidsforsknings-

instituttet (AFI) har siden begynnelsen av 

nittitallet arbeidet med spørsmål knyttet til 

attføring og rehabilitering, sist i forbindelse 

med funksjonshemmedes arbeidsdeltakelse, 

og evaluering av NAV-reformen. 

– Kanskje kunne man like gjerne brukt 

pengene til å subsidiere arbeidsgiverne, sier 

han.

– Vi vil ha alle i arbeid, men vi vil verken 

kvotere eller gi inntrykk av å være for slepp-

hendte med å gi folk uførepensjon. I stedet 

setter vi inn en rekke tiltak som rehabilite-

ring og attføring, men effekten er vanskelig 

å få øye på.

Politisk markering
Det kan være mange årsaker til at vi mangler 

kunnskap om effekten av arbeidsrettet reha-

bilitering. Ofte er det vanskelig å fremskaffe 

slik kunnskap, man prioriterer det ikke, eller 

det finnes slik kunnskap, men man tar den 

av ulike grunner ikke i bruk. 

– Dette forsterker inntrykket av at reha-

bilitering med arbeid som mål, i stor grad 

handler om politiske markeringer, om å 

opprettholde velferdsstatens legitimitet, og 

om etablerte sektor- og profesjonsinteresser, 

mer enn av grundige analyser av hva som 

virker og er til beste for brukeren, sier Fos-

sestøl.

– Sendes folk til rehabilitering uten at vi 
vet om behandlingen er hensiktsmessig?

– Ja. Innholdet i begrepet arbeidsret-

tet rehabilitering og hvordan det skal se ut 

i praksis, er det ingen enighet om aktørene 

imellom. Det finnes forskning, men den er 

ikke systematisk og omfattende nok til å 

kunne gi et dekkende bilde av feltet. I prak-

sis har vi lite kunnskap om hva som virker.  

Er dette riktig, må andre hensyn enn hen-

siktsmessighet ligge til grunn, sier han.

Ulik praksis
På den ene siden er rehabilitering et tilsyne-

latende nøytralt fagområde. Det har sin egen 

teknologi, sine egne profesjoner, institusjo-

ner, studietilbud og forskningsinstitusjoner. 

På den andre siden er rehabilitering et fag-

område som er uløselig sammenvevet med 

politikernes styringsambisjoner og velferds-

statens finansiering, organisering og ideo-

logi. Dette gjør rehabilitering som fag lite 

entydig og robust, mener Fossestøl.

– Spesialisthelsetjenesten jobber ut i fra 

at hvis man vet noe om hva en person feiler, 

så har man etter hvert kunnskap om hvil-

ken behandling som skal gis – også innen 

rehabiliteringsarbeidet. NAV derimot øn-

sker ikke å fokusere på begrensningene som 

ligger i en diagnose. Selv om det skulle fin-

nes kunnskap om hva som fungerer best 

for ulike diagnosegrupper, tas ikke denne 

kunnskapen i bruk innenfor NAV-systemet, 

sier Fossestøl.

Det finnes likevel eksempler på leveran-

dører som selger arbeidsrettede rehabilite-

ringstjenester både til spesialisthelsetjenes-

ten og til NAV. 

– De burde jo levere ulike tjenester, siden 

utgangspunktet til brukerne angivelig er så 

forskjellig. Men i realiteten selger de ofte 

samme tjeneste til begge oppdragsgivere, 

sier han.

– Hvem kontrollere tiltaksleverandørene?
– Hvert enkelt fylke følger opp bedriftene 

ute og stiller krav til bemanning og måten 

de arbeider på. Arbeidsmarkedsbedriftene 

har også utviklet en sertifiseringsordning 

med ekstern revisjon à la ISO-sertifisering. 

Men dette løser ikke utfordringen. Fremde-

les gjenstår spørsmålet om hva som skjer på 

NAV-kontorene hvor den konkrete koblin-

gen mellom individ og tiltaksleverandør fin-

ner sted, sier Fossestøl.

Mangler kunnskap
I Norge er det NAV som er den viktigste 

portvakten inn i tiltakssystemet for arbeids-

rettet rehabilitering. Førstelinjetjenesten i 

NAV skal ideelt sett ha kunnskap om bru-

kerne og deres problemer, og oversikt over 

hvilke virkemidler/tiltak som best kan settes 

inn for å bistå den enkelte i å få eller beholde 

arbeid. 

Ifølge Fossestøl er det lite av dette som 

skjer i dag.

– Det behovs- og arbeidsevnesystemet 

som er innført synes ennå ikke å gi god nok 

kunnskap om den enkeltes bistandsbehov. I 

tillegg mangler mange av veilederne kunn-

skap om hva tiltakene de henviser brukerne 

til, går ut på. Dermed får tiltaksleverandø-

ren betydelig makt inn i dette, sier han.

Fossestøl mener det burde være mulig å 

Myten om et inkluderende arbeidsliv

Vi setter inn store ressurser på å få folk med kroniske plager 

tilbake til arbeidslivet. Men i hvilken grad virker tiltakene?  

Ifølge forskningsleder ved AFI, Knut Fossestøl, handler rehabili-

tering verken om fag eller effektene av den, men om politikk  

og administrasjon.

TEKST og FOTO Tone Elise Galåen, fysioterapeuten@fysio.no

Politikere og lobbyister, ikke  
faginstansene, var pådrivere.
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utvikle et system som på en enklere måte 

gir veilederne ved NAV-kontorene oversikt 

over tiltakene, hva de inneholder og hvilke 

erfaringer man har gjort seg. 

– En slik oversikt kunne inneholde erfa-

ringsbasert kunnskap, men også ulike for-

mer for forskningsbasert kunnskap, enten 

den handler om effekter eller mer caseorien-

terte studier, sier han.

Relasjonen helse og arbeid
I dag står et sted mellom 6-700.000 nord-

menn i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet. 

Fellesnevneren for de fleste er at de på en el-

ler annen måte har et helseproblem. Likevel 

er ikke relasjonen mellom helse og arbeid et 

sentralt element i organiseringen av NAV, ei 

heller i den arbeidsrettede bistanden som 

NAV gir. Medisinskfaglig kompetanse trek-

kes i liten grad inn. 

– Arbeidsrettet rehabilitering er i dag et 

kompetanseområde for spesialisthelsetje-

nesten, men knapt et sentralt område, og det 

har lenge vært stemoderlig behandlet, sier 

Fossestøl.

Arbeidsrettet rehabilitering som sam-

funnsmedisinsk område og spesialist-

helsetjeneste, gjenoppsto da ansvaret for 

opptreningsinstitusjonene ble flyttet over 

til spesialisthelsetjenesten i 2002. Da de re-

gionale helseforetakene ønsket å legge ned 

flere av institusjonene, bevilget Stortinget et 

omstillingstilskudd slik at de skulle sikres et 

videre liv. 

– Politikerne ønsket en arbeidsrettet re-

habiliteringstjeneste, slik at de kunne imøte-

komme kravet om tiltak for å få kronisk syke 

tilbake i arbeid. Det var politikere og lobby-

ister, og ikke faginstansene i forvaltningen, 

som var pådrivere for denne utviklingen, 

sier Fossestøl.

Oppfølging på arbeidsplassen
I Brofoss-utvalget (NOU 2012:6 Arbeidsret-

tede tiltak) om organiseringen og innret-

tingen på de arbeidsrettede tiltakene, legges 

det til grunn ny forskning, særlig på perso-

ner med tunge psykiske lidelser. Den viser 

at sjansen for å lykkes i å opprettholde en 

arbeidsrelasjon er større hvis personen plas-

seres rett ut i arbeidslivet og får oppfølging 

på arbeidsplassen, enn hvis personen først 

mottar opplæring i en tiltaksbedrift og så 

formidles til arbeid. 

– Hvis dette resonnementet utvikles til 

også å omfatte andre grupper, så vil den om-

fattende tiltakssektoren vi har i dag minske. 

Det er imidlertid viktig å huske at deler av 

denne forskningen bygger på premisset om 

helsefaglig oppfølging, det vil si at arbeid og 

helse sees i sammenheng, sier Fossestøl.  

Tverrfaglig samarbeid
Ifølge Fossestøl ligger det store utviklings-

potensialet når det gjelder rehabilitering 

med arbeid som mål, i å kople medisinsk 

inspirert faglighet med arbeidsrettet praksis. 

– Alle vet at rehabilitering handler om 

tverrfaglighet, samarbeid og organiseringen 

av denne innsatsen, og at helsekunnskap og 

arbeidskunnskap må kombineres. Likevel 

er det en kamp innen og mellom sektorene 

om hvordan feltet skal defineres, og om hvor 

ressursene og stillingene skal gå. Vi jobber 

fremdeles innenfor systemer hvor sektor-

organisering, finansiering, lovgivning og 

faglige forståelser drar i ulike retninger, sier 

Fossestøl. 

KRITISK Forskningsleder ved AFI Knut Fossestøl er kristisk til utviklingen når det gjelder arbeidsrettet rehabilitering i Norge.
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TEMA ARBEIDSRETTET REHABILITERING

«Ja vel, statsråd Hanssen», het 

politisk redaktør Siri Wahl-Jør-

gensens kommentar i Adres-

seavisen etter at styret i Helse 

Midt-Norge i november 2008 

motvillig vedtok etableringen 

av Hysnes Helsefort.

TEKST: Gro Lien Garbo  

FOTO: Frode Hansen/Scanpix

IFØLGE Siri Wahl-Jørgensen hadde ikke 

Helse Midt-Norge annet valg enn å si ja til 

etableringen av rehabiliteringssenteret på 

Rissa, til tross for skepsis både fra ledelsen 

ved St. Olavs Hospital, pasientgrupper og 

brukerutvalg. Daværende helseminister 

Bjarne Håkon Hanssen hadde bestemt seg, 

og Helse Midt-Norge følte seg overstyrt.

– Vi oppfattet at det var fastlagt fra de-

partementets side at man skulle gå for dette. 

Det var å si ja som gjaldt, ikke å si nei, sier 

kommunelege i Trondheim Tove Røsstad, 

som var nestleder i Helse Midt-Norge da 

avgjørelsen om å etablere Hysnes Helsefort 

ble kjørt igjennom som en hastesak, utenom 

vanlig saksgang.  Røsstad er i dag tilknyttet 

Institutt for Samfunnsmedisin ved NTNU, i 

tillegg til jobben som kommunelege.

Hoderisting
– Utgangspunktet for etableringen av Hys-

nes helsefort var tanken om gjenbruk av det 

militære anlegget. Hensynet til etterbruk 

virket viktigere enn helsegevinsten. Det lå 

helt klart en politisk agenda bak, sier Røs-

stad, som var kritisk til etableringen. 

– Det var en del hoderisting over førin-

gene fra departementet i Helse Midt-Norge. 

Selv syntes jeg mye var uavklart. Jeg var 

skeptisk både til sammensetningen av pasi-

entgruppen og til opplegget slik det var skis-

sert, ikke minst til om noen ukers opphold 

på fortet ville kunne bidra til en mer vellyk-

ket rehabilitering i de mange kommunene 

pasientene kom fra. Jeg lyttet også til fagfolk 

som mente det ville være riktigere å bygge 

ut rehabiliteringssentre, som allerede var 

etablert. Vårt innspill ble å legge inn noen 

betingelser for etableringen av Hysnes helse-

fort, blant annet at tiltaket ble grundig eva-

luert gjennom følgeforskning, sier Røsstad. 

Hun forteller at hun ikke har fulgt utvik-

lingen på fortet tett siden etableringen, i og 

med at hun ikke lenger sitter i styret i Helse 

Midt-Norge. 

Fysioterapeuten har vært i kontakt med 

tidligere statsråd Bjarne Håkon Hanssen, 

som gikk inn for etableringen av Hysnes 

Helsefort både som arbeidsminister og som 

helseminister. Bjarne Håkon Hanssen, som i 

dag arbeider som partner og seniorrådgiver 

for rådgivingsselskapet First House sier at 

han ikke ønsker å kommentere hvorfor han 

gikk inn for etableringen av Hysnes Helse-

fort da han var statsråd. 

– Trodde jeg satt på tinget 
– Vi ga oss ikke: Det må man ikke gjøre 

når man tror på noe, forteller Per Kristian 

Skjærvik, tidligere ordfører i Rissa kom-

mune og fylkesleder i Arbeiderpartiet Sør-

Trøndelag. Uten ham ville det, ifølge Adres-

seavisens politiske kommentator, neppe ha 

blitt noe helsefort på Hysnes.

Per Kristian Skjærvik, som fortsatt er 

sterkt involvert i driften av helsefortet, me-

ner at rehabiliteringssenteret, slik det dri-

ves i dag, har vist at 

mange av skeptikerne 

tok feil. 

– Flere mente at 

det ville være vanske-

lig å skaffe fagfolk, 

men da vi annon-

serte, fikk vi over 300 

søkere til stillingene. 

Mange mente at vi lå 

«altfor langt uti peri-

ferien», men det tar 

bare 45 minutter med 

hurtigbåt ut hit fra 

Trondheim sentrum. 

Det er en vanlig 

pendleravstand. An-

dre rehabiliterings-

sentre ligger, så vidt 

jeg vet, heller ikke 

midt i byene. 

– Flere lokale beslutningstakere var skep-
tiske. Hvordan fikk dere daværende statsråd 
Bjarne Håkon Hanssen med på laget?

– Han ble genuint interessert i ideen om 

at arbeid er den viktigste medisinen for å gi 

folk et godt liv. Vi stod på for saken både 

gjennom kommunevalg og stortingvalg i 

nærmere ti år. I en periode var jeg så mye på 

Stortinget at folk trodde jeg var stortingsre-

presentant. Jeg tror storsamfunnet vil se nyt-

ten av det som skjer på Hysnes. Vi blir som 

et stort laboratorium som kan vise hvordan 

rehabilitering virker.   

– Hva om forskerne finner at Hysnes Hel-
sefort ikke har noen effekt?

– Signalene vi har fått fra dem så langt 

tyder på det motsatte.

– Hva har etableringen av helsefortet be-
tydd for Rissa kommune?

– 22 kompetansearbeidsplasser i en land-

bruks- og industrikommune og masse ring-

virkninger med glassblåserverksted, kafé 

og bakeri og næringspark. I dag har vi flere 

arbeidsplasser rundt fortet enn vi hadde før 

det militære trakk seg ut. Men vår argumen-

tasjon for å etablere Hysnes Helsefort var 

aldri arbeidsplasser eller distriktshensyn. 

Vi hadde hele tiden fokus på at vi ville gjøre 

noe for mennesker som var rammet av syk-

dom og trodde på den ideen. Det mener jeg 

er grunnen til at vi lykkes. 

Følte seg presset til å gå for helsefortet

HELSEFORTET Tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen sto hardt på 
for å få et rehabiliteringssenter på Hysnes.
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En oppsummering basert på 

NOU 2012:6 – «Arbeidsret-

tede tiltak».

TEKST John Henry Strupstad, fagredaktor@fysio.no

De fleste evalueringer av arbeidsrettede til-

tak fokuserer på effekten sett opp mot sys-

selsetting for deltakerne. Det er publisert få 

analyser av den samfunnsmessige virknin-

gen. Nyttevirkninger i form av økt livskvali-

tet eller redusert bruk av helsetjenester ana-

lyseres ikke. Resultatene framstår i tillegg 

som usikre.

En rapport fra 2003 forsøkte å vurdere 

kostnadseffektiviteten for arbeidsrettede 

tiltak for personer med psykiske lidelser. 

Konklusjonen var at tiltakene «Individual 

placement and support» (IPS) ga høyere sys-

selsetting enn andre tiltak det ble sammen-

liknet med, men datagrunnlaget var ikke 

tilstrekkelig til å fastslå om IPS var å fore-

trekke framfor andre behandlingsformer i et 

samfunnsøkonomisk perspektiv (1). 

En britisk undersøkelse fra 2007 konklu-

derte med at arbeidsrettede tiltak overfor 

personer med nedsatt arbeidsevne ga en 

innsparing for offentlige budsjetter ved at 

reduksjonen i velferdsytelsen var større enn 

utgiftene til tiltaket. En svakhet med denne 

analysen var at datagrunnlaget ble karakte-

risert som dårlig, blant annet manglet man 

gode data for hvordan det gikk med bruker-

ne som sluttet å motta velferdsytelser. Man 

vet med andre ord ikke om de kom i arbeid 

(2). 

I Norge har Westlie utført en nytte- og 

kostnadsanalyse som ledd i sin evaluering 

(2008b) av ulike hovedkategorier av tiltak 

(3). Det er kun kostnader ved tiltaket, pro-

duksjon i tiden i tiltak samt arbeidsinntekt/

produksjonsbidrag etter avsluttet tiltak som 

er med i analysen. Helseeffekter, bruk av of-

fentlige tjenester og livskvalitet er ikke tatt 

med. Konklusjonen er at alle tiltak utenom 

«Arbeidspraksis i skjermet virksomhet» 

gir et positivt samfunnsøkonomisk bidrag. 

«Lønnstilskudd» gir det høyeste bidraget. 

Dette skyldes blant annet at tiltaket ikke 

innebærer noen innlåsningseffekt i form av 

å holde deltakeren ute fra arbeidslivet i en 

periode. Virkningene av tiltakene er langva-

rige, men de avtar langt sterkere for enkelte 

tiltak enn for andre. Det er derfor viktig å 

ha en langsiktig tidshorisont i beregningene 

(3). 

NOU 2012:6 (4) har foretatt en gjennom-

gang av evalueringer knyttet til effekter av 

arbeidsrettede tiltak. Litteraturstudien som 

ligger til grunn gjennomgår både brede 

evalueringer av arbeidsrettede tiltak gene-

relt og kjeder av arbeidsrettede tiltak, og 

evalueringer av enkelte tiltakstyper (5). Stu-

dien omhandler både norsk og internasjonal 

forskning.

Det er store problemer knyttet til data-

tilgang og metode som gjør det vanskelig 

å treffe sikre slutninger av den forskningen 

som finnes om effektene og samfunnsnytten 

av tiltak rettet mot personer med nedsatt ar-

beidsevne. Det er også et problem at det er 

så lite norsk forskning på dette feltet.

Resultatene i evalueringene er også spri-

kende. Noe av årsaken kan være at det bru-

kes ulike metoder. Det er allikevel en ten-

dens til at tiltak som er sterkest knyttet opp 

mot ordinært arbeid, er mest effektive for å 

få deltakerne over i ordinær sysselsetting. 

For at tiltakene skal virke positivt, er det av-

gjørende at man minimerer innlåsningsef-

fekter som holder deltakere utenfor arbeids-

livet. Disse er særlig sterke for personer som 

i utgangspunktet står nærmest arbeidsmar-

kedet. Oppfølging av brukere gjennom team 

med både arbeidsmarkedsfaglig og medi-

sinsk kompetanse ser også ut til å gi gode 

resultater. Uavhengig av faglig tilnærming 

er det viktig å sikre god kvalitet på gjennom-

føringen av tiltakene. Studier kan tyde på at 

samme type tiltak kan gi svært forskjellige 

effekter. 

Kilder
1.Schneider, J (2003), «Is supported employment cost 
effective? A review.» International Journal of Psychosocial 
Rehabilitation, 7, 145–156. 
2. Stafford, B. et. al (2007), New Deal for Disabled People. 
Third synthesis report – key findings from the evalua-
tion. Research report no. 430. Department for Work and 
Pensions.
3. Westlie, L. (2008b), The Long Term Impacts of Vocatio-
nal rehabilitation. Memorandum 25/2008. Oslo. Stiftelsen 
Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning. 
4. NOU 2012:6. Arbeidsrettede tiltak. Arbeidsdeparte-
mentet. 
5. Berg, H. og A. Gleinsvik (2011), Virkning av arbeidsret-
tede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. En 
litteraturstudie. Rapport 2011-02. Oslo. Proba samfunns-
analyse. 

Evalueringer av arbeidsrettede tiltak: 

Få analyser av samfunnseffekt – usikre resultater

FORTET Hysnes Helsefort drives av St. Olavs Hospital i lokaler som tilhører Rissa kommune.  
Foto: Anne Kristiansen Rønning
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På Landsmøtet 2010 ble sentral-

styrets forslag til ny spesialistord-

ning vedtatt. Det kreves nå ikke 

lenger 17 timers kollegaveileding 

for å bli spesialist i NFF. Derimot kre-

ves det 30 eller 60 timers «veiledet 

praksis». Krav om kollegaveiled-

ning stilles først når spesialiteten 

skal fornyes etter syv år. Denne 

endringen ble ikke debattert på 

Landsmøtet. 

Hva er begrunnelsen for at 

det kreves kollegaveiledning etter 

syv år som ferdig spesialist, men 

ikke for å bli det? Mener NFF at 

spesialistkandidatene har nådd 

«det faglige nivået som forventes 

av en spesialist»* uten å ha hatt 

kollegaveiledning? 

Veiledet praksis kan ikke erstatte 

kollegaveiledningen.

Både målet og rammene for 

veiledet praksis og kollegaveiledning 

er forskjellige, som det vil framgå av 

tabell 1.

Kollegaveiledningen er rettet 

mot personlige og yrkesetiske 

verdier, kommunikasjon og relasjo-

ner. Veiledet praksis er rettet mot 

«praktiske problemstillinger knyttet 

til konkret fagutøvelse»*. Begge 

står for bærende verdier i vår profe-

sjon. Sterkt forenklet: den ene står 

for måten vi møter mennesker på, 

den andre står for håndverket. De to 

veiledningstypene kan ikke erstatte 

hverandre. 

Det er et framskritt at NFF 

satser på å bygge opp et godt 

system for veiledet praksis i spesia-

listutdanningen. Det blir likevel et 

haltende framskritt, hvis det skjer på 

bekostning av kollegaveiledningen.

Vedtakets konsekvenser
Når kollegaveiledningen ikke er obli-

gatorisk, vil etterspørselen gå ned. 

Det har vært en økende tendens til 

at majoriteten av deltakerne i kolle-

gaveiledningsgruppene rekrutteres 

fra spesialistkandidatene og de som 

skal fornye sin spesialitet. 

Vi mener det må være et mål for 

NFF at fysioterapeuter flest ser på 

kollegaveiledning som en nødvendig 

del av yrkesutøvelsen. Muligheten 

for å nå dette målet er nå svekket. 

Dette vedtaket signaliserer at de 

verdiene som kollegaveiledningen 

dreier seg om ikke er viktige for 

spesialister i fysioterapi. Da kan det 

ligge nær å konkludere med at kol-

legaveiledning i alle fall ikke er viktig 

for «generalister». 

15 års arbeid  

Det har tatt NFF 15 år å bygge opp 

et veilederkorps med felles kultur, 

felles verdier og felles praksiser. Det 

tar kort tid å rive det ned. Vi mener 

at NFF har grunn til å være stolt av 

den kvaliteten kollegaveiledningen 

har fått. Det legges økende vekt på 

denne typen veiledning på mange 

arenaer i samfunnet, og spesielt i de 

helsefaglige profesjonene. Vil vår 

fagorganisasjon virkelig skru tiden 

tilbake i en så viktig sak?

*Veiledningshefte for spesialistkan-

didater og veiledere, NFF 2011, 

s. 3 og 9.

Kollegaveiledere i NFF:
Ragnhild Bech, Lilly Kari Bergli, Ves-
lemøy B. Brastad, Anne Brit Brodal, 
Sigrid Engen, Brit Fretland, Eli Giske 
Grøtta, Anne Haugland, Elizabeth 
Holtebekk, Giggi Jørgensen, Nina 
Kjærnes, Kari Kongshavn, Mona 
Løchen, Ambjørg Løyning, Audhild 
Tveit og Anne Aamodt

TABELL1 Mål og rammer for kollegaveiledning og veiledet praksis

Mål og rammer Kollegaveiledning Veiledet praksis

Mål
Økt bevissthetsnivå hos deltakerne når 

det gjelder egne verdier og holdninger i en 

yrkesfaglig sammenheng.

Økt kompetanse hos spesialistene når det 

gjelder den konkrete yrkesutøvelsen.

Veiledere
Veiledere med kompetanse i veiledning fra 

NFFs kollegaveilederkorps.

Spesialister MNFF med ulik kompetanse i og 

erfaring med veiledning.

Timeantall 17 30 eller 60, avhengig av type mastergrad.

Arbeidsform

En på forhånd tidsbestemt avtale.  

Forutsigbar organisering.

Tid og ro til fordypning.

Vanligvis etter arbeidstid.

Organisering foreløpig ikke endelig avklart.

Åpent brev til NFFs sentralstyre:  
Kollegaveiledning – på vei ut?

www.altiusgruppen.no 
- Ny nettside -
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En master må da rangeres 
høyere enn en bachelor!

 Jeg avsluttet mine studier i 

Sydney, Australia, i november 2010. 

Jeg har tatt et utdanningsløp som 

inneholder en bachelorgrad fra 

Norges Idrettshøgskole (2005), ett 

år på undergraduate/Bachelor of 

Physiotherapy og to år på Master 

of Physiotherapy (2008-2010). Til 

sammen en 6-årig grad, og såvidt 

meg bekjent er jeg den første 

nordmann til å gjennomføre dette 

utdannigsløpet, noe jeg vil tro er 

hovedgrunnen til situasjonen jeg nå 

har havnet i. 

Den 18. januar 2011 mottok 

SAFH mine søknadspapirer om auto-

risasjon, og under normale omsten-

digheter skulle søknadsprosessen ta 

to til fire måneder for godkjenning. 

Parallelt med dette begynte jeg å 

jobbe som fysioterapeut ved en 

privat klinikk i Australia for skaffe 

meg mest mulig praktisk erfaring 

før hjemkomst mot slutten av 2011. 

Siste arbeidsdag var 16. desember i 

fjor, jeg ankom Norge uken etter. 

Ni måneder og ti dager brukte 

SAFH og HiOA på å avslå søknaden 

min om autorisasjon. Til tross for at 

SAFH hadde mottatt et dokument 

angående min jobberfaring fra 

arbeidsplassen i Australia, fikk jeg 

følgende konklusjon tilsendt «Søke-

ren har ingen praksis som utøvende 

fysioterapeut og trenger ut fra 

dette 1 år som tilsvarer turnusåret 

i Norge». 

SAFH hadde utelatt å sende 

beviset på at jeg fortsatt var ansatt 

og i full jobb i Australia. Denne 

beslutningen klager jeg på og får 

på nytt avslag, men med en annen 

begrunnelse: «Praksisen dekker, 

slik jeg ser det, ikke de faglige og 

kulturelle områdene som AV vil få 

gjennom praksis i kommune- og 

spesialhelsetjenesten i Norge». 

Underveis i studiene har jeg 

stiftet bekjentskap med en tidligere 

norsk fysioterapistudent ved Uni-

versity of Queensland (UQ). Denne 

studenten fullførte sin bachelorgrad 

samtidig med meg, altså november 

2010. Dernest dro personen hjem 

til Norge, sendte inn søknadspapirer 

og mottok full autorisasjon som 

fysioterapeut i februar/mars UTEN 

noe som helst utøvende praksis som 

fysioterapeut. Personen jobber til 

dags dato på sør-vest landet med 

autorisasjon, uten å ha hatt norsk 

turnustjeneste eller arbeidserfaring 

som fysioterapeut.

Jeg har hatt både praksis i utdan-

ningen og arbeidserfaring med 

meget god oppfølging i ni måneder 

i en fulltidsstilling som utøvende 

fysioterapeut. SAFH konkluderer 

med å si at den ovenfor nevnte 

studenten «er en søker som har 

4-årig bachelorutdanning fra The 

University of Queensland. Utover 

dette kan vi ikke diskutere saken». 

En mastergrad på seks år må da ran-

geres høyere enn en bachelorgrad!

Min mastergrad fra USYD er 

svært anerkjent i både USA, Canada 

og Australia. I USA og Canada er det 

ikke lenger bachelorutdanninger 

for fysioterapeuter, kun master! Jeg 

stiller meg følgende spørsmål: Er 

fysioterapiutdanningen og turnus-

tjenesten så mye bedre her enn i 

Australia? Og er det virkelig mulig at 

SAFH kan ta så ulike avgjørelser? 

Enden på visa er uansett den, 

at jeg nå må fullføre 2x6 måneder 

med full turnus/praksis uten lønn. 

Forskjellsbehandling kan ses på som 

relativt, men i dette tilfellet går det 

over alle støvleskaft.

Anders Vien,
NFF-medlem Oslo

Bachelor bedre enn master?

Uakseptable retningslinjer 
for pasienttransport

Det er utarbeidet nye ret-

ningslinjer for fysioterapeuter 

med driftstilskudd når det gjelder 

pasienttransport. Det som er nytt, 

og som får viktige konsekvenser for 

fysioterapeuter, manuellterapeuter 

og pasienter, blant dem mange 

eldre, er bestemmelsen: «Det er kun 

offentlig godkjente fysioterapeuter 

med driftstilskudd som kan rekvirere 

transport.»

Mange fysioterapeuter er ikke 

tilknyttet Norsk Helsenett og kan 

derfor ikke rekvirere pasientreiser 

elektronisk. Reisen må da rekvireres 

på faks eller telefon. Det innebærer 

i de aller fleste tilfeller at terapeu-

ten selv må bestille taxikjøring for 

pasientene.

I en travel hverdag vil en slik ny 

pålagt arbeidsrutine være umulig 

å få til og kan virke negativt inn på 

det faglige pasientarbeidet. De som 

har laget disse retningslinjene kan 

umulig vite hva det innebærer å 

bestille pasientreiser over telefon. 

Det tar lang tid å få svar, noe 

som betyr dødtid for terapeuten. 

Det hender at taxien ikke finner 

fram eller kommer for seint. Da 

ringer de opp rekvirenten. Det 

forekommer også at taxien uteblir 

og ny taxi må bestilles. Den ene 

telefonsamtalen kan derfor gi mye 

merarbeid. Dette vet jeg av egen 

erfaring, med en kone som er slag-

pasient og som har mange taxiturer 

til trening.

Hittil har pasienten eller de 

pårørende kunnet bestille transport 

gjennom pasientreiser, og tera-

peuten har skrevet ut rekvisisjoner 

på forhånd. Dette har, ut i fra 

mine erfaringer, fungert bra. Men 

ordlyden i de nye retningslinjene er 

kategorisk utformet og åpner ikke 

for at pasientene eller pårørende 

skal kunne bestille transport. 

For min kone vil de nye ret-

ningslinjene bety at hun mister en 

viktig treningstime i uka. Hennes 

manuellterapeut, som hun tar taxi 
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DEBATT

Jeg syns det er så ille

at eldre sitter stille

og dermed reduserer sirkulasjonen til sin 

hjerne

til de blir døsige, og noen ganger nærmest 

«gærne»

Ville det ikke vært bedre

om de sin kropp, og sinnet ville hedre

med enkle midler, slik som trening

som indirekte kunne gi dem både mål og 

mening?

Kanskje er det noe jeg kun tror

men ville behovet for en for lengst 

hengått mor

minke

dersom de var mer flinke

til å vanne hjernens blomsterbed

ved å bruke muskler, hjerte, lunger og ledd?

Jeg tror sykehjemmets tv-stue

kan forlyste, men også mange ganger true

folk til passiv livsstil, som bærer preg av 

oppbevaring,

som, tilsynelatende, var Eva’s kjepphest 

og erfaring

Faren for svensk invasjon er, per i dag, ei 

overhengende

men kan nok virke slik for noen mentalt 

pleietrengende

Og språket, som av vikarer ofte er presentert

kan understøtte troen på at vi alt er invadert!

Et uttrykk som vi ikke burde frede

er om været! «Alle klager, men ingen gjør no’ 

med det!»

Man finner liknende konsensus om bevegelse

men etterleves den av sykehjemmets ledelse?

Rulles folk til frokost, når de faktisk kunne 

gått?

Slukes oppfatningen om «skrøpelige eldre» 

rått?

Bør man akseptere, og ta høyde, 

for at eldre synes glade og fornøyde

mot slutten av livets mange dager,

til tross for boforhold, ensomhet og plager?

I så fall, hvorfor gjøre noe med det?

Kunne man ikke, evidence-based, frede

denne gruppe mennesker fra innpåslitne folk 

som meg,

som legger opp en kupert, krevende og 

vanskelig vei

der større fart og velbefinnende

kunne suppleres av mennene og kvinnene

som med hyggelige og beroligende ord

dytter deg til dekket bord?

I mitt essay vil jeg søke å vise

at trening ikke er en plagsom kvise

men faktisk kan fremstå som behagelig

selv for dem som liker det bedagelig

Trening vil nok ofte male

et bilde av fysikk, men og det sosiale

spiller i mitt opplegg vesentlig rolle,

og det psykiske, hvor eldre kan seg bolle

i et medium der tyngdekraften

redusert i livets aften 

skviser frem den ungdommelige saften.

Jeg håper derfor sensorene vil falle

for denne fremstilling, og ei med edder-

krydret galde

fordømmer forsøket, og gneldre.

For husk, man skal være snill mot eldre!

Odd M Lundby (64)

til hver onsdag, har ikke mulighet 

til å rekvirere transport på grunn av 

stor arbeidsmengde. Alternativet er 

at jeg reduserer min arbeidstid for å 

kjøre henne til trening.

Dette er uakseptabelt! Jeg stiller 

et stort spørsmål til hvorfor dette 

skjer. Det vil ikke gjøre helsevesenet 

bedre, og hverdagen for utallige 

terapeuter blir mye verre. Det vil 

antakelig bety redusert behand-

lingskapasitet i forhold til mange pa-

sientgrupper, særlig eldre pasienter. 

Og det vil gjøre livet vanskeligere for 

pårørende som har en tøff hverdag 

fra før av. 

Hvis jeg skal gjette hva dette 

handler om, er stikkordet kanskje 

Norsk Helsenett. Helse- og om-

sorgsdepartementet ønsker at så 

mange som mulig av aktørene i 

norsk helsevesen skal knytte seg 

opp mot Norsk Helsenett. De tror at 

det vil effektivisere helsevesenet. 

Men det koster penger, og bare fast-

legene har nytt godt av subsidier 

fra staten for tilknytning til Norsk 

Helsenett. Tannleger, fysioterapeu-

ter, manuellterapeuter, logopeder og 

andre har ikke fått noe støtte. 

Det å pålegge de ulike terapeut-

gruppene, som er en svært viktig del 

av norsk helsevesen, en slik urimelig 

ikke-faglig tilleggsoppgave, er en 

indirekte måte å presse trenings- og 

rehabiliteringsinstitusjonene til å 

tilknytte seg Norsk Helsenett - uten 

for store kostnader for staten. 

Ulrik Sverdrup, 
pårørende med ektefelle som er 
slagpasient 

Ode til «Aktivitet og eldre»
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Brogaten Fysioterapi AS i Fredrikstad er en gruppepraksis med ni 

likeverdige partnere og en leietager. Sistnevnte fikk i sin tid også tilbud 

om å bli partner, men ønsket da ikke det. Leietagerens driftstilskudd 

er nå utlyst av kommunen, fordi hun snart blir 70 år og derfor ikke får 

forlenget driftstilskuddsavtalen med kommunen. I denne tilsettingspro-

sessen har vi støtt på en del som har forundret oss.

I ASA 4313 § 6.2 står det: «ved tildeling av hjemmel lokalisert til 

gruppepraksis skal gjenværende fysioterapeuters uttalelse tillegges stor 

vekt».

Vi ble derfor forundret da vi fikk vite at ingen representanter fra Bro-

gaten Fysioterapi kunne være til stede under intervjurunden. På hvilket 

grunnlag skal vi da kunne komme med vår uttalelse som skal tillegges 

stor vekt?

Da vi påpekte dette overfor virksomhetsleder i kommunen, tok hun 

kontakt med jurist i Norsk Fysioterapeutforbund og jurist i KS. Enda 

større var vår forundring da vi fikk vite at det var vårt eget forbunds 

jurist som mente at dette var en akseptabel praksis.

Vi har fått lese søknadene, og på bakgrunn av disse har vi kommet 

med en innstilling til kommunen og til en kontaktperson som skulle få 

delta i intervjurunden og slik representere institutteierne. For oss blir 

dette en helt meningsløs praksis. Vi vet også at det praktiseres ulikt i 

andre kommuner, og at det er en fanesak for PFG («PFG skal arbeide 

aktivt for at NFF skal kjempe for at institutteierens og gjenværende 

terapeuters rett til å inkluderes i prosessen ved overdragelse av DT»).

Vi har ingen vansker med å se at det har vært uheldige tilfeller hvor 

«de som har betalt mest» har fått tildelt driftsavtaler. Det må imidlertid 

finnes andre måter å sikre seg mot dette på enn å umyndiggjøre de 

som skal ta imot en ny kollega. Personlig egnethet er av stor betyd-

ning for et arbeidsmiljø, og det burde være en selvfølge at de som skal 

arbeide sammen, er de som skal få ha en mening om dette, og ikke bare 

utenforstående kontaktpersoner. Kunnskap om dette får man ikke bare 

ved å lese papirer.

Som privatpraktiserende, selvstendig næringsdrivende føles det 

merkelig å bli satt på sidelinjen og praktisk talt umyndiggjort i spørsmål 

om hvem vi skal arbeide sammen med i vår egen bedrift. Enda tydeligere 

blir det den dagen en av våre eiere velger å avslutte sin driftsavtale. Den 

nye avtaleholderen forventes da direkte å gå inn som partner og må 

fungere i fellesskapet også i en bedriftsøkonomisk sammenheng. Skal vi 

da bare akseptere den kommunen peker ut? 

Faktisk så bestrider vi lovligheten av denne praksisen, idet det virker 

som om framforhandlet ASA 4313 ikke er gjeldende. I tilfeller hvor 

søkere fyller kravene i stillingsutlysningen og således er kvalifisert, 

burde personlige egenskaper og egnethet også få telle med; ikke bare 

ansiennitet. 

Jan Harald Lønn 
For styret ved Brogaten Fysioterapi AS, 
Fredrikstad

En meningsløs praksis
14 måneders fengsel

Liv Løberg, tidligere leder for Statens Autorisasjonskontor for 

Helsepersonell (SAFH), ble i april dømt til 14 måneders fengsel for 

å ha forfalsket vitnemål og jobbsøknader. Ni måneder av straffen 

gjøres ubetinget.

Det var VG som i 2010 avslørte at Løberg hadde brukt falske 

vitnemål fra engelske og norske utdanningsinstitusjoner. CV-

jukset vakte stor oppsikt fordi hun ledet SAFH - som godkjenner 

autorisasjoner til norsk helsepersonell, og som har ansvar for blant 

annet å verifisere eksamensbevis. Liv Løberg har også hatt flere 

andre lederjobber i det offentlige.

Omega 3 har ingen effekt mot MS
Forskerne bak en stor norsk studie trodde de skulle få bekreftet 

positive virkninger av omega 3-tilskudd mot nervesykdommen MS, 

men de fant ingen sammenheng.

Øivind Torkildsen, forsker og postdoktor ved Nasjonalt kom-

petansesenter for multippel sklerose (MS) i Bergen, sier at han og 

kollegene ikke registrerte noen positive helseeffekter av omega 3 

på sykdommen. I mangel på en kur mot MS har omega 3- tilskudd 

framstått som ett alternativ der pasientene selv kan gjøre forsøk 

på å kontrollere lidelsen.

Forskere fra 13 norske nevrologiske avdelinger har vært 

involvert i arbeidet med den nye studien, som nylig ble publisert i 

JAMA-tidsskriftet Archives of Internal Neurology. Studien omfattet 

92 pasienter og er en dobbelblindet randomisert kontrollert studie. 

Referanse: 

Øivind Torkildsen et.al, Omega-3 Fatty Acid Treatment in Multiple 

Sclerosis (OFAMS Study) A Randomized, Double-Blind, Placebo-

Controlled Trial, Archives of Neurology, Online First, 16. april 2012.

Jogg og lev lenge
Regelmessig jogging øker forventet levealder for menn med 6,2 

år og kvinner 5,6 år, viser de siste dataene fra Copenhagen City 

Heart Study, presentert på konferansen EuroPRevent2012 i Dublin.

Mellom en og to og en halv timers jogging per uke i rolig eller 

moderat tempo gir gode effekter på levealder. Resultatene fra 

denne studien kan si med sikkerhet at vanlig jogging øker levetiden. 

Nyheten er at man ikke trenger å gjøre så mye for å høste forde-

lene.  

Copenhagen City Heart Study startet i 1976, og er en prospektiv 

studie av rundt 20 000 menn og kvinner i alderen 20 til 93 år. 

Les mer:

www.escardio.org/about/press/press-releases/pr-12/Pages/

regular-jobbing-increases-life-expectancy.aspx.
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Fefor Høifjellshotel
Vakkert, i Gudbrandsdalens storslåtte natur, med både Jotunhei-
mens og Rondanes stolte fjelltopper rundt seg, ligger det hundre 
år gamle Fefor Høifjellshotell. Her finner du en blanding av gamle, 
velholdte tømmerstuer og moderne komfort, som svømmebas-
seng og badstue. Det er heller ikke langt til rafting i elven Sjoa 
(20 km) eller Hunderfossen Familiepark (80 km), hvor du finner Ivo 
Caprinos kjente og kjære figurer.

Ankomst: Juni: 11. 16. 21. 26.  Juli: 1. 6. 11. 16. 21. 26.

Gode barnrabatter – se www.dtf-travel.dk

Avbestill helt uten grunn med vår angreforsikring, fra kr. 79,-.

Sommer på fjellet 
i Gudbrandsdalen

www.dtf-travel.no  
eller 800 300 98
Skriv inn eller opplys 
annonsekoden: Fysioterapeuten

Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. Ekspedisjonsavgift maks. kr 89,-. Se betingelser på www.dtf-travel.no

5 overnattinger 

5 frokostbuffeer

5 tre-retters 
middager/buffeer

Kort vei til 
Hunderfossen 
Familiepark og 
Lillehammer

FYSIOTERAPEUTEN GJØR DET LITT BILLIGERE!Hotellferier til lavpris

 2 dagers ferie fra 99,-
+ mange andre fordeler
Bli PLUSmedlem 
i vår reiseklubb

www.vielskerferie.no/fordeler

Storbyhoteller 
over hele verden 
f.eks. London fra 200,- per pers./natt

www.dtf-travel.no/storbyferier

2 773,-
per person i dobbeltrom

SAMLET PRIS

Spar inntil 727,-

©
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What is PEDro?

PHYSIOTHERAPY EVIDENCE DATABASE

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

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

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

Myndighetene og partene i arbeidslivet står bak vinnvinn-kampanjen:

Senior + jobb =

 

www.vinnvinn.org
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informasjon fra NFF

Tittel
Pleie er ikke 
en del av fysio-
terapikompe-
tansen.

Hva er fysioterapi?

informasjon fra NFF
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Elin Engeseth
nestleder

MAI er en svært aktiv måned for Norsk Fysioterapeutforbund. En viktig post på ka-
lenderen er ledermøtet for sentrale tillitsvalgte, der Sentralstyret og ledere av NFFs 
avdelinger og faggrupper møtes. Samtidig arrangeres det årlige Representantskaps-
møtet. I samme tidsrom løper viktige forhandlinger for medlemmenes inntekts- og 
arbeidsvilkår. 

Denne våren ble mange viktige saker gjennomgått. Saker som trenger hele orga-
nisasjonens tyngde og samlede innsats for å ha sterkest mulig påvirkningskraft. En 
av disse sakene er dokumentet som beskriver NFFs forståelse av fysioterapi. Dette 
er et nøkkeldokument til bruk for NFF når fysioterapeuters kunnskap og arbeids-
felt skal presenteres og drøftes. Det kan også anvendes ved forhandlingsbordene. I 
tillegg skal det være til bruk for medlemmer som vil kontrollere og dokumentere 
at fagutøvelsen er i samsvar med fagmiljøets forståelse av fagets innhold og rekke-
vidde. 

NFF har hatt et slikt dokument i over ti år, siste reviderte utgave er fra 2006.  Med 
den rivende utviklingen fysioterapifaget er inne i, og det faktum at rammebetin-
gelsene i form av lovverk og organisering av tjenesten er endret, var dokumentet 
foreldet. «Hva er fysioterapi» har derfor vært igjennom en prosess og er nå godkjent 
av Sentralstyret. Representantskapsmøtet den 9. mai vedtok at dokumentet heretter 
kan behandles mer dynamisk, i en kontinuerlig prosess. 

«Hva er fysioterapi» beskriver fysioterapeuters kunnskapsfelt. Det beskriver det 
teoretiske grunnlaget for faget, som sammen med praktisk/klinisk kunnskap danner 
grunnlag for fysioterapeuters forståelse av hvordan sykdom kan oppstå, behandles 
og forebygges. 

Dokumentet er et ypperlig redskap for fysioterapeuter med behov for å presen-
tere sitt yrke, for pasientgrupper, samarbeidspartnere, arbeidsgivere og i samfunns-
debatten. Det kan anvendes i de daglige utfordringene med å fremme den enkelte 
fysioterapeuts plassering og rettigheter, og i NFFs arbeid med å fremme hele fysio-
terapitjenestens rammebetingelser og plass i helsevesenet.

En svært aktuell problemstilling er hva fysioterapeuters kompetanse skal brukes 
til, for eksempel om de skal kunne pålegges pleieoppgaver. Pleie er ikke en del av 
fysioterapikompetansen. Derimot er rehabilitering i sammenheng med en pleiesi-
tuasjon anvendt fysioterapikompetanse. Fysioterapeuter må ikke fravike dette prin-
sippet. 

Til støtte for medlemmer som føler seg presset til å gå i pleieturnus valgte Repre-
sentantskapsmøtet å støtte en resolusjon, fremmet av NFF avdeling Oslo. En resolu-
sjon er som regel ment for omverdenen. Denne resolusjonen skal i tillegg være et 
tydelig signal til medlemmer som opplever at arbeidsgivere gir dem oppgaver som 
ikke handler om fysioterapi. De har forbundet i ryggen!
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Riktige adresser og oppdaterte 
    personlige data  

Sørg for at opplysningene om deg på med-

lemssidene på www.fysio.no alltid er riktige. 

Da blir Fysioterapeuten sendt til rett person 

og adresse, og vi når deg med all NFF-

informasjon du har krav på. Ved flytting må 

du også melde ny bostedsadresse til Posten. 

Det kan du gjøre via www.posten.no, tlf. 810 

00 710, eller på nærmeste postkontor. 

Medlemsnummer og passord til  
«Min side» 

Alle nye medlemmer får tilsendt opplysnin-

ger om hvordan de logger seg inn på NFFs 

medlemssider på www.fysio.no. Bruker-

navnet er medlemsnummeret i NFF, som du 

finner bak på tidsskriftet Fysioterapeuten 

og på giroer fra NFF. Det er alltid lurt å ha 

medlemsnummeret lett tilgjengelig, for 

eksempel ved at du lagrer det i mobilen din.

         Passord kan bestilles og endres av den 

enkelte via medlemssidene. Du går via 

«Logg inn» på www.fysio.no og velger 

«Glemt passord» i innloggingsruta. Så følger 

du trinnene og instruksene videre. 

          Står du likevel fast? I slike tilfeller kan 

Medlemskontoret selvsagt hjelpe deg med 

råd og veiledning.

Avslutning av medlemskap 

Utmelding av NFF må skje skriftlig, gjerne 

per e-post. NFFs Landsmøte i 2007 vedtok 

at avslutning av medlemskap i NFF gjelder 

fra den datoen utmeldingen er registrert i 

medlemsregisteret, men at kontingenten 

likevel skal betales fullt ut frem til den nær-

meste av datoene 1. juli og 1. januar. 

           En utmelding som blir registrert etter 1. 

juli, innebærer dermed at medlemmet skal 

betale kontingent for hele halvårsperioden 

frem til 1. januar. Tilsvarende frem til 1. juli 

for utmelding etter 1. januar.

Medlemskontoret: tlf. 22 93 30 50, eller 

informasjon@fysio.no.

I FYSIOTERAPEUTEN nr. 4/2012 omtalte vi 

NFFs deltakelse i samarbeidet for å få innført 

én time fysisk aktivitet for barn og unge hver 

skoledag. NFF og de fire andre organisasjonene – 

Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforenin-

gen, Legeforeningen og Norges idrettsforbund – 

ser med stor bekymring på at stadig flere barn og 

unge er inaktive. Organisasjonene mener fysisk 

aktivitet er et av de viktigste virkemidlene for å 

fremme god folkehelse og hindre sykdom.

Som et ledd i arbeidet inviterte de fem orga-

nisasjonene de politiske partiene til et frokost-

seminar 26. april på Litteraturhuset, i håp om å få 

politisk støtte for forslaget. Du kan lese et referat 

fra seminaret og se det i opptak på www.fysio.no 

(i artikkel publisert 27. april).

I forbindelse med frokostseminaret gjen-

nomførte organisasjonene også en undersøkelse 

av lærernes oppfatninger. Undersøkelsen, som 

var toppsak i Aftenposten mandag 7. mai, viste 

massiv støtte blant lærerne. 84 prosent av de 

spurte lærerne mener at økt fysisk aktivitet gir 

bedre skoleprestasjoner, og like mange mener 

at fysisk aktivitet fremmer trivsel og reduserer 

konfliktnivået. 

Organisasjonenes ledere på frokostseminaret. Fra venstre: Hege Gjessing, president i Lege-

foreningen, Eilin Ekeland, forbundsleder i NFF, Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen, Inge 

Andersen, generalsekretær i Idrettsforbundet, Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen 

for folkehelsen. Foto: Vidar Rekve

Mer fysisk aktivitet i skolen

Ditt NFF-medlemskapForhandlinger i 
Spekter
NFF og UNIO ble 19. april enige med 

Spekter om overenskomstens del A. Etter 

dette fortsatte forhandlingene lokalt for 

de virksomhetene der overenskomsten be-

står av en A-del og en B-del. Forhandlinger 

på overenskomstområdene 10 (helse-

foretakene) og 4 (Lovisenberg Diakonale 

Sykehus) skjer fra 8. mai, og alle datoer var 

ikke avtalt mellom partene da dette ble 

skrevet. Som for de andre tariffområdene 

er informasjon på Spekter-området tilgjen-

gelig på de relevante områdene på www.

fysio.no, på tariffsidene under «LØNN OG 

ANSETTELSE».   
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NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Stensberggata 27

Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo 

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

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

SENTRALSTYRET

Forbundsleder: Eilin Ekeland
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Nestleder: Elin Engeseth
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Tlf. 905 29 033 mob., 64 94 65 13 p

ee@fysio.no

SEKRETARIATET: STAB

Generalsekretær: Tor Tvethaug, 22 93 30 52

Informasjonsleder: Vidar Rekve, 22 93 30 87

Seniorrådgiver: Elin Robøle Bjor, 22 93 30 55

Rådgiver: Solvår Stokke, 22 93 30 51
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Rådgiver: Eivind Trædal, 22 93 30 53

Rådgiver: Maren Berntsen, 22 93 30 71

Konsulent: Kristin Stormo, 22 93 30 68

Sekretær: Nina Solvang, 22 93 30 50

FAGSEKSJONEN 

Seksjonsleder: Malene Haneborg, 22 93 30 72

Seniorrådgiver: Eline Rygh, 22 93 30 64

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

Seniorrådgiver: Bente Øfjord, 22 93 30 86

Seniorrådgiver: Marianne Aars, 22 93 30 62

Kurssekretær: Monica Haugen, 22 93 30 66

Seniorkonsulent, kurs: Micheline Viktil, 22 93 30 70

Rådgiver, kurs: Áslaug Skúladóttir, 22 93 30 75

FORHANDLINGSSEKSJONEN

Forhandlingssjef: Kjersti Hatlestad, 22 93 30 56

Advokat: Lena Fagervold, 22 93 30 54

Advokat: Hanne C. Røed, 22 93 30 88

Seniorrådgiver: Bente Eide, 22 93 30 73

Seniorrådgiver: Kirsti Glad, 22 93 30 82
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Seniorrådgiver: Thea W. Jørgensen, 22 93 35 62
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FONDET

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Sekretariatsleder: Birthe C. Hansson

Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)

NFF på Facebook
FACEBOOK-sida til forbundet blei lansert 30. april, og du finn oss på 

www.facebook.com/norskfysio. NFFs Facebook-side er ei open organisa-

sjonsside, der alle er velkomne til å skriva innlegg og kommentera. NFF vil 

respondera når det er relevant, og så raskt som råd. 

Vi håpar sida mellom anna vil medverka til betre medlemskommunikasjon, meir deling av 

informasjon i organisasjonsrelaterte saker og med samarbeidspartnarar og støttespelarar 

utanfor forbundet, og erfaringsutveksling og læring. 

Mangel på fysioterapeuter
STATISTISK sentralbyrå (SSB) har beregnet at det vil bli mangel på flere typer arbeidskraft i 

helse- og omsorgssektoren på lengre sikt, deriblant en underdekning på 1300 årsverk fysioterapi 

i 2035. Dette går fram av en SSB-rapport som presenterer oppdaterte beregninger av tilbud av og 

etterspørsel etter helse- og sosialpersonell. En forutsetning i SSBs beregninger er at opptaket av 

studenter og fullføringsgrader holder seg på samme nivå som i 2010. For etterspørselen tar SSB 

utgangspunkt i framskrivninger av befolkningsveksten for de aktuelle brukergruppene. På www.

fysio.no (i artikkel publisert 20. april) finner du en lenke til SSBs rapport. 

ÅRETS TALL fra Samordna opptak viser at 

konkurransen om studieplassene i fysioterapi 

stadig er stor. 2303 av de 7002 som har søkt på 

fysioterapeututdanningene, har fysioterapi som 

førstevalg, og konkurrerer om 351 planlagte 

studieplasser. Det har imidlertid vært en svak 

nedgang i antall førstevalgssøkere til studiet de 

siste årene. Den relative nedgangen er større 

enn den nominelle, ettersom det totale antallet 

søkere til alle typer høyere utdanning økte 

både i 2011 og 2012. Blant høgskolene er det 

HiOA som har flest førstevalgssøkere til studiet, 

deretter følger HiB, der fysioterapi i år er det 

mest populære av studiene. På www.fysio.no 

(i artikkel publisert 24. april) finner du lenker til 

relevante oversikter utarbeidet av Samordna 

opptak. 

Fysioterapi fenger stadig!
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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 2011 er det tildelt 6 millioner kroner som også omfatter ekstra 

midler for å holde kursavgiften på 2008-nivå.
For nærmere informasjon om Fondet, se www.fysio.no/fondet 

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

Helse og arbeidsliv 
– fysioterapeutenes bidrag
Tid: 14. – 15. juni 2012
Sted: Domus Athletica, Oslo
Program og påmelding: www.fysio.no/fagdager
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Dato Påmeldingsfrist Kursnavn Sted

4.-6. juni Fortsatt ledige plasser Fysisk aktivitet og rehabilitering Beitostølen

14.-15. juni Fagdager Oslo

3.-6. september 20. juni Treningslære Tromsø

20. - 21. september 20. juni Onkologi for fysioterapeuter - kreft og fysisk aktivitet Oslo

17. - 21. september 15. juni Bevegelsesutvikling del 1 Stavanger

23. - 28. september 20. juni Basal Kroppskjennskap I Svarstad

8.-9. okt, 5. des. 11. august Grunnkurs i læringsorientert fysioterapi: Samspillet mellom 
kroppslig og mental balanse

Oslo

8. og 29. okt, 12.-13. nov. 8. august Søk, finn og les – introduksjonskurs i evidensbasert praksis Oslo

11.-13. okt, 22.-23.nov. 12. august MT-basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, kjeve, 
thoracal og skulder

Bergen

15.-19. oktober 15. august Helse- og miljøarbeid - et arbeidsmiljøperspektiv del 1 Bergen

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

Oslo

25.-27. okt., 3.-4. des. 12. august MT-basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal, bekken 
og hofte

Trondheim

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

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

29.-31. oktober 15. august Fysioterapi i palliasjon Bergen

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

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

Bodø

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

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

12.-15. november 10. september Fysioterapi til intensivpasienter (+ 3 dager i 2013) Oslo

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

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

Kurs som planlegges og vil bli annonsert fortløpende på nettet og i Fysioterapeuten:
Inflammatoriske og degenerative leddsykdommer med fokus på RA og artrose
Grunnkurs i psykiatri og psykisk helse, oppstart uke 47 i Oslo
Helsefremmende og forebyggende arbeid – et folkehelseperspektiv
Temakurs om traumer, oppstart 1. november i Oslo
Fysioterapi i geriatrien – grunnkurs, oppstart november

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
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BARNE- OG UNGDOMSFYSIOTERAPI

17. - 21. september 15. juni Bevegelsesutvikling del 1 Stavanger

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

Oslo

HELSE OG MILJØ

15. - 19. oktober 15. august Helse- og miljøarbeid - et arbeidsmiljøperspektiv del 1 Bergen

FYSISK AKTIVITET

4.-6. juni Fortsatt ledige plasser! Fysisk aktivitet og rehabilitering Beitostølen

3. - 6. september 20. juni 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. 12. august MT-basiskurs i undersøkelse og behandling av cerical, kjeve,  
thoracal og skulder

Bergen

25.-27. okt., 3.-4. des. 12. august MT-basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal,  
bekken og hofte

Trondheim

ONKOLOGI

20. - 21. september 20. juni Onkologi for fysioterapeuter - kreft og fysisk aktivitet Oslo

29.-31. oktober 15. august Fysioterapi i palliasjon Bergen

GERIATRI

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

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 tilstan-
der - 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

12. - 15. november 10. september Fysioterapi til intensivpasienter (+ 3 dager i 2013) Oslo

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

23. - 28. september 20. juni Basal Kroppskjennskap I Svarstad

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

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

KURSOVERSIKT 2012/2013 – ETTER FAGOMRÅDER

Det tas forbehold om endringer

GENERELLE KURS

8. og 29. okt., 12.-13. nov. 8. august Søk, finn og les – introduksjonskurs i evidensbasert praksis Oslo

8.-9. okt., 5. des. 11. august Grunnkurs i læringsorientert fysioterapi: samspillet mellom 
kroppslig og mental balanse

Oslo
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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

Seminar 1: Forflytningskunnskap  
og praktisk pasientarbeid
20.-22. august 2012, kr 3.950,-
   

Seminar 2: Praktisk pedagogikk og  
organisering av forebyggende arbeid
23.-24. august 2012, kr 2.950,-

Sted: Oslo - Ullevål sykehus
Seminarene er godkjent av NSF, NEF og NFF som tellende til  
spesialistutd. for sykepl., ergo- og fysiot.
Påmelding til: Per Halvor Lunde, tlf (47) 90 10 15 58,  
e-post: mail@perlunde.no 
Mer info: www.perlunde.no

MARTINA-SEMINAR 2012
Martina Hansens Hospital
Fysioterapiavdelingen

Velkommen til årets seminar som vi har viet kneet. Denne gangen 
er fokuset rettet mot ulike årsaker til knesmerter og behandlings-
strategier. 

Tid: 8.30 – 15.30 
Dato: Fredag 08.06.12
Tid: 8.30 – 15.30 på «Bærum Sykehus», Auditoriet
Påmelding innen 01.06.12  («førstemann-til-mølla»-prinsippet)

08.15-08.45 Registrering 
08.45-09.00 Velkommen!
09.00-10.00 Mulige smertekilder i kneet 

Seksjonsoverlege Stig Heir 
Diskusjon

10.00-10.20 Medikamentell behandling ved knesmerter
Overlege Nina Kise

10.20-10.50 Pause
10.50-11.15 ACL-rekonstruksjoner/nye teknikker

Adm.direktør Arne Ekeland
11.15-12.15 ACL-rehabilitering. Klinisk vurdering/dosering 

av trening
Fysioterapeut/PhD-stipendiat Håvard Moksnes
Diskusjon

12.15-12.30 Løse tråder/diskusjon
12.30-13.15 LUNSJ
13.15-13.45 Artrofibrose  

Adm.direktør Arne Ekeland /fysioterapeut 
Ove Bjørnstad 
Diskusjon

13.45-15.15 Nytt fra Martina
Måleinstrumenter ved skuldersmerter
Fysioterapeut, MSc Benjamin Haldorsen
Hofteskole; erfaringer og tanker
Intesivsykepleier Wibeke Windedal
Opptrening etter kneproteseinnsetting
PhD stipendiat og fys.ter Vigdis Bruun-Olsen 

15.15-15.30 Løse tråder/avslutning

Påmelding:
Bindende påmelding ved epost til unni.seljom@mhh.no. Påmeldin-
gen skal inneholde; fullstendige navn, adresse og arbeidssted.

Kursavgift:
Innbetaling av kr. 700,- til bankgironr 7878 06 47204  innen 
01.06.12. Innbetalingen må inneholde fullstendig navn på 
påmeldte, adresse og arbeidssted samt merket «Martinaseminar 
2012».  Adresse: Martina Hansens Hospital, Pb23, 1306 Bærum 
Postterminal.

Vi har som mål å legge abstrakter eller presentasjoner ut på 
MHHs hjemmeside innen 04.06.12, www.mhh.no /kurs.aspx
Vi forbeholder oss retten til enkle endringer av programmet!  
Det vil bli servert en enkel lunsj, litt drikke, frukt og kjeks.
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NORSK FORENING FOR MEDISINSK 
AKUPUNKTUR(NFMA)

Norsk forening for medisinsk akupunktur tilbyr helsepersonell 
utdannelse i medisinsk akupunktur gjennom sin skole.  
Vårt mål er å gi et godt teoretisk grunnlag til offentlig godkjent 
helsepersonell for at de skal bli faglig dyktig i medisinsk aku-
punktur.
Vår opplæringsmodell for offentlig godkjent helsepersonell 
anbefales av Helsedirektoratets akupunkturutvalg. 

Grunnkurs i behandling av muskel-/skjelettli-
delser og hodepine
10-dagers kurs i medisinsk akupunktur 26.-30. sept 2012 
og  21.-25. nov-2012. 80 timers planfestet undervisning 
– to bolker à 5 dager.

Arr: Skole i Medisinsk Akupunktur/ NFMA
Kursledere: Holgeir Skjeie, spes. allmennmedisin og Bosko 
Gardasevic, fysioterapeut
Sted: Kristiansand 
Obligatorisk kurslitteratur: Lærebok i Akupunktur, Heyerdahl 
og Lystad, revidert utgave, Universitetsforlaget 2003.
Kursavgift: Kr. 13.000 (for begge bolkene). Lærebok er ikke 
inkludert.
Max. deltagerantall: 30.
Påmelding til: NFMA, v/sekretær Anne Rachel Lohne. Setesdals-
veien 402, 4619 Kr.sand. E-post: anne.rachel@hotmail.com innen 
10. sept. 2012.
For fullt undervisningsprogram/timeplan se www.medisinsk-
akupunktur.no

www.fysioterapeuten.no

Kognitiv Rehabiliteringsterapi (KRT) – kommunikasjon og fysisk aktivitet som smertebehandling og Medisinsk Treningsterapi 
(MTT) er to metoder som passer hverandre som hånd i hanske. Etter KRT kurset skal du på en pedagogisk god måte formidle 
smertens psykologi og smertens fysiologi til dine pasienter, og hvorfor fysisk aktivitet antagligvis er den beste smertemoduler-
ende behandling vi har. Gjennom MTT kursene vil du lære hvordan du praktisk bruker gradert trening som smertemodulering 
for pasienter med nakke, skulder, albue, håndledd, rygg, hofte, kne eller ankel smerte. 
Les mer om kursene på www.holteninstitute.com 

Stavanger, KRT torsdag og fredag 11-12 oktober
Tromøya/Arendal, KRT lørdag og søndag 13-14 oktober
Gran Canaria, San Agustin, Spania, MTT 19-23 november

Fredrikstad, KRT fredag og lørdag 31 Aug - 01 Sept
Villa a Tolli, Toskana, Italia, KRT fred til sønd 14-16 
sept. Ankomst torsdag og hjemreise mandag.

Kursavgift: 2 dagers KRT kurset; 3.400, Italia 3 dagers KRT; 4.600 (inkluderer teorimanual og de tre posterne), 
Gran Canaria 5 dagers MTT; 5.700 (inkluderer teori og øvelses manual samt dvd).
Kaffe og lunsj er også inkludert i kursprisen. Les hva som ingår for Italia och Spania kursene  
på www.holteninstitute.com
Påmelding: Bindende påmelding senest én uke før kursstart og innbetaling av 
kursavgift til Handelsbanken i Norge; konto nr 9049.10.04036. 
Holten Institutt for MTT – kunnskapsformidling, Box 6038, 181 06 Lidingö, Sverige. 
Oppgi på innbetalingen kurssted og tidspunkt. 
Da Bankenes Betalingssentral bruker lang tid på håndtering av innbetalinger, vil vi 
at du også melder deg på til info@holteninstitute.com eller tlf. 0046 70 734 41 02.

Kursinstruktør:
Fysioterapeut Tom Arild Torstensen B.Sc., PT, Cand. Scient,
Specialist i manuell terapi MNFF, Holten Institute AB

www.holteninstitute.com

Kurs i KRT og MTT 2012
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ARBEIDSMARKEDET

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

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

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

arbeidsmarkedetARBEIDSMARKEDET

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

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

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

arbeidsmarkedet

Fysioterapeut/ Ergoterapeut

AktiMed Bedriftshelse vokser og er inne i en spennende utvikling. En 
jobb i AktiMed innebærer varierte og spennende utfordringer. AktiMed 
har et kreativt og motiverende arbeidsmiljø hvor samarbeid verdset-
tes høyt. 
Vi søker nå etter en engasjert og dyktig person til en ledig stil-
ling som fysioterapeut/ ergoterapeut til vårt kontor i Stavanger.

Erfaring innen BHT og eventuelt relevant videreutdanning er en 
fordel. Personlige egenskaper som initiativ, resultatorientert og selv-
stendighet vil bli vektlagt. 

Konkurransedyktige betingelser. Et tverrfaglig arbeidsmiljø og en 
spennende mulighet til å være med på utvikle AktiMed Bedriftshelse. 

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt avd. leder Liv Bjerke 
Rodal Telefon 926 81 323. Søknad sendes til post@aktimed.no.
Søknadsfrist: 15.6.2012.

NORDRE LAND KOMMUNE
E-post: postmottak@nordre-land.kommune.no

Hjemmeside: www.nordre-land.kommune.no/ 

FYSIOTERAPEUT – DRIFTSAVTALE – 478/12
Det er ledig 50 % driftsavtale som fysioterapeut, fortrinnsvis med 
mastergrad i manuellterapi, ved Sevilhaug Fysikalske Institutt fra 
august 2012, på grunn av flytting og overdragelse av praksis etter 
ASA 4313.

Sevilhaug Fysikalske Institutt har driftsavtaler med Nordre Land kom-
mune. Instituttet holder til i lokaler sentralt beliggende på Dokka.
For informasjon om stillingen, forhold og betingelser, ta kontakt med 
enhetsleder Familie og Helse Laila Nereng, tlf. 61 11 61 20/ 
922 52 728.

Søknadsfrist: 07.06.2012.
For fullstendige utlysningstekst og elektronisk søknad, se vår 
hjemmeside: www.nordre-land.kommune.no 

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

Avdeling for helse- og sosialfag

Førsteamanuensis/førstelektor/
høgskolelektor ved Program for 
fysioterapeututdanning 

Ref AHS 4/2012

Program for fysioterapeututdanning lyser ut fast 50 % stilling 
som førsteamanuensis/ førstelektor/høgskolelektor. Til stillingen 
kreves utdanning i helsevitenskapelige fag på minimum master eller 
hovedfagsnivå og fortrinnsvis på doktorgradsnivå. Utdanning som 
fysioterapeut er ønskelig, men ikke nødvendig. 

Arbeidsoppgaver er primært undervisning, veiledning og eksamens-
arbeid på fysioterapeututdanningen. Andre oppgaver er planlegging 
og videreutvikling av studiets organisering 
og innhold, forskning og utviklingsarbeid, 
samt bidra til søknader om midler til forsk-
ning og utvikling.

Søknadsfrist: 10. juni 2012.
Se www.hist.no/stillinger for fullstendig 
utlysningstekst, og for å søke på stillingen.

T R O N D H E I M

Ledig driftsavtale i Kongsvinger kommune
Kongsvinger kommune har ledig 71,4 % driftstilskudd fra 1.1.2013 
pga hjemmelsinnehaver går av med pensjon. Den ledige hjemmelen 
er knyttet til Sentrum Fysioterapi v/Hjørdis Ross. 

Kvalifikasjoner:
Offentlig godkjent fysioterapeut primært med videre- 
utdanning i Norsk psykomotorisk fysioterapi
Faglig engasjert 
Selvstendig
Klinisk erfaring
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Evne til å drive privat praksis
Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli vektlagt.

For nærmere informasjon om hjemmelen, ta kontakt med hjemmels-
innehaver Hjørdis Ross, telefon 62 81 43 87 - mobil 922 25 850, 
eller leder for Helseenheten i Kongsvinger kommune, 
Anne Christine Ringstad-Nerli telefon 62 80 83 56.
Fysioterapeut som tildeles driftstilskuddet skal drive sin virksom-
het i henhold til vilkår i ASA 4303 og ASA 4313, samt kommunens 
behov og planer for fysioterapitjenester.
Eventuelt oppgjør for praksisoverdragelse er kommunen uvedkom-
mende og må avtales med hjemmelsinnehaver.

Søknad med CV sendes Kongsvinger kommune, 
Helseenheten, 2226 Kongsvinger

Søknadsfrist tre uker fra utlysning.
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Stavanger Idrettsklinikk
Stavanger Idrettsklinikk er Rogalands største kompetansesenter 
for idrettsskader. Det er en raskt voksende bedrift, som består av 
en tverrfaglig klinikk, testlab og treningsavdeling. Fysioterapeuter, 
kiropraktorer, osteopater, massører, personlige trenere, ernæringsfy-
siolog, akupunktør er noen av de du møter i det tverrfaglige teamet.

Fysioterapeut/Manuellterapeut/Osteopat
Stavanger Idrettsklinikk søker erfaren fysioterapeut/idrettsfysiotera-
peut/manuell terapeut eller Osteopat.

Søker må ha erfaring fra idrettsmedisin eller relevant videreut-
danning i feks, rehabilitering, slyngebehandling, tapeteknikker 
og manuelle teknikker.
Stillingen vil innebære behandling av pasienter, opptrening og 
rehabilitering, noen gruppetimer, samt mulig oppfølgning av 
idrettslag og idrettsutøvere.
Idrettsklinikken er en privat klinikk uten drifttilskudd.
Fast stilling, 100%.

Søknad sendes til Vibeke Koren, vibeke@stavangeridrettsklinikk.no - 
www.stavangeridrettsklinikk.no

Nordstrand fysioterapi og akupunkturklinikk As 
ligger på Sæter-krysset i hjertet av Nordstrand i Oslo og har 
eksistert i sine nåværende lokaler i ca. 35 år. Instituttet har et 
tverrfaglig miljø med blant annet manuellterapeut, fysioterapeuter, 
osteopat og akupunktør. Pasienttilgangen er god, og det er kort 
avstand både til buss- og trikkeholdeplass.  Det er gratis parke-
ringsplass for kundene på senteret. 
 
Lokalene har nå ledige rom, og vi ønsker dermed å ha 
nye medarbeidere/leietakere. 
Instituttet søker kollegaer med følgende kvalifikasjoner: 
Manuellterapeut/fysioterapeut med eller uten kommunal avtale,  
kiropraktor,  osteopat og  massør.
Kontakt: Ale Poorkand (manuellterapeut, daglig leder), 
lf. arb. 22 28 07 35 (mellom kl. 0900-1500), mobil  41 62 60 35,  
e-post: apoorkand@gmail.com 

www.fysioterapeuten.no

Funksjonelle og robuste 
– til behandling og opptrening

Nettbutikk www.sportsmaster.no Butikk Nesbrusenteret Telefon 66 85 04 60 · 99 09 97 99

   

www

Levering 
over hele 

landet

Perfekt til trening og rehablitering
- lav innstigning
- lav starthastighet, 0,2–12 km/t 
- enkle store betjeningsknapper

Mai/juni tilbud
T 100 Rehab

Spar kr 2000,-
nå kun kr. 13000,-  inkl. mva

Tredemøller  

Spinningsykler 

Vektapparater

Crosstrainere 

Romaskiner

Pulsklokker

MultiGym

Fitnessprodukter



60     FYSIOTERAPEUTEN 5/12

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
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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

Totalleverandør av treningsutstyr
Norsk Fitness Handel tlf. 22 96 10 50  post@norskfitness.no

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
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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

MAI
31. Tromsø 

Åskonferanse  2012: Sammen 

om utfordringene, sammen 

om løsningene – samhandling 

som helsetjenestens største 

utfordring 

Arr.: Kunnskapssenteret 

Info: http://bit.ly/woVvzi 

JUNI
6.-9. Berlin
EULAR Annual European 

Congress of Rheumatology.  

Info: http://www.eular.org/

7.-9. Trondheim
Internasjonal forsknings-

kongress med fokus på 

lindrende behandling. 

Arr: European Association for 

Palliative Care(EAPC), St.Olavs 

Hospital og NTNU.

Info: www.eapcnet.eu/

research2012/ 

13.-16. Bergen
Workshop on the Intergrated 

systems model for treatment 

of pain & disability for 

patients with musculoskeletal 

dysfunction 

Arr.: Universitetet i Bergen 

Info: www.uib.no/fg/fysioter 

14. Oslo
Klumpfot-fagdag

Arr.: Oslo universitetssykehus 

HF

Info: Anita Hoddevik Dagsgard, 

andags@ous-hf.no

18.-20. Bergen
Workshop on restoring form and 

function after pregnancy 

Arr.: Universitetet i Bergen 

Info: www.uib.no/fg/fysioter

24.-28. Trondheim
Joint World Congress of ISPGR 

and Gait & Mental Function. 

Congress theme: Movement 

Analysis – From Bench to 

Bedside. 

Info: www.ispgr.org or ispgr@

ispgr.org

SEPTEMBER
12.-14. Grenå
Den andre nordiske konferanse i 

arbeidsrettet rehabilitering.

Info: www.marselisborgcentret.

dk

 

16.-18. København
European Cancer Rehabilitation 

& Survivorship Symposium 

2012 

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

Kalender/

28. Stiklestad
MS-konferansen: Behandling – 

fra attakk til symptomer, nå og i 

fremtiden. 

Arr.: MS-forbundet, region Midt 

Info: www.ms.no/

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

a working society. The second 

Scientific Conference on Work 

Disability Prevention and 

Integration 

Arr: University Medical Center 

Groningen (UMCG) 

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

NOVEMBER
8. - 9. Wien
3rd European Congress on 

Physiotherapy Education. 

Info: http://congress2012.

physioaustria.at/congress

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

6     21/5      25/5 15/6

7     23/7      27/7 17/8

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



Bedre føre var...
Dette skjer ikke meg…  
Er du en av dem som synes forsikring er kjedelig, tidkrevende og dyrt?

Ikke fortvil, NFFs forsikringskontor hjelper deg med:

  å finne riktig løsning
  nøytral rådgivning
  noen av markedets beste priser og dekninger!

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale og les gjerne mer på www.fysio.no/forsikring.

NFFs Forsikringskontor
Tlf: 22 93 60 69
E-post: forsikring@fysio.no

NYHET!

BOLIG
- 

FO
RSIKRING

UFØRHET

DØD
INNBO



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

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

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

Importør / distributør:

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

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

“trykkbølgeduo” basert på den nyeste 

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

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

For mer informasjon og dokumentasjon, 
se trykkbølgebehandling.no

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

Benyttes av 

Norges Skiforbund

Nyhet!
Swiss DuoClast® 
komplett 2-modulers 
trykkbølgeutstyr
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Furia J, Maffulli N.   4. Am J Sports Med 2007;35:374-383 - Rompe JD, Nafe B, Furia JP, Maffulli N   5. Am J Sports Med 2009 Sep 23 [Epub ahead of print] - Rompe JD, Caccio A, Furia JP,  , m.fl.   6. Am J Sports Med 
2009;37 1981-1990 - Rompe JD, Segal NA, Cacchio A, m.fl.   7. Am J Sports Med 2009;37:1806-1813 - Furia JP, Rompe JD, Maffulli N.   8. Brit Med J 2009;339:b3360. doi: 10.1136/bmj.b3360. - Engebretsen K, Grotle 
M, Bautz-Holter m.fl.   9. Arch Orthop Trauma Surg. 2011 Mar;131(3):303-9. Epub 2010 Aug 22. Hausdorf J, Sievers B, m.fl. 


