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kvalitetsprodusenten EMS er det eneste utstyret 
og metoden på det norske markedet som kan 
dokumentere resultater fra en rekke 
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«evidence class 1»-dokumentasjon fra studier i 
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Trykkbølgebehandling (ESWT) er en effektiv metode for behandling av 
kroniske senelidelser. Musearm, akillessmerter, kalkskulder, jumpers knee 
og plantar fasciitis behandles uten operasjon, kortison eller medisinbruk (1–8).
Nyere erfaringer og studier viser også gode resultater av trykkbølgebehandling 
på stimulering av vekst og tilhelning av benvev (9).
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EN GANSKE STERK pessimisme ser ut til å bre seg blant fysioterapeuter. Det er i alle fall 

vårt inntrykk. Arrester oss gjerne hvis vi tar feil! 

Bakgrunnen er sikkert sammensatt, men det handler ofte om samhandlingsreformen og 

det faktum at fysioterapi ikke lenger er en lovbestemt tjeneste i kommunene. I tillegg kom-

mer effekten av finansieringsomleggingen, misnøye med driftstilskuddsordningen og unge 

fysioterapeuter som synes det er vanskelig å få jobb.

Men er det virkelig grunn til å være så pessimistisk? Mye av det som skjer i helsetjenesten 

kan vel også gi nye muligheter, både innen kommunehelsetjenesten og i privat praksis? 

Birgitta Langhammer ved Høgskolen i Oslo og Akershus mener at fysioterapeutene har 

kommet svekket ut av prosessen rundt samhandlingsreformen og de nye helse- og om-

sorgslovene. Mange er enig med henne i det.  Hun synes derimot at idrettspedagogene har 

fått styrket sin posisjon, fordi begrepet fysisk aktivitet har blitt så dominerende. 

I et intervju med Fysioterapeuten om Nevroplan 2015 gir hun uttrykk for stor skepsis til 

muligheten for å lykkes. Hun viser blant annet til at de kommunale rehabiliteringstjenes-

tene er blitt bygget ned over flere år, og mener det er en reell risiko for at kommunene lar 

andre faggrupper overta fysioterapeutenes oppgaver. 

Samtidig oppfordrer Langhammer fysioterapeuter til å gripe mulighetene og løfte fram sin 

særegenhet og kompetanse. 

Riksrevisjonen presenterte nylig sin rapport om hvordan det står til med rehabiliteringstil-

budet i kommunene. Ikke noe særlig, skal vi tro riksrevisor Jørgen Kosmo.

«Kvasirehabilitering uten særlig effekt», er Eilin Ekelands beskrivelse av mye av den reha-

biliteringen de driver med i sykehus og kommuner. Når det gjelder fysioterapeuter som 

gruppe har de ifølge Ekeland vært dårlige til å synliggjøre seg selv og kompetansen sin. 

Det er også en del bekymring som kommer til uttrykk fra 

fysioterapeuter generelt. Rammebetingelsene har endret 

seg og mange er frustrerte og bekymret for framtida.

Balansen mellom helt betimelig kritikk, forsvar av yrkes-

gruppens interesser og det å skape optimisme på fagets 

vegne, er vanskelig. Det gjelder både NFF sentralt og fy-

sioterapeuter lokalt. Ofte er det bra å kalle en spade for en 

spade – og si klart og tydelig fra. Men det kan også dras 

for langt.

Spørsmålet er hvilke signaler som sendes ut og hvordan 

mottakerne oppfatter budskapet. Det er viktig å fokusere 

på mulighetene, ikke bare problemene!
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Er det virkelig 
grunn til å være 
så pessimistisk?
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aktuelt
Blir det mekling? Blir det streik? 
Svara får vi først i slutten av mai. 
Side 21

Fram til august er de ute i 

turnus, men etter det er jobb-

utsiktene uvisse. 

– Klart vi er stresset med 

tanke på framtiden, sier Guro 

Person (26) og Carl Fredrik 

Jahnsen (24).

TEKST og FOTO Gro Lien Garbo
glg@fysio.no

 
GURO PERSON og Carl Fredrik Jahnsen føl-

ger nøye med når forbundsleder Eilin Eke-

land snakker om samhandlingsreformen og 

framtidens jobbmuligheter for fysioterapeu-

ter på NFFs turnusseminar i Oslo 28. mars. 

De to har blitt kjærester i løpet av studiet 

og ser også et jobb-partnerskap som én mu-

lig vei til å skaffe seg jobb.

– Vi kunne begge tenke oss å være fy-

sioterapeuter tilknyttet et treningssenter og 

jobbe med forebyggende helsearbeid. Der 

kunne også jeg få brukt min kompetanse 

som danseinstruktør, sier Guro Person. Hun 

er for tiden i turnus i Ringebu, mens Carl 

Fredrik Jahnsen er i turnus i Lillehammer.

Ikke begynt
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 

fastsatte 16. mars endringer i turnusforskrif-

ten for fysioterapeuter. Den kan bety vente-

tid på opptil ett år for å komme ut i turnus.

– Jeg synes synd på de som følger etter 

oss, som ikke lenger er garantert å komme 

rett ut i turnus.  Dét er helt uakseptabelt. 

Hadde jeg visst at forholdene ville bli så dår-

lige for fysioterapeuter, ville jeg ikke ha be-

gynt på studiet, sier Jahnsen.  

Både han og Person kunne tenke seg å ta 

en mastergrad. Han i manuell terapi. Hun i 

psykomotorisk fysioterapi. Men de er i tvil 

om dét vil gi dem flere jobbmuligheter – og 

ikke bare større studielån. 

– Det er en beintøff konkurranse blant fy-

sioterapeuter i dag, og da gjelder det å være 

blant de som kan levere de beste varene. Vi 

blir nødt til å hevde oss i teten, sier Carl 

Fredrik Jahnsen.

– Det er synd at det utdannes for mange 

fysioterapeuter. Det skulle jeg ønsket at vi 

hadde blitt opplyst om før vi begynte på 

studiet. Jeg synes det er underkommunisert, 

sier Guro Person. 

Kjempebarriere
Begge er kritiske til at etablerte fysiotera-

peuter «sitter på» driftstilskuddene og der-

med sperrer for de nyutdannede. 

– Driftstilskuddene skaper en kjempe-

barriere mellom de som har og de som ikke 

har dem. Jeg synes de burde kuttes ut og 

erstattes av bare refusjonsrett. Da ville alle 

stille mer likt, sier Person. Jahnsen nikker.  

De to mener det blir en viktig oppgave for 

NFF framover å selge inn fysioterapeutenes 

kompetanse innenfor forebyggende helsear-

beid.

– Her har idrettspedagogene vært veldig 

flinke. De tar mange av jobbene som vi kun-

ne ha hatt. Kiropraktorene og naprapatene 

puster oss også i ryggen. Det er en stor opp-

gave å vise hva fysioterapeuter er gode for, 

sier Guro Person og Carl Fredrik Jahnsen.

Turnuskandidater frykter for framtiden

HEVDE OSS – Vi blir nødt til å hevde 
oss i teten om vi skal få jobb, sier Guro 
Person og Carl Fredrik Jahnsen. 
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AKTUELT

Stortinget har utpekt reha-

bilitering som et stort sat-

singsområde, men har feltet 

egentlig blitt styrket? For-

bedringspotensialet virker 

stort, mener riksrevisor Jørgen 

Kosmo.

TEKST Gro Lien Garbo
glg@fysio.no

DEN 6. MARS ble rapporten «Riksrevisjo-

nens undersøkelse om rehabilitering innen 

helsetjenesten» lagt fram. Der framgår det 

blant annet at det ikke er mulig å måle om 

feltet er styrket nasjonalt i perioden 2005-

2010. Riksrevisjonen understreker at det er 

behov for bedre rapporteringssystemer som 

synliggjør kapasiteten ved rehabilitering.

– Når det er vedtatt at rehabilitering skal 

prioriteres, må vi også ha parametere for å 

kunne måle det, 

u n d e r s t r e k e r 

Kosmo. 

Kapasiteten 
redusert
Etter Riksrevisjo-

nens vurdering 

viser utviklingen 

på flere fronter 

at det har vært en 

reduksjon i ka-

pasiteten knyttet 

til rehabilitering 

innen helsefore-

takene.

Rapporten beskriver store variasjoner 

mellom helseforetakene, hvor mye helse-

hjelp innenfor fysikalsk medisin og rehabi-

litering som utøves. I 2010 varierte andelen 

med rett til nødvendig helsehjelp fra 16 

prosent i Helse Nord til 61 prosent i Helse 

Vest. «Konsekvensene av de store variasjo-

nene kan være at enkelte pasienter, som 

skulle hatt rett til nødvendig helsehjelp, ikke 

blir prioritert», heter det i rapporten. Riks-

revisjonens undersøkelse viser også at 80 

prosent av kommunene mener at spesialist-

helsetjenesten mangler kunnskap om hvilke 

tjenester kommunen kan tilby.

Bekymret
Riksrevisoren er særlig bekymret over at 

hele 227 kommuner ikke har noen avtale 

med spesialisthelsetjenesten og at bare 17 

prosent av pasientene med behov for rehabi-

litering har en individuell plan. En femtedel 

av kommunen viser seg i tillegg ikke å ha en 

koordinerende enhet, slik de er pålagt. 

– Når man legger ned store sentrale en-

heter, må det komme noe som erstatter 

det gamle tilbudet.  I dag er rehabilitering 

et grumsete felt. Det minste vi må forlange 

er at det etableres en koordinerende en-

het straks pasienten skrives ut. I tillegg må 

hver pasient følges av en plan som sikrer et 

rehabliteringsløp. Vi må unngå doble eller 

triple utredninger, sier Kosmo. 

Riksrevisoren kritisk:

– Etterlyser mål på styrket rehabilitering

MÅ KUNNE MÅLE – Vi må 
få parametere som måler 
om rehabilitering faktisk 
prioriteres, sier riksrevisor 
Jørgen Kosmo. Foto: Gro 
Lien Garbo  

RAPPORT – I dag er reha-
bilitering et grumsete felt. 
Det minste vi må forlange 
er at det etableres en ko-
ordinerende enhet straks 
pasienten skrives ut, sier 
riksrevisor Jørgen Kosmo. 
Foto: Kjetil Grøtte
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– Om en kommune har en fysiotera-

peut i 30 prosent stilling, sier ikke 

det så mye om innholdet i tjenesten. 

Framover vil vi ha mer fokus på inn-

hold og kvalitet, sier Tor Dale, som er 

politisk rådgiver i Helse- og omsorgs-

departemenet (HOD).

TEKST Gro Lien Garbo
glg@fysio.no

I RIKSREVISJONENS undersøkelse om re-

habilitering innen helsetjenesten pekes det 

på at andelen pasienter som får nødvendig 

helsehjelp innen fysikalsk medisin og reha-

bilitering er redusert i perioden 2008-2010. 

Dette til tross for at rehabilitering og habili-

tering er pekt ut som det største satsingsom-

rådet for helsevesenet. 

– Dette innebærer ikke nødvendigvis at 

det er færre pasienter som har fått tilbud om 

rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. I en 

del tilfeller vil rehabiliteringstilbudet i syke-

hus være en integrert del av et sykehusopp-

hold, og starte parallelt med behandlings-

tilbudet, sier politisk rådgiver Tor Dahle til 

Fysioterapeuten.

 Riksrevisjonen påpeker at lange vente-
lister kan ha store konsekvenser for den 
enkeltes helse, som funksjonsforverring og 
at man faller ut av arbeidslivet. Hvor al-
vorlig er dette?

– Riksrevisjonen har vist til ventetider 

innen fagområdet fysikalsk medisin og reha-

bilitering i 2008, 

2009 og 2010. Ut 

fra disse tallene 

er det vanskelig å 

si noe om hvilke 

k o n s e k v e n s e r 

de oppgitte ven-

tetider har for 

enkeltpasienter, 

men det er uhel-

dig dersom pasi-

enter må vente ut 

over det som er 

faglig forsvarlig.

I styringsdo-

kumentet til de regionale helseforetakene 

for 2012 er det presisert som overordnet 

mål at tilbudene innenfor habilitering og 

rehabilitering er relevante og tilstrekkelige. 

Dette gjelder også institusjonsbaserte tilbud. 

Målet for 2012 er at det er sikret tilstrekkelig 

kapasitet innen spesialisert habiliterings- og 

rehabiliteringstjenester til ulike grupper.

Mener Helse- og omsorgsdepartementet 
at man trenger flere fysioterapeuter for å 
nå målsetningen om sterkere satsing på 
rehabilitering?

– Med samhandlingsreformen forventer 

vi på sikt en styrking av habilitering og re-

habilitering i kommunene, og at behovet for 

fysioterapeuter vil øke. 

 
 Ifølge Riksrevisjonen har bare 17 pro-

sent av pasientene en individuell plan. 
Hva vil HOD gjøre for å øke bruken av 
individuell plan?

– Det er kommunenes ansvar å utarbeide 

individuell plan, og vurdere hvilke brukere 

som skal ha det. Individuell plan er utvil-

somt et viktig virkemiddel, ikke bare innen 

rehabilitering, men også i de sammensatte 

tjenestene pasienter som har krav på en slik 

plan skal ha. I den nye loven om kommu-

nale helse- og omsorgstjenester har vi derfor 

tydeliggjort kommunens ansvar for å utar-

beide individuell plan. Loven trådde i kraft 

ved nyttår – så er det viktig at kommunene 

følger opp.   

 Riksrevisjonen etterlyser også koordine-
rende enheter i alle kommuner. Er dette et 
viktig grep for å få en bedre rehabilitering? 

– Koordinerende enheter er viktig for 

noen pasientgrupper. En helhetlig tanke-

gang kan være avgjørende for disse pasien-

tene. Noen har et sammensatt sykdomsbil-

de. På andre områder, som psykisk helse og 

rus, er det samarbeidet mellom flere som er 

avgjørende for at folk får god rehabilitering. 

Riksrevisjonen peker også på store geo-
grafiske forskjeller. Hva skal til for at man 
får et mer enhetlig tilbud over hele landet?

– Det vil nok alltid være variasjon i tilbu-

det mellom ulike kommuner. I sykehusene 

prøver vi å bidra til et så likeverdig tilbud 

som mulig. Så lenge tilbudet er godt, gjør det 

ikke så mye om det er ulikt innrettet, men 

det må være et forsvarlig og faglig forankret 

tilbud. I den nye loven har vi prøvd å tyde-

liggjøre ansvaret samtidig som vi i større 

grad vektlegger innholdet i tjenestene. 

– Større fokus på innhold og kvalitet

FOKUS – Framover vil vi 
ha mer fokus på innhold 
og kvalitet, sier Tor Dale i 
HOD. Foto: HOD 
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– I dag påstår mange enheter i kom-

muner og sykehus at de driver med 

rehabilitering. Mye av dette er kvasi-

rehablitering uten særlig effekt, sier 

Eilin Ekeland. 

TEKST Gro Lien Garbo
glg@fysio.no  

NFFs LEDER er redd for at mye av det som i 

dag kalles rehabilitering har for lav intensitet 

og dermed liten effekt. Hun er ikke forbau-

set over at Riksrevisjonens undersøkelse om 

rehabilitering viser mangler på så godt som 

alle felt. 

– Men jeg skulle ønske at Riksrevisjonen 

hadde vært tydeligere og gått ut og sagt at 

det er behov for langt flere fysioterapeuter, 

dersom rehabiliteringsfeltet skal styrkes, slik 

det er lagt opp til i Nasjonal strategi for ha-

bilitering og rehabilitering. 

Eilin Ekeland er krystallklar på at det 

som skal til for å få til en rehabilitering som 

virker, er «personell som vet hva de gjør». 

Motarbeider hverandre
Hun mener at pleie og omsorg på den ene si-

den og rehabilitering og habilitering på den 

andre, ofte trekker i to forskjellige retninger.  

– Pleie og omsorg har fokus på nettopp 

pleie, hjelp, praktisk bistand og å tilpasse 

hjelpemidler.  Dette er viktig og riktig for 

mange brukere, men andre skal ha et rehabi-

literingstilbud. Innen rehabilitering og habi-

litering er vi opptatte av å utfordre og trene 

pasienten til å klare mest mulig selv.  For at 

forskjellige personellgrupper ikke skal mot-

arbeide hverandre, er det viktig å få på plass 

rehabiliteringsteam, der man sammen med 

pasienten blir enige om hva som de viktigste 

målene er for den enkelte pasient. 

Ekeland har lite sans 

for sykehus- og syke-

hjemsavdelinger med én 

fysioterapeut som kan-

skje kommer innom en 

gang i uken, mens det 

resten av tiden er «pleie-

business as usual». 

– Hvis pleierne setter 

fram maten til pasienten 

og støtter vedkommende 

rundt, men fysiotera-

peuten vil at pasienten 

skal hente maten selv og 

gå for egen maskin, da 

sier det seg selv at det 

fysioterapeuten bidrar 

med har så godt som null 

effekt. 

Kvalitet viktigst
Hun er opptatt av at man 

må kunne finne gode 

mål for alle tjenestene 

som skal bidra i et reha-

biliterings- og habilite-

ringsløp.  Som Riksrevi-

sjonen understreker hun 

at individuell plan må tas 

i bruk i langt større grad 

enn i dag – og at man i 

hver kommune må ha en 

koordinerende enhet for rehabilitering som 

fungerer. 

Ekeland er forbauset over at mediene 

ikke i større grad interesserer seg for rehabi-

literingsfeltet og de store manglene der. 

– Jeg synes rehabilitering er så godt som 

usynlig i media. 

– Hvorfor tror du det er slik? 

– Det er et komplisert felt, som det sik-

kert er vanskelig å lage store medieoppslag 

på. Men egentlig forstår jeg ikke hvorfor «fru 

Hansen» som får forringet livskvaliteten sin 

og blir en stor utgiftspost og en ufrivillig be-

lastning for sine nærmeste – fordi hun ikke 

får rett rehabilitering, ikke er «godt stoff». 

Utydelige 
Forbundslederen i NFF understreker imid-

lertid at fysioterapeuter som gruppe har 

vært dårlige til å synliggjøre seg selv og 

kompetansen sin.

– Vi har vært for utydelige på hva vi me-

ner skal til for å få til en god rehabilitering 

rundt om i kommunene. Vi må få rehabilite-

ringsenheter som samarbeider tett med fy-

sioterapeuter, ergoterapeuter og logopeder. 

De må også samarbeide tett med sykepleiere 

og andre helsearbeidere, og må ha god kon-

takt med NAV. 

– Hvor mange flere fysioterapeuter trengs 

i Norge for å gi et løft til rehabiliteringsfeltet? 

– Det er vanskelig å oppgi et konkret tall. 

Men alle fysioterapeuter som går arbeidsle-

dige burde i hvert fall hankes inn. 100 fysio-

terapeuter i en kommune er ikke i seg selv 

et mål for god rehabilitering, men finnes det 

bare én fysioterapeut, er det stor sannsynlig-

het for at rehabiliteringen ikke blir god.

Må stille krav
Forbundslederen oppfordrer flere fysiotera-

peuter til å protestere. 

– Som gruppe har vi hatt lett for å aksep-

tere de rammene vi har blitt tilbudt. Ta for 

eksempel en fysioterapeut som jobber med 

slagpasienter på en sykehusavdeling. Faglige 

retningslinjer påpeker at fem slagpasienter 

er det maksimale en fysioterapeut kan over-

komme.  Likevel godtar mange av oss å ha 

ansvar for 15 slagpasienter. Vi må lære oss 

og sette foten ned og si at dette går ikke. Det 

er pasientene som blir taperne, sier Eilin 

Ekeland. 

– For mye «liksom»-rehabilitering

MÅ STILLE KRAV Faglige retningslinjer påpeker at fem slagpasienter er 
det maksimale en fysioterapeut kan overkomme.
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Jo mer fysisk krevende jobben er, desto større 

risiko har man for å bli langtidssykmeldt, viser en 

dansk forskningsrapport. 

Forskningslitteraturen har lenge pekt på 

at stillesittende livsstil uten fysisk aktivitet er 

helseskadelig. Nå viser imidlertid en dansk under-

søkelse at en fysisk krevende jobb øker risikoen 

for sykefravær. De danske forskerne mener 

årsaken til dette kan være at fysisk aktivitet i 

jobbsammenheng belaster, mens fysisk aktivitet 

på fritiden gavner. 

De danske forskerne har koblet  7144 lønns-

mottakeres svar om  fysiske aktivitet på jobb 

og i fritiden med registrerte opplysninger om 

langvarig sykefravær. 

Resultatene stammer fra forskningsprosjek-

tet «Forebyggende intervention mod nedslid-

ning på arbejdspladsen for langsigtet effekt 

– FINALE».  

 

Les mer: http://stutt.no/483

Skiftarbeid er en svært vanlig arbeidsform på oljefartøy. En ny doktorgrads-

avhandling fra NTNU viser at enkelte skiftordninger er bedre enn andre. 

DE BESTE skiftordningene er 

12- timers skift og 8-8-4-4, 

sammenlignet med 6-timers 

skift. Systemet 8-8-4-4 inne-

bærer åtte timer på jobb, åtte 

timer av, fire timer på og fire 

timer av. 

Jakob Hønborg Hansens 

doktorgradsavhandling av-

slører at skiftarbeid påvirker 

menneskets fysiologi og kan 

føre til fatigue og andre relater-

te helseplager. Inntil nylig har 

kunnskapshullene vært store 

når det gjelder hvordan 

de ulike skiftordningene på oljefartøy påvirker skiftarbeidernes helse. 

Jakob Hønborg Hansens forskning viser at skiftarbeidernes søvnkvalitet var bedre både 

ved 12-timersskift og 8-8-4-4-timersskift, sammenlignet med 6-timersskift.

Hvor raskt arbeidere i 12 timers nattskift tilpasset seg nattarbeid var hovedsakelig påvir-

ket av kvaliteten på lysforholdene, men også fysisk aktivitet, koffeininntak og matinntak var 

her viktige faktorer. Fysisk aktivitet om natten så ut til å påvirke nattskiftarbeidernes kog-

nitive funksjon i positiv retning, og dermed reduserte denne intervensjonen den negative 

effekten dårligere lysforhold kunne ha. 

Tidlig rehabilitering etter 
akillesseneruptur

Tidsskriftet Physioterapy har publisert 

en kunnskapsoppsummering som tar 

for seg en systematisk identifisering av 

vektbærende rehabiliteringsprotokoller i 

et tidlig stadium etter akillesseneruptur. 

Oppsummeringen viser at tidlig igangset-

ting av vektbærende belastning er viktig 

for rehabilitering etter akillesseneruptur. 

Det er derimot uklart hva rehabiliteringen 

skal inneholde. 

Ni artikler og 424 pasienter ble 

inkludert i studien. Av de 424 pasientene 

hadde 236 blitt operert og 188 hadde 

gjennomgått et konservativt behandlings-

opplegg. En rekke behandlingsprotokoller 

ble definert ut fra fire ulike hovedkom-

ponenter som grad av plantarfleksjon i 

ankelledd, anbefalte bevegelighetsøvelser, 

type ortose og hvor lenge denne ortosen 

ble brukt.  

Forfatterne fant ikke ut hvilken be-

handlingsprotokoll som var mest effektiv, 

og konkluderte med at det er sterkt behov 

for mer forskning for å kunne optimalisere 

tidlig rehabilitering etter akillesseneruptur.

Les mer:  Kearney, R., McGuinness, K., 

Achten, J., Costa, M. (2012). A systematic 

review of early rehabilitation methods 

following a rupture of the Achilles tendon. 

Riktig skiftordning viktig for 
søvnkvaliteten

Fysisk krevende jobb gir lengst sykefravær

WCPT har laget ordliste

World Confederation for Physical 

Therapy (WCPT) har lansert en ordliste for 

fysioterapeuter. Ordlisten er den første av 

sitt slag og dekker faglige og pedagogiske 

områder. Den inneholder over 170 termer, 

og skal etter planen revideres årlig.  Med-

lemsorganisasjoner i WCPT, undergrupper 

og fysioterapeuter kan foreslå endringer 

og vilkår for nye ord og termer i ordlisten.

Forslag kan sendes til info@wcpt.org. 

Last ned:

 A-Z online versjon:  

www.wcpt.org/glossary-list

PDF til nedlasting: 

www.wcpt.org/glossary
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De fleste kommuner har et 

altfor dårlig tilbud for nevro-

logiske lidelser. Det tar HOD 

sikte på å gjøre noe med gjen-

nom Nevroplan 2015. Birgitta 

Langhammer er positiv til 

initiativet, men skeptisk til 

muligheten for å lykkes.

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

BIRGITTA Langhammer er førsteamanu-

ensis ved Institutt for fysioterapi, Høgsko-

len i Oslo og Akershus (HiOA). Hun har 

vært med i arbeidsgruppen bak «Fleksible 

tjenester – for et aktivt liv», en rapport fra 

Helsedirektoratet. Denne rapporten danner 

grunnlaget for Nevroplan 2015 fra Helse- og 

omsorgsdepartementet (HOD). 

Kommunene har de siste 20 årene fått 

ansvar for mange brukere som tidligere fikk 

behandling i spesialisthelsetjenesten. Antal-

let tjenestemottakere under 67 år har nesten 

blitt tredoblet, og mange av disse har nev-

rologiske sykdommer og skader. Nevroplan 

2015 legger opp til store endringer i om-

sorgstjenesten når det gjelder kompetanse, 

arbeidsformer, tjenesteinnhold og faglig fo-

kus. Det skal blant annet legges større vekt 

på egenmestring gjennom rehabilitering, 

tilrettelegging for fysisk aktivitet, sosial del-

takelse og deltakelse i arbeid og samfunn.

Grip muligheten!
Langhammer oppfordrer fysioterapeuter til 

å gripe mulighetene som ligger i denne pla-

nen. I tillegg til at Nevroplan 2015 indirekte 

signaliserer et økt behov for fysioterapi, føl-

ger det også med en del midler til forskning 

og utvikling. Disse midlene overføres til 

kommunene.

– Dette gir muligheter for fysioterapeuter 

som ønsker å utvikle prosjekter og behand-

lingsmodeller for nevrologiske pasienter. De 

bør absolutt søke på disse midlene når de 

blir utlyst. Vi må løfte fram vår særegenhet 

og kompetanse. Kommunene trenger ster-

kere behandlingsmodeller. Dette må ikke få 

gli inn som en del av de vanlige hjemmeba-

serte tjenestene, som har en sterk posisjon 

i norske kommuner, sier Birgitta Langham-

mer til Fysioterapeuten. Hun gir klart ut-

trykk for at hun er bekymret over hva det 

er mulig å få gjort med behandlingstilbudet 

i kommunene.

Liten gruppe
– Dette er ikke en stor pasientgruppe. Der-

med er de heller ikke noen sterk pressgrup-

pe. Alle disse diagnosene krever stor fysio-

terapiinnsats på kort sikt for rehabilitering 

og opptrening – og på lang sikt for å opp-

rettholde funksjon. For slagpasienter er det 

særlig viktig med høy intensitet de første tre 

månedene, påpeker Langhammer.

Det totale antallet pasienter som får hjem-

mebaserte tjenester lå i 2008 på 260.829. Av 

disse er det 12.883 pasienter med ulike nev-

rologiske diagnoser. Slagpasientene er den 

største gruppen, med 6688. (se tabell ) 

Mange av disse pasientene har behov for 

behandling og pleie. Men fremfor alt har de 

et stort behov for rehabilitering og trenings-

tilbud, både i de kommunale tjenestene og 

i privat praksis. Her er fysioterapeutene en 

nøkkelgruppe, ifølge Langhammer. Hun på-

peker at aldringsaspektet kommer i tillegg 

til de nevrologiske diagnosene. 

– Folk blir stadig eldre, og utfordringene 

for kommunenes tjenestetilbud blir desto 

større. Disse pasientene kan jo ikke trene på 

Elixia eller Sats. De trenger tilpasset trening 

– ofte i hjemmet.  Fysioterapeutene er den 

eneste yrkesgruppen som har denne kompe-

tansen, sier hun.

– Er blitt svekket
– Hvordan ser du på fysioterapeutenes stilling 

etter at samhandlingsreformen ble innført?

– Fysioterapeutene har kommet svekket 

ut av prosessen rundt samhandlingsrefor-

men og de nye helse- og omsorgslovene. Fy-

sioterapi er ikke lenger en lovpålagt tjeneste, 

Nevroplan 2015 øker behovet 
for fysioterapi

I alt 0-49 år 50-66 år 67 år og eldre 

Totalt antall mottakere av tjenester 

Alle mottakere med registrert diagnose

Alle mottakere med nevrologisk diagnose 

260 824

65 348

12 883

59 389 12 

058 1 831 

31 695 7 869 

1 960 

169 738 45 

421 9 092 

Hjerneslag 6 688 100 608 5 980 

Cerebrovaskulær sykdom 365 12 42 311 

Poliomyelitt 266 10 37 219 

Hodeskade 289 91 70 128 

Skade i nervesystemet 283 114 60 109 

Medfødte feil i nervesystemet 302 245 38 19 

Multippel sclerose 1 010 204 509 297 

Parkinsonisme 1 477 7 85 1 385 

Epilepsi 2 399 1 111 574 714 

Meningitt/ encefalitt 58 15 16 27 

Infeksjon i nervesystemet 12 6 : : 

Ondartet svulst i nervesystemet 64 16 19 29 

Godartet svulst i nervesystemet 137 16 18 103 

Uspesifisert svulst i nervesystemet  43 5 : : 

Perifer nevropati 490 37 84 369 

DIAGNOSER Tabellen viser antall mottakere av tjenester registrert i IPLOS for 2008 fordelt på utvalg av 
diagnoser i ICPC-2. Kilde: Rapport IS-1875, Fleksible tjenester – for et aktivt liv, Helsedirektoratet.
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og lovverket er profesjonsnøytralt. Med det-

te som bakgrunn er jeg er heller ikke opti-

mistisk med hensyn muligheten for å lykkes 

med intensjonene i Nevroplan 2015.

Langhammer mener at idrettspedago-

gene derimot har fått styrket sin posisjon, 

fordi begrepet fysisk aktivitet har blitt så do-

minerende. 

– Men det er vi, fysioterapeutene, som 

har kompetanse og spesialkunnskap når 

det gjelder tilpassede treningsopplegg for 

nevrologiske pasienter. Det må bygges opp 

koordinerte tjenester for å sikre individuell 

tilrettelegging i kommunene, noe som er 

blitt nedbygd over flere år. Behovet vil øke, 

ettersom pasientene skrives raskere ut fra 

sykehusene. De skrives ut til kommuner der 

behandlingstilbud og kompetanse ikke har 

blitt prioritert, sier Langhammer.

Privatisering
Nedbyggingen av de kommunale tilbudene 

innebærer etter hennes syn også en økt bruk 

av privatpraktiserende fysioterapeuter.

– Private institutter får en slags trenings-

senterrolle for pasienter med behov for vei-

ledet trening. Få kommuner satser i dag på 

egne rehabiliteringsteam. Tilbudet varierer 

sterkt rundt om i landet, selv mellom by-

delene i Oslo. Det finnes ikke et ens tilbud 

SVEKKET Fysioterapeutene har kommet svekket ut av prosessen rundt samhandlingsreformen. Idretts-
pedagogene har derimot fått styrket sin posisjon, fordi begrepet fysisk aktivitet har blitt så domine-
rende, mener Birgitta Langhammer. 

Informasjon og ny  
kunnskap

I 2015 
skal det være gjennomført et informa-

sjons- og opplysningsarbeid om nevro-

logiske skader og sykdommer.

bør tilbudet om opplæring og faglig vei-

ledning for pårørende være styrket.

bør kunnskapsgrunnlaget for å utvikle 

gode tiltak og tjenestetilbud være styrket 

gjennom forskning og utviklingstiltak.

Rehabilitering, aktivitets-  
og treningstilbud

I 2015
bør dag- og aktivitetstilbud ha blitt et sen-

tralt ledd i tiltakskjeden til personer med 

nevrologiske skader og sykdommer  

og deres pårørende.

bør tilrettelagte treningstilbud være yt-

terligere utbygd.

skal omsorgstjenesten ha en større faglig 

bredde med økt vekt på aktivitetstilbud, 

sosialpedagogikk, ergoterapi, fysioterapi  

og sosialt arbeid.

Flerfaglig utviklingsarbeid

I 2015
bør kunnskapen om nevrologiske sykdom-

mer og skader være styrket.

skal det være utviklet et mer systematisk 

og forpliktende samarbeid mellom kommu-

netjenestene og spesialisthelsetjenesten 

for å få til effektive, sammenhengende og 

forutsigbare behandlingsforløp.

skal spesialisthelsetjenesten kunne gi den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten 

medisinsk og tverrfaglig oppfølging og 

veiledning på det nevrologiske området.
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for en bestemt diagnose noe sted. Det ser ut 

til at vi går i retning av en privatisering av 

rehabiliteringstjenestene.  Den videre utvik-

lingen vil være avhengig av om kommunene 

oppretter tilstrekkelig med nye driftavta-

ler eller ansetter flere fysioterapeuter. Det 

er ikke så mange pasienter som har råd til 

å betale opptrening og behandling av egen 

lomme, sier Langhammer.

– Ønsketenkning
– Er du ikke litt for pessimistisk i ditt syn på 

utviklingen?

– Pasientene har allerede i mange år hatt 

rett til individuell plan og tilrettelagt be-

handling. Hver kommune skal også ha en 

koordinator for å sikre at pasientene får den 

behandlingen de har krav på. Ingenting av 

dette er på plass. Ett problem er at spesia-

listhelsetjenesten ikke ser dette som en del 

av sitt ansvar. Kommunene får ikke engang 

overført pasientinformasjonen, og kompe-

tansen blir borte. Dette må sees som en hel-

het for at det skal fungere.

– Hva er da muligheten for at målene i 

Nevroplan 2015 er på plass i 2015?

– Etter mitt syn er det ren ønsketenkning. 

Verktøyet er der, men det brukes ikke, sier 

Langhammer.

Hun mener også at det er en reell fare for 

at andre faggrupper etter hvert vil overta en 

del av fysioterapeutenes oppgaver. 

– Risikoen er at kommunene, når de eva-

luerer sitt tjenestetilbud, lar oppgavene gå til 

andre faggrupper. Det gjelder blant annet 

oppgaven med å lede treningsgrupper. Fy-

sioterapeuter lokalt må derfor stimuleres til 

å engasjere seg. Det er mye i samhandlings-

formen og i Nevroplan 2015 som styrker vår 

rolle, men for at målene skal nås kreves det 

mer fysioterapi. Fysioterapeutene må stå på 

for å fremme sin kompetanse og bruke de 

mulighetene som ligger i både samhand-

lingsreformen og i Nevroplan 2015! 

Les rapportene:
Nevroplan 2015 er en av delpla-

nene til Omsorgsplan 2015. Planen 

er utarbeidet på bakgrunn av Rapport 

IS-1875, «Fleksible tjenester – for et 

aktivt liv» fra Helsedirektoratet. Du 

finner rapportene på www.helsedi-

rektoratet.no under Publikasjoner.   

MEDICAL

Det ser ut til at vi går i retning av en pri-
vatisering av rehabiliteringstjenestene.
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Fire til fem regioner og frigjor-

te ressurser til profesjonalise-

ring i alle ledd skal gjøre NFF 

til en tydeligere organisasjon 

– om medlemmene er enige. 

TEKST Gro Lien Garbo
glg@fysio.no

– VI BER om tilbakemelding på overordnede 

veivalg for forslag til ny organisasjonsstruk-

tur for NFF innen 31. april, sier nestleder 

Elin Engeseth. Hun leder prosjektgruppa 

som har ansvaret for organisasjonsgjen-

nomgangen av NFF. De endelige beslutnin-

gene skal tas på Landsmøtet i 2013. 

– Vi står nå overfor de første veivalgene og 

ber om klarsignal for det videre arbeidet med 

å utforme forslag til ny organisasjonsmodell. 

I prosjektets første fase har det kommet ty-

delige tilbakemeldinger om at vi bør foreslå 

færre organisasjonsledd. Det har prosjektet 

nå konkretisert ved å foreslå å få ned antall 

avdelingsledd. I stedet for 20 fylkesledd ser 

vi for oss fire til seks regioner, med ansatte i 

fulle stillinger, som også sitter i sentralstyret. 

Å bygge ned ett nivå, vil gjøre oss tydeligere 

som organisasjon, mener Engeseth. 

 
Ikke utsette
– Det er viktig å stake ut en kurs og bli enige 

om en del viktige valg underveis. Vi håper 

å unngå at for mange beslutninger utsettes 

til Landsmøtet om ett år. Er ikke forslaget 

om færre regioner spiselig for folk, trenger 

vi å få vite det nå.  Det vil også gi de mange 

tillitsvalgte i organisasjonen noe å forholde 

seg til når de skal planlegge for fremtiden, 

sier Engeseth. 

Hun forteller at analysen av forholdet 

mellom nåtid og ønsket fremtid forelå til le-

dermøtet i november 2011 og at ledermøtet 

da ga da klarsignal om å legge ned NFFs av-

delinger i sin nåværende form. Nå foreligger 

en skisse som har dette som utgangpunkt 

– NFF vil da kunne rette seg mer inn mot 

helseregionene, slik de er i dag. Men det vik-

tigste er at regionene vi etablerer må fungere 

godt praktisk. Vi skal selvsagt også fortsatt 

ha et lokalt engasjement – men foreslår å 

samle ressursene i færre enheter.   

Politisk påvirkning
Nestlederen i NFF mener at en strammere 

organisasjonsform vil bidra til at NFF blir 

mer synlig og får frigjort flere ressurser til 

politisk påvirkning. 

– Det er også ønskelig at en endret struk-

tur i NFFs politiske ledd vil kunne frigjøre 

ressurser til videre utvikling av NFFs sekre-

tariat, i tråd med målsetningene om pro-

fesjonalitet i alle ledd og en tydelig og mer 

slagkraftig organisasjon. 

– Hva er det mest utfordrende i denne pro-

sessen? 

– Å få til en omforent forståelse av at vi 

jobber på vegne av alle. Vi må bli enige om 

noen endringer. Det betyr også at noen må 

vinne og noen på tape. 

– Faggruppenes rolle er ikke definert i før-

ste runde. Hvilke tanker har dere om dette? 

– Faggruppene er svært viktige for NFF, 

men under halvparten av medlemmene er 

med i faggruppene. Vi må finne ut hvorfor 

det er slik. Faggruppene er alle likt repre-

sentert både i representantskapsmøtet og 

på landsmøtet, uavhengig av antall med-

lemmer. Dette er ting vi må se nærmere på. 

Først og fremst avventer vi innspill fra fag-

gruppene om hva de tenker om fremtidig 

organisering, sier Elin Engeseth. 

Konturene av et nytt NFF: 

Mer tydelig, færre ledd

Fra to til en i Rogaland 
Omtrent samtidig med at NFF tenker nytt om organisasjonsstruktur, 

bestemte de to avdelingene i Rogaland å slå seg sammen.  

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

AVDELING Sør-Rogaland og Avdeling Nord-Rogaland har blitt til Avdeling Rogaland, 

med Stig Fløisand som leder og Ingebjørg Tordal som nestleder. Avdelingen har til 

sammen ca. 530 medlemmer.

– Målet er å gi bedre service til medlemmene, sier Stig Fløisand til Fysioterapeuten.

– I et avdelingsstyre faller det meste av arbeidet på leder, og det gjør systemet sår-

bart ved utskiftninger og fravær. Lederen bygger opp kompetanse, og når han eller hun 

slutter, må man begynne på nytt hver gang. Sammenslåingen har gjort det mulig å ha 

leder frikjøpt i 20 prosent stilling, og nestleder i 14,4 prosent stilling. Med både leder 

og nestleder vil vi prøve å gi et mer stabilt tilbud over tid. Nå er nestleder valgt for ett 

år og leder for to år, noe som gir overlapping og bedre kontinuitet, sier han.

Ifølge Stig Fløisand var det ingen motstand mot sammenslåingen lokalt. Når det 

gjelder prosessen NFF er inne i, og muligheten for å få en organisasjon med store re-

gioner, vil ikke Fløisand kommentere forslagene her og nå.  

Han understreker imidlertid at henvendelsene fra medlemmene til NFFs avdelinger 

blir stadig flere og mer kompliserte. Avdelingene har i senere år fått tildelt mange flere 

oppgaver fra NFF sentralt. 

Styret i NFFs nye fylkesavdeling i Rogaland består foruten leder og nestleder av sty-

remedlemmene Lena Stenbakk Åkerman, Karen Ellingsen, Lise Lund Nygaard, Chris-

ten Sigridnes og Anette Gruenbeck-Manoury. 
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Fysisk trening kan ha både 

positiv og negativ effekt hos 

personer med inkomplett 

ryggmargskade. Det viser 

avhandlingen til fysioterapeut 

og idrettspedagog Anne Marie 

Lannem.

TEKST og FOTO Heidi Johnsen
hj@fysio.no

ANNE Marie Lannem disputerte i desem-

ber med avhandlingen «The role of physi-

cal exercise as a stress-coping resource for 

persons with functionally incomplete spinal 

cord injury». Hovedmålet med avhandlin-

gen var å undersøke hvilken betydning fy-

sisk trening har når det gjelder positive og 

negative helseaspekter. 

Avhandlingen består av fire studier. Ho-

veddesignet innebærer en triangulering av 

metoder, med innsamling av både kvalita-

tive og kvantitative data. Resultatet viste at 

fysisk trening kan ha både positiv og negativ 

effekt i et helse-stress-perspektiv for perso-

ner med inkomplett ryggmargskade. 

– Fysisk trening ble opplevd som positivt 

blant de som trente. De ga uttrykk for høy-

ere tilfredshet med livet enn de som ikke 

trente. Avhandlingen viser også at sammen-

hengen mellom fysisk trening og helse er 

svært kompleks med denne diagnosen. Fun-

nene er viktige i en klinisk hverdag, både 

under og etter rehabiliteringsprosessen. Vi 

fant også at de fleste trenger livslang oppføl-

ging, sier Lannem.

Idrett og fysioterapi
Hun har i mange år jobbet som klinisk fy-

sioterapeut på Sunnaas sykehus HF. Etter 

avhandlingen er hun blitt sykehusets fag-

ansvarlige fysioterapeut i Seksjon for poli-

klinikk, vurdering og oppfølging.  På lengre 

sikt håper hun på en kombinert stilling ved 

Sunnaas og Norges Idrettshøgskole (NIH), 

med en definert forskningsdel. Kombinasjo-

nen er ikke tilfeldig. Lannem har idrettsfag-

lig utdanning med mastergrad og har job-

bet begge steder. Hun har vært engasjert i 

handikapidrett på internasjonalt nivå og har 

også deltatt i flere Paralympics. 

– Det er ikke så mange som jobber med 

denne kombinasjonen. For meg har det vært 

viktig å kombinere kunnskap både fra fysio-

terapi og idrett i mitt rehabiliteringsarbeid. 

For funksjonshemmede som driver idrett 

er målet å bli bedre og eventuelt prestere på 

toppnivå. For pasienter generelt er målet å 

leve best mulig med sitt handikap. Noen set-

ter seg mål for hvor mye de skal trene og er 

fornøyde med livet. Det er snakk om hvilke 

forventninger brukeren selv har og at disse 

forventningene blir møtt. Hvis ikke går du 

inn i en negativ spiral. Mange vil klare alt 

og helst uten hjelpemiddel. Men et hjelpe-

Disputas:

Trening ved inkomplett ryggmargskade

MÅ PÅ BANEN Forsker Anne Marie Lannem sier hele Helse-Norge må på banen for å få flere personer 
med inkomplett ryggmargskade i fysisk aktivitet. 
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middel, for eksempel elektrisk rullestol, kan 

være en avlastning i hverdagen slik at bru-

keren faktisk orker mer, også å trene, sier 

Lannem.

Hun understreker at det er viktig å få 

brukerne til å se helheten i hverdagen og se 

hvilke utfordringer de har.

– Det handler om å si nei til noe og ta 

kontroll over livet med de begrensninger og 

utfordringer det gir. Som funksjonshemmet 

er det viktig ikke å glemme at man har re-

dusert fysikk. 

Utbrenthet og fatigue
I avhandlingen svarer flere av informantene 

at de mangler overskudd og føler seg ut-

brente.

 – Kan det skyldes at de ikke oppnår det 

målet de har satt seg, eller at målet de er satt 

er for høyt?

– Ja, jeg tror det er noe i det. Du strever 

og strever og føler at du ikke kommer dit 

du selv ønsker. Husk at hver person med 

denne diagnosen er forskjellig. Derfor er det 

så viktig med individuell tilpasning ut fra 

den enkeltes ressurser, motivasjon for tre-

ning, individuelle mål og den totale fysiske 

belastningen personen har i hverdagen, sier 

Lannem. 

Hun understreker at disse resultatene har 

praktiske konsekvenser for helsepersonell 

som jobber med personer med inkomplett 

ryggmargsskade. Resultatene mener hun 

hjelper fysioterapeuten til å forstå mulige 

positive og negative effekter av trening. 

– Det er viktig å komme fram til hva bru-

ker kan klare med sin funksjonshemming, 

uten å slite seg ut, sier hun og trekker sam-

menligning til toppidrettsutøveren.

– Står du foran en toppidrettsutøver som 

er utbrent, må du se på det totale i livet, 

både det fysiske og psykiske. Kanskje bru-

keren er kommet til en grense og ikke kom-

mer videre, eller må rydde noe av veien for 

å kunne gå videre. Mange idrettsutøvere er 

utålmodige og vil raskt fram, mens andre 

må skynde seg langsomt. I mitt arbeid med 

inkomplett ryggmargskade har jeg opplevd 

at mange som har vært fysisk aktive på høyt 

nivå før skaden, blir frustrerte om de ikke 

klarer målene de har satt seg. Da jobber jeg 

med en målstrategi for å få brukeren til å se 

hva han kan gjøre noe med og hva som må 

droppes. Livet etter skaden blir ikke som det 

var før. Det er umulig å klare alt. Terapeut og 

bruker må komme fram til hva det er realis-

tisk å få til, sier Lannem.

Råd til fysioterapeuter
– Hvilke råd har du til fysioterapeuter som 

møter personer med denne diagnosen?

– Bruk tid til å bli kjent med brukeren og 

få fram hvor «skoen trykker». Finn ut hvor 

han/hun har potensiale og gi bistand slik at 

de kan få de hjelpetjenestene de har behov 

for. Det er også viktig med kjemi mellom 

terapeut og bruker når du skal jobbe så tett. 

Går det ikke, må du henvise videre til en an-

nen fysioterapeut, eventuelt til ergoterapeut 

eller idrettspedagog. Husk at brukeren sann-

synligvis er frisk, selv om han har en funk-

sjonsbegrensning. Kanskje skal han trene på 

et treningssenter og ikke på et institutt. Jeg 

har fått tilbakemelding fra tidligere brukere 

om at de trives bedre med det. 

– Er det det fysiske, psykiske eller det per-

sonlige som er avgjørende for å lykkes?

– Jeg tror det er en kombinasjon av alt. 

Omgivelsene og ressursene rundt personen 

er viktig. Kanskje er han i utdanning og må 

skifte på grunn av skaden. Hvordan takler 

vedkommende det? Min erfaring er at dette 

avhenger av skadenivået og hvor man er i li-

vet. Alvorlighetsgraden av en skade er ikke 

hvordan du har det, men hvordan du tar det. 

Ikke glem støtteapparatet! Det er også vik-

tig med treningsfaglig tilnærming, og husk 

at psykolog er viktig i tverrfaglig rehabilite-

ring, sier Lannem. 

2-3.000 personer i Norge lever med in-

komplett ryggmargskade. I avhandlingen 

viser Lannem til forskning som støtter at 

fysisk trening kan gi bedre fysisk og psykisk 

helse hos personer med denne diagnosen.  

Aktivitetsnivået i gruppen er svært lavt, og 

det er lite kunnskap om gevinsten av fysisk 

trening spesielt for disse. Her trengs det mer 

forskning.

Trenger oppfølging
– Hva kan gjøres for å øke aktivitetsnivået?

– Hele Helse-Norge må på banen. Det er 

viktig å få så mange som mulig i gang med en 

aktivitet de liker, men de trenger oppfølging. 

Dørstokkmila er mye tøffere for en med 

funksjonsbegrensning enn for deg og meg. 

Grunnlaget må starte i rehabiliteringsfasen. 

Her er det viktig å ha med idrettspedagoger. 

De er gode treningsplanleggere og samtale-

partnere. Som både idrettspedagog og fy-

sioterapeut ser jeg at vi har ulik tilnærming. 

Siden jeg kombinerer idrett og fysioterapi i 

rehabilitering og opptrening, anbefaler jeg 

fysioterapeuter ute i kommunene til å ta 

kontakt med det lokale idrettstilbudet. Her 

finner du også viktige støttespillere. Dette 

er underkommunisert. Det er svært få som 

vet hva de som jobber innen idrett kan bidra 

med, understreker Anne Marie Lannem. 

Det er viktig å komme fram til hva  
bruker kan klare med sin funksjons-
hemming, uten å slite seg ut.

Doktoravhandlingen består av fire studier publisert  
i fire artikler

Artikkel 1. Lannem, A.M., Sørensen, M., Froslie, K.F., & Hjeltnes, N (2009). Incomplete spinal 

cord injury, excercise and life satisfaction. Spinal Cord, 47 (4), 295-300.

Artikkel 2. Lannem, A.M., Sørensen, M., Lidal ,I.B., & Hjeltnes, N. (2010) Perceptions of excercise 

mastery in persons with comlete and incomplete spinal cord injury. Spinal Cord, 48 (%), 388-

392.

Artikkel 3. Lannem, A.M. ,& Sørensen, M. The role of physical excercise, perceived excercise 

mastery, and stress in persons with incomplete spinal cord injury (SCI), Submitted. 

Artikkel 4. Lannem, A.M. Physical exercise, stress, coping, burnout and fatigue in persons with 

incomplete spinal cor injury (SCI). Accepted with minor revisions, October 9thh 2011, European 

Journal of Adapted Physical Activity. 
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Alternativ behandling 
og kreft

Nasjonalt Informasjonssenter for Alternativ 

Behandling (NIFAB) og Kreftforeningen har 

slått seg sammen for å formidle forsknings-

basert informasjon om alternativ behandling 

ved kreft.

Dette skjer via de nye temasidene til NIFAB 

ved Universitetet i Tromsø. Temasidene er 

laget i samarbeid med Kreftforeningen, som 

har bidratt med prosjektstøtte.

 Foreløpig inneholder sidene ni spesialarti-

kler, men NIFAB arbeider med et trettitalls nye 

artikler som skal inn på nettsidene. 

NIFAB understreker på sine nettsider at 

man bruker faste, internasjonale kilder til sin 

informasjon om effekt og sikkerhet, blant 

annet fra ”Concerted Action for Complemen-

tary and Alternative Medicine Assessment in 

the Cancer Field”.  Dette er et internasjonalt 

forskningssamarbeid, som er spesialisert på 

kreft og alternativ behandling.

Les mer: www.nifab.no og www.hifag.no/

kreft_og_alternativ_behandling

Korsryggsmerter kan være 
psykisk betinget

Pasienter med uspesifikke kroniske 

korsryggsmerter bør screenes for psykiatriske 

tilleggslidelser, mener en gruppe norske 

forskere. 

Silje Endresen Remme og kolleger viser 

i en artikkel i European Journal of Pain at 

sammenhengen med psykiatriske lidelser 

og spesifikke kroniske ryggsmerter er sterk.  

Studien omfatter 565 langtidssykemeldte 

(2 - 10 måneder) med spesifikke kroniske 

korsryggsmerter.  

Forskerne fant psykiatriske lidelser i 31 

prosent av tilfellene. Lidelsene kunne i all 

hovedsak deles inn i kategoriene angstlidelser 

og somatoforme lidelser. Tyngre depresjoner 

ble rapportert i fire prosent av tilfellene. 

Les mer: http://stutt.no/483

Mer nakkesleng ved dårlig helse
PERSONER som har dårlig hel-

se fra før, rapporterer dobbelt 

så mye nakkesleng og nesten 

fire ganger så mye nakkesleng 

og nakkesmerter som folk flest.

Det fremgår av en studie 

som psykiater Hanne Gro Wen-

zel har fått publisert i European 

Spine Journal. Wenzel er til-

knyttet Medisinsk fakultet, in-

stitutt for samfunnsmedisin ved 

NTNU, der hun arbeider med 

en doktorgrad om nakkesleng 

(whiplash). 

Wenzel studerte 40.751 per-

soner som hadde deltatt i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) 1 og 2. Der fant 

hun store forskjellene mellom de som rapporterte whiplash og nakkesmerter og en kontroll-

gruppe av folk flest som hadde oppsøkt sin allmennlege.

Den selvrapporterte andelen av whiplash var dobbelt så stor blant dem som rapporterte 

om dårlig helse før nakkeplagene (odds ratio – OR 3,07) enn blant folk flest (OR 1,47). 

Ryggundersøkelse viktig
Hver sjette pasient ville ikke ha oppfylt 

de diagnostiske kriteriene for Marfan 

syndrom uten at ryggen var blitt undersøkt, 

viser ny oravhandling ved Universitetet i 

Oslo.

Lege og forsker Rigmor Lundby har 

studert hvordan radiologiske metoder kan 

brukes for å bedre diagnostikken av Marfan 

syndrom (MFS).  MFS er en arvelig binde-

vevssykdom som er forbundet med blant 

annet nedsatt syn, sykdom i hjerte/kar-

systemet og leddproblemer.

I «Norsk studie for Marfan syndrom» ble 

105 pasienter med antatt MFS undersøkt 

med blant annet MR eller CT av hovedpuls-

åren og nedre del av ryggen, CT av lunger og 

hofter, øyeundersøkelse og klinisk og gene-

tisk testing. Diagnosen MFS ble bekreftet 

hos 87 av pasientene. Blant disse hadde 91 

prosent utvidelse av ryggmargssekken (dural 

ektasi). Dette ble funnet hos kun få prosent 

i en kontrollgruppe.  Lundby og hennes 

forskerkolleger fant en klar sammenheng 

mellom dural ektasi og Marfan syndrom.

Les mer: www.med.uio.no/klinmed/

forskning/aktuelt/arrangementer/disputa-

ser/2012/lundby-rigmor.html

DNA-molekyler påvirkes av trening

Når friske og inaktive mennesker begynner å være fysisk 

aktive, påvirkes DNA-molekylene i muskelcellene, ifølge forske-

re ved Karolinska Insituttet (KI) i Sverige.  KI påpeker at genene 

vi er født med ikke er så uforanderlige som vi kanskje tror. 

Den opprinnelige genetiske koden endres ikke. Det er DNA-

molekylene i muskelcellene kjemisk og strukturelt som endres, 

ved at metylrester bundet til DNA fjernes. Ifølge forskerne 

synes disse små epigenetiske endringene å være en viktig del 

av de fysiologiske komponentene ved trening.

Kilder: dagensmedisin.no og http://ki.se/
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– Pasienter med Bekhterevs sykdom har langt høyere risiko for forkortet 

levetid enn normalbefolkningen, sier Gunnstein Bakland, som er stipen-

diat ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø.

Etter åtte år med diagnosen barneleddgikt har hele 58 prosent fortsatt aktiv sykdom. Dette 

overrasker forskerne.

– Barneleddgikt har et mer kronisk og langvarig forløp enn man har trodd, sier Ellen Nordal, 

som er stipendiat ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø (UiT).  

I sin doktorgradsavhandling har Nordal forsket på 500 nordiske barn med barneleddgikt. 

Studien er befolkningsbasert for å få med hele spekteret av sykdom fra milde til alvorlige 

tilfeller.

– Åtte år etter sykdomsstart hadde til sammen 58 prosent av barna aktiv sykdom og brukte 

ulike sykdomsmodifiserende legemidler. Positive funn er at flertallet har god fysisk funksjons-

evne, og lav sykdomsaktivitet. Likevel ser vi at en femtedel utvikler varig sykdomsrelatert 

skade, sier Nordal, ifølge universitetets nettsider, www.uit.no.

 – For noen tiår siden trodde man at barn med denne sykdommen ville «vokse» seg friske, 

men forskningen vår viser at barneleddgikt oftest er kronisk og langvarig, sier Ellen Nordal som 

jobber som overlege på Barne- og ungdomsavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Les mer: http://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=300403&p_dim=88108. 

Økt dødelighet ved Bekhterevs sykdom

DEN REVMATISKE lidelsen Bekhterevs syk-

dom er spesielt utbredt i Nord-Norge, og 

den rammer som regel unge mennesker. 

Forskning ved Det helsevitenskapelige fa-

kultet viser at denne pasientgruppen har 

kortere levetid enn normalbefolkningen.

– Vi identifiserte alle pasienter som var 

registrerte med diagnose Bekhterevs syk-

dom ved Universitetssykehuset Nord-Norge 

(UNN) etter 1978 og fant en overdødelighet 

på 60 prosent, sier Gunnstein Bakland, som 

er overlege ved Revmatisk avdeling ved Uni-

versitetssykehuset i Nord Norge. 

Ifølge Bakland følger sykdommen genet 

HLA-B27, et gen som er spesielt utbredt 

blant samer og i den nordnorske befolknin-

gen generelt.

– Det som er mest oppsiktsvekkende ved 

forskningen er at det er pasienter som sjel-

den benytter betennelsesdempende medisi-

ner som har høyest risiko for tidlig død.

Forskningsresultatene viser at de pasi-

entene som brukte lite smertestillende og 

betennelsesdempende medisiner, som Vol-

taren og Ibux, hadde høyere dødelighet enn 

de som faktisk brukte slike medisiner. År-

saken kan være at de får mer aktiv inflam-

masjon i kroppen og en økt risiko for død, 

sier Bakland. 

Les mer: http://uit.no/nyheter

Tidlig rehabilitering etter 
akillesseneruptur

Tidsskriftet Physioterapy har publisert en 

kunnskapsoppsummering som tar for seg en 

systematisk identifisering av vektbærende 

rehabiliteringsprotokoller i et tidlig stadium 

etter akillesseneruptur. Oppsummeringen 

viser at tidlig igangsetting av vektbærende 

belastning er viktig for rehabilitering etter 

akillesseneruptur. Det er derimot uklart hva 

rehabiliteringen skal inneholde. 

Ni artikler og 424 pasienter ble inkludert 

i studien. Av de 424 pasientene hadde 236 

blitt operert og 188 hadde gjennomgått et 

konservativt behandlingsopplegg. En rekke 

behandlingsprotokoller ble definert ut fra fire 

ulike hovedkomponenter som grad av plantar-

fleksjon i ankelledd, anbefalte bevegelig-

hetsøvelser, type ortose og hvor lenge denne 

ortosen ble brukt.  

Forfatterne fant ikke ut hvilken behand-

lingsprotokoll som var mest effektiv og 

konkluderte med at det er sterkt behov for 

mer forskning for å kunne optimalisere tidlig 

rehabilitering etter akillesseneruptur.

Les mer:  Kearney, R., McGuinness, K., 

Achten, J., Costa, M. (2012). A systematic 

review of early rehabilitation methods 

following a rupture of the Achilles tendon. 

Physiotherapy, 98(24-32)

Barneleddgikt mer kronisk enn antatt

– Manuellterapi trenger 
fornyelse

I en artikkel i International Journal of Clini-

cal Medicine tas det til orde for at MT-faget 

må fornyes. Ifølge forfatteren, Max Zusman, 

har fysioterapeuter, og særlig manuelltera-

peuter, tilsynelatende en manglende evne til 

å forlate utrangerte konsepter.

Zusman er manuellterapeut og fore-

leser ved School of Physiotherapy, Curtin 

University of Technology i Perth, Australia. 

Han mener at den evidensbaserte biopsyko-

sosiale tankegangen blant manuellterapeuter 

er mangelfull når det gjelder behandling av 

kroniske muskel- og skjelettplager. 

Les mer: Zusman, Max: The Moder-

nisation of Manipulative Therapy (2011). 

International Journal of Clinical Medicine (2), 

644-649. Published Online November 2011. 

www.scirp.org/journal/PaperInformation.

aspx?paperID=8531. 
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Fokus på fallforebygging
Det nye kompetansesenteret 

for bevegelsesvansker og fall 

hos eldre i Trondheim er godt 

i gang med å inspirere helse-

arbeidere i kommuner og på 

sykehus. 

TEKST og FOTO Anne K. Rønning
fysioterapeuten@fysio.no

 

Kompetansesenteret ble opprettet ved St. 

Olavs hospital i september 2011 og er lokali-

sert i geriatrisk avdeling. Foreløpig har sen-

teret én ansatt; daglig leder Randi Granbo, 

som tidligere var høgskolelektor ved Høg-

skolen i Sør-Trøndelag (HiST).  Slik forkla-

rer Granbo hvordan senteret ble til: 

– Kompetansesenteret er knyttet til forsk- 

ningsgruppe for geriatri ved NTNU, som 

har drevet med forskning og fagutvikling 

innen fall og fallforebygging i over ti år. Fag-

miljøet i Trondheim har etter hvert fått mye 

kompetanse på området. Slik sett var det 

naturlig å utvikle et slikt kompetansesenter 

akkurat her, sier Granbo. 

Det var professor Olav Sletvold, ge-

riatrisk avdeling ved St. Olavs Hospital, 

og fysioterapeut og 1. amanuensis Jorunn 

Lægdheim Helbostad ved Institutt for nev-

romedisin, NTNU, som stod i bresjen for å 

etablere kompetansesenteret. Orkdal sani-

tetsforening har bidratt med finansiering til 

oppstart og tre års drift. 

 
Vinn - vinn
Granbo håper det kan bli fast drift av sente-

ret på sikt. 

– Visjonen er å øke kvaliteten på helse-

tjenestenes innsats i forhold til bevegelses-

vansker og fall hos eldre i Norge. Vi ønsker 

å gi støtte og inspirasjon til kommuner og 

sykehus i regionen. På lengre sikt håper vi 

imidlertid å bli et nasjonalt kompetansesen-

ter med fokus på fagutvikling, formidling og 

kunnskapsutvikling, sier hun.

– Hvordan jobber dere for å få til dette?

– Det som kjennetegner oss er at vi tenker 

på tvers av tjenestenivåene og jobber både 

SER FREMOVER – Visjonen til kompetansesenteret er å øke kvaliteten på helsetjenestenes innsats i forhold til bevegelsesvansker og fall hos eldre i Norge, 
sier daglig leder Randi Granbo.
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I etterkant av seminaret lister Randi Granbo opp 

følgende faktorer som er viktige i arbeidet med å 

etablere effektive og velfungerende fallforebyg-

gende tiltak:  

 

 Sørg for forankring, slik at prosjektet ikke bare blir en 

flopp. Det må forankres både på ledelsesnivå og på politisk 

nivå i kommunene. 

Se på fagutvikling som endringsarbeid. Modellen for 

kunnskapsbasert praksis viser hvor viktig det er å ha kunn-

skap om konteksten endringsarbeidet skal foregå i. En sy-

kehusavdeling er annerledes og har andre rammebetingel-

ser enn kommuner. Uansett kontekst for endringsarbeid vil 

det være viktig å ha med de ansatte. Etabler arbeidsgrupper 

på tvers av faggrupper og arenaer. Legg planer og lag sys-

temer. Dette er ikke minst viktig på sykehusene. Sørg for at 

eldre på sykehus ikke taper bevegelse og funksjon. 

Ha fokus på samarbeid. Det vil bli stadig mer fokus på 

samarbeid med frivillig sektor. Det kan være mange ulike 

aktører, for eksempel Røde Kors og sanitetsforeninger. Her 

kan vi sammen utvikle nye tilbud og dermed bidra til inno-

vasjon. Det snakkes om den andre samhandlingsreformen: 

samarbeid mellom privat og offentlig sektor (NoU 2011:11 

Innovasjon i omsorg.)

Når det skal utvikles og prøves ut nye modeller, kan 

man tenke på mange måter. Trondheimsmodellen, der fy-

sioterapeut veileder og kvalitetssikrer instruktørene, er en 

måte å jobbe på. Men det finnes mange andre modeller. 

Det viktigste er at tiltaket har forankring i lokalsamfunnet. 

Man må skape vilje og lyst til endring. 

Gode tips
inn mot kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. I denne 

samhandlingens tid tenker vi på tvers av sektorer, sier Granbo, og 

fremhever at det er mye positivt med å ha en slik innfallsvinkel.

– Å utvikle gode forebyggende tilbud i kommunene er bra for 

helseforetakene. Og det er bra for kommunene om sykehusene får 

gode prosedyrer og retningslinjer i forhold til hvordan man skal 

opptre mot eldre, for å forebygge bevegelsesvansker og fall. Det er 

en vinn-vinn-situasjon, slår hun fast. 

 
Finne suksessfaktorene
Kompetansesenteret er foreløpig organisert som et prosjekt med 

styringsgruppe. Styringsgruppa har medlemmer fra regionalt hel-

seforetak, KS sentralt, Orkdal sanitetsforening, Orkdal kommune, 

NTNU og St. Olavs Hospital. Klinikksjef ved St. Olavs hospital, 

Lise Støylen, er leder. Arbeidsgruppen består av Granbo, Helbo-

stad og Sletvold.

– Trondheim har skapt en god måte å drive fallforebygging på, 

der fysioterapeuter starter grupper og lærer opp andre til å bli in-

struktører. Skal denne modellen spres utover hele landet? 

– Trondheim har jobbet godt med treningsgrupper for seniorer 

i flere år, og vi ser nå at man har utviklet lignende tilbud andre ste-

der i landet etter inspirasjon fra Trondheim. Samtidig er det ikke 

sikkert at Trondheimsmodellen passer over alt. I februar hadde vi 

en erfaringskonferanse, der vi ønsket å se på erfaringer fra tilsva-

rende forebyggende treningstilbud i ulike deler av landet. Vi ville 

finne suksessfaktorer for å lykkes med slike tilbud, sier Granbo.

Deltakere på konferansen var i hovedsak fysioterapeuter, men 

ergoterapeuter og ansatte i hjemmetjenesten i noen kommuner 

var også representert. 16 kommuner var representerte på konfe-

ransen. I tillegg deltok representanter fra Helsedirektoratet, Fyl-

kesmannen i Telemark og Fylkeskommunen i Sør Trøndelag. 

I Telemark har man en satsing på aktive seniorer i sitt folkehel-

seprogram, og i Sør-Trøndelag har kompetansesenteret et samar-

beid med fylkeskommunen og deres folkehelseprogram om vide-

reutvikling av treningsgrupper for seniorer. 

Ønsker å være ressurs
For kompetansesenteret er kommunene og sykehusene to likever-

dige satsningsområder.

– Kompetansesenteret ønsker å stimulere til lavterskel, fore-

byggende tilbud for eldre i lokalmiljøene. Det er viktig å utvikle 

tilbud til eldre som begynner å tape funksjon, sier Granbo. 

Hun påpeker at forebygging av fall og fallrelaterte skader i hel-

seforetak vil være en viktig arbeidsoppgave, og at dette også er et 

satsingsområde fra sentralt hold. (Se www.pasientsikkerhetskam-

panjen.no). 

– Hva vet dere om effekten ved å jobbe med fallforebyggende til-

tak?

– Når det gjelder fallforebygging hos hjemmeboende eldre 

med flere sykdommer, har tverrfaglig utredning og tiltak vist ef-

fekt. For personer med mindre funksjonssvikt har trening med 

fokus på muskelstyrke og balanse vist å redusere fall med 20-60 

prosent.

– Det finns også kunnskapsoversikter om fallforebygging i sy-

kehus og sykehjem som viser betydningen av sammensatte tiltak 

organisert i tverrfaglige team, sier Granbo. 

GODT TIPS Ha fokus på samarbeid.



20     FYSIOTERAPEUTEN  4/12

AKTUELT

Et styrke- og balansetreningspro-

gram på New Zealand reduserte fall 

for hjemmeboende kvinner over 80 

år med 40 prosent. 

TEKST Anne K. Rønning
fysioterapeuten@fysio.no

LIV Faksvåg Hektoen har gjort en økono-

misk analyse av det effektive treningspro-

grammet (OTAGO).

– Omregnet i norske helsekroner vil pro-

grammet nær halvere kostnader for stat og 

kommune, sett i forhold til hva det ville kos-

te å behandle fallskadene, med hoftebrudd 

og tidlig død som ytterste konsekvens. Her 

er det ikke beregnet verdi på personlige 

kostnader for den enkelte, som vil tilsi en 

enda større gevinst, sier Hektoen.

Hun påpeker at det er grundig dokumen-

tasjon på at fall kan reduseres med over 35 

prosent ved ulike tiltak (Gillespie et al. 2009). 

Kommunen må betale
– Når det kommer til de praktiske priorite-

ringssituasjonene, viser det seg at forebyg-

ging og tidlig innsats blir tapere i kampen 

om behandling av sykdom og senkompli-

kasjoner. Det er svært viktig at en ikke bare 

har effektive, forebyggende tiltak, men at en 

også får satt tiltakene ut i praksis, sier Hek-

toen. Hun tror årsakene til at det ikke skjer 

er følgende:

– Kommunene skal dekke innsatsen ved 

forebyggende arbeid, mens kun 50 prosent av 

den økonomiske gevinsten tilfaller kommu-

nene. Selv om alle ressurser bør ses på som 

samfunnsøkonomiske, er det en utfordring å 

organisere et veldokumentert forebyggende 

tiltak når gevinsten av tiltaket ikke tilfaller 

den som besørger det og finansierer det.

Må sikre ressurser
– For å sikre en total prioritering må det skje 

en tydelig fordeling innen forvaltningsnivå-

ene. Man må tilse at kommunene har ressur-

ser og insentiver til å opprettholde tilbudet, 

mener Hektoen.

– Til det trengs en langsiktig og målret-

tet politisk innsats på fallforebyggende ar-

beid, fremfor behandling av fallskader. Dette 

er viktig for å møte utfordringene med den 

økende aldrende befolkning og det forvente-

de helsetjenestebehovet, påpeker hun videre.

Skreddersøm 
For å drive kostnadseffektivt, anbefaler Hek-

toen følgende: 

– Effektive tiltak betyr riktig tiltak til rett 

person. Det er viktig å bruke ressurser på 

testing og å rekruttere til forebyggende tiltak 

med skreddersydde opplegg for å redusere 

fall- og skadefrekvens. Programpakken bør 

utvides til yngre aldersgrupper, eventuelt 

inneholde flere tiltak, med kontinuerlig kli-

niske og kostnadsmessige evalueringer.

– Skal man imøtekomme samfunnets 

prioritering av forebyggende helsearbeid, 

trengs kvalifisert personell for å gjennom-

føre tiltakene. Fysioterapeuter er viktige 

aktører i denne sammenhengen, både når 

det gjelder testing av funksjon, instruksjon 

av treningsprogram og kunnskap om ald-

ringens betydning for balanse og fallproble-

matikk. Det er også viktig at helsearbeidere 

øker kompetansen sin i forhold til å gjøre 

økonomiske analyser av tiltak, sier Hektoen. 

Referanse:  

Hektoen LF,Aas E,Lurås H: Cost-effectiveness 

in fall prevention for older women. Scandinavian 

Journal of Public Health, 2009; 37: 584–589.

Det lønner seg å forebygge fall

FLERE VEIER TIL ROM - Trondheimsmodellen, der fysioterapeut veileder og kvalitetssikrer instruktørene, er en måte å jobbe på. Men det finnes mange andre, 
sier Granbo. (Bildet er fra fallforebyggende trening i Trondheim). Foto: Trondheim kommune/ Carl-Erik Eriksson
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Tariff 2012

Sett pris på kompetansen!
DET ER MØRKE økonomiske skyer over Europa. Det gjer at 

både politikarar og arbeidsgjevarar har snakka lenge og høgt 

om moderasjon, moderasjon, moderasjon. Norsk økonomi 

står seg likevel godt, og arbeidstakarane skal ha sin del av ver-

diskapinga. Til det har vi m.a. tariffoppgjera.

Det er god grunn til å understreke at norske arbeidstakarar 

har hatt god reallønnsvekst dei seinare åra. Låg prisvekst og 

låge renter har gitt dei fleste meir i lommeboka.

Fysioterapeutar er ikkje høglønte. Det er heller ikkje slik at 

denne gruppa trugar norsk økonomi med rabiate lønnskrav. 

Derimot gjer fysioterapeutane – enten dei arbeider i offentleg 

eller privat sektor – ein viktig jobb for samfunnet. Ein jobb 

som burde verdsettast høgre. Og det burde ha vore fleire av 

dei. Både IA-avtalen og samhandlingsreforma tilseier tyngre 

satsing på førebygging og rehabilitering. Fysioterapeutar har i 

så måte ein nøkkelkompetanse. 

Fleire rapportar viser at tilsette med høg kompetanse gir 

høgre kvalitet, og at det i sum er god økonomi både for sam-

funnet og for arbeidsgjevar å satse på kompetanse.  Difor er 

det viktig at tilsette i helsesektoren blir stimulerte til å vidare-

utvikle eigen kompetanse. Dette må også gi utteljing på lønna.

Den økonomiske avkastninga av utdanning er låg for nor-

ske arbeidstakarar. Særleg når utdanninga blir brukt til arbeid 

i offentleg sektor. Difor er det Unios mål at hovudtariffoppgje-

ret i 2012 skal gi betre utteljing for utdanning og kompetanse, 

og at likelønnsgapet skal reduserast.  Til det trengst både for-

nuftige økonomiske rammer som grunnlag for forhandlinga-

ne, og vilje til å prioritere utdanning, kompetanse og ansvar, 

enten det handlar om staten, helseføretaka eller kommunane.

Langt frå alle fysioterapeutar får sine vilkår gjennom ta-

riffoppgjera i offentleg sektor. Likevel har desse oppgjera sitt 

å seie som rettesnor både for takstforhandlingar og for andre 

vilkår.

Sjølv om delar av den konkurranseindustrien slit, går an-

dre delar av næringslivet så det susar.  Difor er det i år ekstra 

usikkert kva som blir det endelege resultatet for industrien. 

Frontfaga kan nok legge føringar, men slett ikkje levere fasiten 

for offentleg sektor. 

Det må partane sjølve ta hovudansvaret for. Vil motpartane 

våre sette tilstrekkeleg pris på kompetansen? Er det råd å finne 

forhandlingsløysing? Blir det mekling?  Blir det streik?  Svara 

får vi først i slutten av mai. Men før det skal det forhandlast og 

jobbast. Hardt og intenst.  

Anders Folkestad 

leiar i Unio

Bommet på samhandlingsinntekter

Sykehusene i Helse Sør-Øst 

har fått under halvparten av 

inntektene de har budsjettert 

med fra kommunene.

Sykehusene har budsjet-
tert med at kommunene ikke 
skulle klare å ta imot så mange 
utskrivningsklare pasienter som 
de faktisk har gjort. I hele Helse 
Sør-Øst budsjetterte sykehu-
sene med at de ville få 39 millioner kroner i inntekter de første to 
månedene av året. I realiteten har de bare fått 14 millioner.

De nye reglene fra nyttår sier at kommunene må betale 4000 
kroner for hvert døgn en utskrivningsklar pasient blir liggende å vente 
i en sykehusseng.

– Vi vet ikke hvordan dette kommer til å utvikle seg, men nettopp 
dette kommer til å være et tema i møtene med foretakene framover. 
Jeg har ikke nok oversikt nå til å si nøyaktig hvor eller hvordan dette 
skal løses framover, sier konserndirektør i Helse Sør-Øst, Atle Bryne-
stad til sykepleien.no

Les mer: http://www.sykepleien.no/nyhet/845829/sykehusene-

bommet-pa-samhandlingsinntekter

Sterkt kritisk til fastlegeforskriften

– Forslaget til fastlegefor-

skrift vil ramme de svakeste 

pasientene, mener Statens hel-

setilsyn, som er sterkt kritisk til 

Helse- og omsorgsdepartemen-

tets forslag til fastlegeforskrift.

Til Dagens Medisin sier seni-

orrådgiver Svein Zander Bratland 

i Helsetilsynet at de er bekymret 

for manglende konsekvensutred-

ning i forslaget til ny fastlege-

forskrift.  

I høringsnotatet påpekes det at økt antall konsultasjoner og hjem-

mebesøk som følge av at fastlegene blir mer proaktive, vil medføre en 

økt utgift for folketrygden til refusjoner og mer egenbetaling for berørte 

pasienter.

– Vi kan ikke se at det er foretatt kostnadsberegning, skriver tilsynet 

i sitt høringssvar. I høringsuttalelsen er Helsetilsynet også kritisk til at 

det er satt likhetstegn mellom kvalitet og tilgjengelighet, og spør om 

forslaget virkelig sikrer større stabilitet i legedekningen.

Særlig er man kritisk til det oppsatte kravet til fastlegenes telefontil-

gjengelighet:

– Å innføre dette vil kunne føre til en favorisering av de «sterkeste» 

pasientene på bekostning av de pasientgruppene som det i høringsnota-

tet tas sikte på å finne et tilbud til, skriver tilsynet. 

Les mer: www.dagensmedisin.no/nyheter/helsetilsynet-slakter-

fastlegeforskriften/
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Helsemyndighetene ønsker at 

kommunene skal styrke det 

lokale folkehelsearbeidet. 

Samhandlingsreformen og to 

nye helselover fra 2012 gir 

et nytt grunnlag for økt lokal 

innsats.

TEKST Anders Aasheim 
Seniorrådgiver, Fylkesmannen i Troms 
Leder i NFF avdeling Troms

HELSE- og omsorgsdepartementet (HOD) 

og Helsedirektoratet har laget en grunnmur 

for folkehelsearbeidet i kommunene ved 

hjelp av lover, forskrifter og andre doku-

menter, samt konkrete verktøy. Kommune-

ne kan ha stor nytte av disse ressursene når 

de skal utforme mål og strategier for lokalt 

folkehelsearbeid. Her følger en omtale av 

noen av ressursene som finnes.

Plan- og bygningsloven
Det er et hovedhensyn i Plan- og bygnings-

loven å legge grunnlag for en god helse i 

befolkningen. I lovens § 3-1 står det bl.a. 

at kommunale planer som lages med bak-

grunn i plan- og bygningsloven skal

legge til rette for god forming av bygde 

omgivelser, gode bomiljøer og gode 

oppvekst- og levekår

fremme befolkningens helse og motvir-

ke sosiale helseforskjeller, samt bidra til 

å forebygge kriminalitet

fremme samfunnssikkerhet ved å fore-

bygge risiko for tap av liv, skade på 

helse, miljø og viktig infrastruktur, ma-

terielle verdier mv.

Ny folkehelselov
Folkehelseloven beskriver hva kommunen, 

fylkeskommunen, Fylkesmannen og staten 

skal gjøre i det brede samfunnsrettede fol-

kehelsearbeidet. Det viktigste som gjelder 

kommunene er at de skal ha nødvendig 

oversikt over helsetilstanden i befolknin-

gen, og de positive og negative faktorer som 

kan virke inn på den. Oversikten over hel-

setilstanden i befolkningen skal inngå som 

grunnlag for arbeidet med kommunens 

planstrategi.

Hva er planstrategi?
Da Plan- og bygningsloven ble revidert fra 

1. juli 2009 ble kommunal planstrategi inn-

ført. Når et nytt kommunestyre er konstitu-

ert for en 4-årsperiode, har det ett år på seg 

til å utarbeide en slik strategi. Dette skjer 

altså for første gang i alle norske kommu-

ner i 2011/2012. Når kommunen skal lage 

sin planstrategi vil det være nyttig å lage 

en oversikt over lokale utviklingstrekk og 

utfordringer. I folkehelseloven kobles over-

sikten over befolkningens helse nært til den 

kommunale planstrategien.

Aktuelle tema kan være: 

Befolkningsutvikling og sammenset-

ning 

Levekår og folkehelse 

Næringsliv og sysselsetting 

Boligbygging 

Miljø og klima 

Transport og infrastrukturutbygging 

Langsiktig arealbruk 

Kommunal tjenesteyting og forvalt-

ning

Utfordringene framover innenfor kom-

munens tjenesteområder

Ny helse- og omsorgstjenestelov
Helse- og omsorgstjenesteloven beskriver 

blant annet hvilke bidrag kommunens hel-

se- og omsorgstjeneste skal gi til det samlede 

folkehelsearbeidet. Det dreier seg i hovedsak 

om tre områder:

Tjenester med spesifikk innretning 

mot helsefremmende og forebyggende 

arbeid (helsestasjons- og skolehelsetje-

neste, frisklivssentral, helsestasjon for 

eldre m.fl.)

Helsefremmende og forebyggende ar-

beid (legetjeneste, psykologtjeneste, 

fysioterapitjeneste, hjemmetjeneste, 

sykehjem m.fl.)

Helse- og omsorgstjenestene skal gi 

bidrag til det brede tverrsektorielle 

folkehelsearbeidet (innspill om kunn-

skapsgrunnlag, prioriteringer, valg av 

strategier, arbeidsmåter og tiltak med 

mer)

Nytt grunnlag for folkehelsearbeid 
i kommunene

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Loven skal legge til rette for gode oppvekstvilkår i kommunene.
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Nasjonale forventninger 
Plan- og bygningsloven sier at sta-

ten hvert 4. år skal utarbeide na-

sjonale forventninger til hvordan 

kommunene og fylkeskommunene 

skal arbeide med planlegging. Det 

skjedde første gang i 2011. 

Regjeringen forventer blant annet 

at: 

Kommunene har oversikt over 

helsetilstanden i befolkningen 

og de faktorer som kan virke 

inn på denne. 

Kommunene gjennom plan-

leggingen styrker faktorer som 

bidrar positivt til folkehelsen, 

og svekker forhold som kan ha 

negative helsevirkninger. 

Kommunene legger til rette for 

fysisk aktivitet for hele befolk-

ningen. Friluftslivets arealbe-

hov ivaretas i planleggingen. 

Kommunene tar hensyn til 

barn og unges oppvekstmiljø 

i planleggingen og sørger for 

involvering i planprosessene.

Kommunal planlegging bidrar 

til universell utforming av om-

givelser og bygninger. 

Folkehelse og kommune- 
planlegging
Moment- og tipsliste.

Helsedirektoratet har laget den-

ne publikasjonen primært til bruk 

som en sjekkliste for Fylkesmannen 

når embetet skal gi folkehelsefagli-

ge uttalelser til kommunale planer. 

Hovedvekten i publikasjonen ligger 

på bakenforliggende faktorer som 

påvirker helsen. 

Samhandlingsreformen og ny 
folkehelselov 
Behov for samfunnskompetanse i 

kurs- og utdanningstilbud. Drøf-

tings- og prosessnotat. 

Denne publikasjonen fra Hel-

sedirektoratet gir en oversikt over 

noen av områdene hvor kommu-

nene trenger samfunnsfaglig eller 

folkehelsefaglig kompetanse når 

folkehelsearbeidet skal styrkes. Den 

inneholder også en kortfattet gjen-

nomgang av status og utfordringer 

i folkehelsearbeidet i Norge i dag, 

og har en oversikt over hvilke syk-

domstyper som utgjør de største 

utfordringene i samfunnet. 

Fra Folkehelseinsituttet
Nettressurser om sentrale helseutfor-

dringer i hver enkelt kommune.

Nasjonalt folkehelseinstitutt har 

sammenfattet all tilgjengelig kom-

munestatistikk som handler om 

helsetilstand og påvirkningsfakto-

rer for helse. Ut fra dette er det la-

get en kommunehelseprofil for hver 

enkelt kommune. 

Temaveiledere fra Helsedirek-
toratet
Når kommunen har avklart hva som 

er sentrale utfordringer for befolk-

ningens helse, kommer spørsmålet: 

Hvilke tiltak skal iverksettes for å 

møte utfordringene? Helsedirekto-

ratet vil imøtekomme kommunenes 

behov for strategier og tiltak. For en 

rekke av sykdomsfaktorene og de 

bakenforliggende årsaksfaktorene 

vil det bli laget tiltaksveiledere. Fle-

re av disse veilederne er klare i løpet 

av 2012. 

Ikraftsetting av lov om 
folkehelsearbeid
Rundskriv I-6/2011 inneholder en 

kort gjennomgang av hovedtrekk i 

folkehelseloven, samt merknader til 

de enkelte bestemmelsene. Konkret 

og nyttig!

Folkehelseforskriften
Forskrift om oversikt over helsetil-

stand og påvirkningsfaktorer.

Folkehelseloven sier at kommu-

nen skal ha oversikt over befolk-

ningens helse og de faktorer som 

virker inn på denne. Men loven går 

ikke i detalj på hva oversikten skal 

omfatte og hvordan kommunen 

skal arbeide med oversikten. For 

å konkretisere dette har Helse- og 

omsorgsdepartementet laget en for-

skrift. 

Les mer
Lenker til de lover og nettressurser 

som er nevnt i artikkelen finner 

du på  avdeling Troms nettsider på 

www.fysio.no - http://stutt.no/dc28.



24     FYSIOTERAPEUTEN  4/12

fag

Innledning
Langvarige eller kroniske smerter i mus-

kelskjelettapparatet er et utbredt fenomen 

i den industrialiserte del av verden, og det 

er behov for bredere forståelse og mer effek-

tiv behandling av slike lidelser. Vedvarende 

muskel- og skjelettsmerte medfører store 

kostnader både for individet og samfunnet, 

og tap av livskvalitet er vanlig, både for den 

smerteramma og pårørende (1). 

De siste årene har studier fokusert på 

forholdet mellom langvarige muskel- og 

skjelettsmerter og psykososiale forhold og 

viser at bestemte kognitive faktorer har sam-

menheng med utvikling og opprettholdelse 

av slike smerter (2, 3). 

Hensikt og spørsmål 
Denne artikkelen forsøker å klargjøre hvor-

dan psykologiske faktorer påvirker utvikling 

og opprettholdelse av muskel- og skjelett-

smerten. Dette er relevant for fysioterapeu-

ter å ha kompetanse om for å kunne lykkes 

i behandlingen av pasienter med langvarige 

smerter.

Spørsmål: Hvordan påvirker psykolo-

giske faktorer utvikling av langvarige mus-

kel- og skjelettsmerter? Og hvilke kliniske 

implikasjoner har dette for fysioterapeuter?

Hoveddel
Definisjoner
Langvarig eller kronisk smerte er smerte 

med over tre måneders varighet (4). I et 

mekanismeperspektiv er kronisk smerte en 

sammensatt dimensjon der stimulus, tid, 

patofysiologi, emosjoner og psykologiske 

faktorer inngår (5). Her medvirker sensitise-

ring, både perifer og sentral, til dannelse av 

en kronisk sirkel. 

Kognitive faktorer
Det kan være ulike årsaker til at muskel- 

og skjelettsmerter blir langvarige/kroniske. 

Ifølge studier er visse kognitive faktorer av-

gjørende, og disse blir i internasjonal litte-

ratur referert til som «pain catastrophizing», 

«beliefs», «fear-avoidance» og «self-efficacy» 

(1, 7, 8, 9). Også den metakognitive varia-

belen «mindfulness» viser seg å ha sentral 

funksjon i denne sammenhengen gjennom 
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 Innledning: Langvarige eller kroniske muskel-/ skjelettsmerter er et utbredt og voksende 

problem i den vestlige verden, og studier framhever at ulike psykologiske faktorer er sen-

trale for utvikling og opprettholdelse av slike smerter.

Hoveddel: Katastrofetanker, personlig forestilling, tiltro til egen evne, smerterelatert 

frykt med unngåelsesatferd samt grad av oppmerksom tilstedeværelse viser seg å være 

avgjørende for smerteopplevelse og varighet av smerter. Derfor er det vesentlig at 

fysioterapeuter er oppmerksomme på og oppdager disse aspektene ved smerten og tar 

hensyn til disse i oppfølgingen av pasienten. Da kan elementer fra et kognitivt adferds-

perspektiv og «mindfulness»-tilnærming være nyttig å ha kunnskap om og implementere i 

praksisen. Kunnskap om sentral og perifer sensitisering er også viktig for å kunne avdekke 

slik problematikk hos pasienten og ta nødvendig hensyn til dette i valg og dosering av fy-

sioterapitiltak. For å kunne treffe riktige valg i undersøkelse og behandling er god pasient-

terapeutkommunikasjonen vesentlig. Den legger premissene for i hvilken grad vi evner å 

forstå pasienten sin situasjon og i hvilken grad pasienten blir motivert og i stand til å følge 

behandlingsopplegget. Dessuten kan god pasient-terapeutkommunikasjon fungere som 

behandling i seg selv.

Avslutning: I undersøkelse og behandling må fysioterapeuten være åpen for og ta hen-

syn til at smerten har både biologiske, kognitive, affektive og sosiale komponenter.  

Nøkkelord: langvarige muskel-/ skjelettsmerter, kognitive faktorer, kliniske implikasjoner. 

Langvarige muskel- og skjelettsmerter:

Psykologiske faktorer og kliniske implikasjoner 
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hvordan den vekselvirker med de øvrige fak-

torene (10). 

«Fear-avoidance» refererer til unngåelse 

av bevegelse eller aktivitet på grunn av frykt 

for å forverre smerten (11), og blir på norsk 

oversatt til bevegelsesfrykt eller unngåel-

sesadferd.  «Pain catastrophizing» eller «cat-

astrophizing» blir definert som: «An exag-

gerated negative mental set brought to bear 

during actual or anticipated painful experi-

ence» (12). På norsk brukes gjerne katastro-

fetanker eller direkte oversatt til katastrofi-

sering. Daykin og Richardson (13) presenter 

definisjoner av «beliefs» og «pain beliefs»: 

«Beliefs» beskrives som kulturskapte og 

personlig forma kognitive konfigurasjoner, 

mens «pain beliefs» defineres som pasien-

ten sin egen oppfattelse av hva smerte er og 

hva smerte betyr for han/henne, eller hvilke 

tanker pasienten har i forhold til smertepro-

blemet hans/hennes. Videre i dette arbeidet 

blir «beliefs» og «pain beliefs» på norsk er-

stattet med personlig forestilling. I en studie 

av Denison et al (3) defineres «self-efficacy» 

som «one’s confidence in performing a par-

ticular behavior and in overcoming barriers 

to that behavior». På norsk blir det brukt 

tiltro til egen evne eller til eget potensial for 

å oppnå bedring. «Mindfulness» er definert 

som «awareness that emerges by way of pay-

ing attention on purpose, in the present mo-

ment, and non-judgmentally to the unfold-

ing of experience moment by moment» (14). 

På norsk kan «mindfulness» oversettes med 

oppmerksom tilstedeværelse her og nå. Ta-

bell 1 (neste side) framstiller norske begrep 

for/beskrivelser av de omtalte faktorene.

«Fear-avoidance»-modellen
Katastrofetanker, personlig forestilling og 

bevegelsesfrykt/smerterelatert frykt er vist 

å kunne både forsterke og forlenge smerte-

opplevelsen (15, 11). Det er utarbeidet en 

«fear-avoidance»-modell som forsøker å 

Om ikke pasient og terapeut forstår hverandre 
og pasienten selv ikke har tro på at behandlinga 
er virkningsfull, så er den det heller ikke. 

Kognitive faktorer påvirker opplevelse 

og opprettholdelse av muskel-/skjelett-

smerter.

Fysioterapeuten må fange opp hvilke 

komponenter pasientens smerter består 

av.

Pasient-terapeutkommunikasjonen styrer 

valg og dosering av tiltak og er i seg selv 

et viktig terapeutisk virkemiddel.

Kort sagt

SMERTE I undersøkelse og behandling må fysioterapeuten være åpen for og ta hensyn til at smerten 
har både biologiske, kognitive, affektive og sosiale komponenter.  
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fange opp disse kognitive dimensjonene og 

forklare hvordan disse i kombinasjon med 

atferdsendring kan føre til langvarig smerte 

og funksjonsnedsettelse (11). Denne mo-

dellen inneholder seks komponenter eller 

delforklaringer på hvorfor «fear-avoidance» 

har slik effekt på smerte og funksjon: 1) 

Negativ vurdering av smerte og konsekven-

ser av smerte, slik som katastrofetanker og 

«pain beliefs», blir framsatt som potensielle 

forløpere til smerterelatert frykt. 2) Frykt er 

karakterisert av flukt og unnvikende adferd 

som i sin tur fører til 3) redusert daglig akti-

vitet og funksjonsnedsettelse. Inaktivitet og 

endret bevegelsesmønster legger grunnlaget 

for 4) sentrale forandringer i nervesystemet 

(plastisitet), og smerten blir langvarig og 

vanskelig å behandle (6). Siden unnvikende 

adferd oppstår på grunn av forventingen om 

smerte og ikke reell smerte, kan et unnvi-

kende adferdsmønster vedvare på grunn av 

manglende korrigeringsmuligheter av for-

ventinger. Langvarig unnvikelse og fysisk 

inaktivitet 5) reduserer kapasitet og tåleev-

ne både i muskel- skjelettsystemet og i det 

kardiovaskulære systemet og kan i tillegg 

føre til humørforstyrrelser (1, 11). «Fear-

avoidance»-modellen illustrerer at alle disse 

faktorene kan medvirke til nedsatt smerte-

toleranse og forverring av problemet (6, 11). 

Til sist omfatter modellen hvordan 

smerterelatert frykt, på linje med andre 

former for frykt og angst, 6) påvirker kog-

nitiv funksjon og reduserer evnen til å flytte 

oppmerksomhet bort fra truende signal og 

smerterelatert informasjon. Det er vist at 

smerterelatert hjerneaktivitet er assosiert 

med katastrofetanker hos friske personer 

(16). Katastrofeassosiert kognitiv aktivitet 

kan i seg selv være med å forsterke smerten 

gjennom sentral sensitisering (17), og i til-

legg kan manglende oppmerksomhet være 

hemmende for utføring av andre oppgaver 

som det å takle daglige utfordringer. Smer-

terelatert frykt er dessuten assosiert med 

økt psykofysiologisk reaktivitet i situasjo-

ner som individet vurderer som farlige el-

ler stressende (18). Dette kan gi seg utslag 

i endringer i det autonome nervesystemet 

som hudforandringer, økt hjertefrekvens 

samt symptomspesifikk muskelreaktivitet. 

Vedvarende økte muskelspenninger kan 

føre til myotiske tilstander, også dette med 

økt smerte som resultat. Myoser er mus-

kelsmerter, ofte assosiert med trykkømme 

punkt i strenger og stramme bånd som kan 

produsere refererte smerter (triggerpunkt) 

(6). Flere studier viser sammenheng mellom 

grad av «fear-avoidance» og grad av opplevd 

smerte samt assosiasjon mellom «fear-avo-

idance» og utvikling av langvarige muskel- 

og skjelettsmerter (19, 20). 

Modifisert «fear-avoidance»-modell I
«Fear-avoidance»-modellen skisserer hvor-

dan bevegelsesfrykt/smerterelatert frykt og 

atferdsendring kan være med å oppretthol-

de en langvarig smertetilstand i muskel- og 

skjelettsystemet. Men det fins muligens en 

annen kognitiv faktor med underliggende 

virkning i denne prosessen. Dette er «self-

efficacy» eller tiltro til egen evne (9). Denne 

faktoren ser ut til å være avgjørende for hvor 

mye funksjonsnedsettelse smerten forårsa-

ker (3). Woby et al (9) har vist at tiltro til 

egen evne påvirker forholdet mellom smer-

terelatert frykt og smerte og funksjon hos 

personer med langvarige korsryggsmerte og 

foreslår en modifisert «fear-avoidance»-mo-

dell som inkorporerer denne dimensjonen. 

Den modifiserte versjonen illustrerer at lav 

tiltro til egen evne bidrar til å opprettholde 

unngåelsesadferd og smerte, mens høy til-

tro til egen evne stimulerer til konfronta-

sjon (mindre unngåelsesadferd) og dermed 

økt aktivitet, bedret funksjon og redusert 

smerte.  

Modifisert «fear-avoidance»-modell II
Det er foreslått enda en revidert utgave av 

«fear-avoidance»- modellen som innbefat-

ter den metakognitive variabelen «mindful-

ness», da det er vist at denne er sterkt nega-

tivt assosiert med katastrofetanker (10) som 

er utgangspunktet for at «fear-avoidance» 

oppstår. Lav «mindfulness» betyr at man i 

stor grad lar seg styre av innlærte og auto-

matiserte prosesser/reaksjonsmønster i ste-

det for å være oppmerksomt til stede i det 

man opplever i øyeblikket. Denne reviderte 

«fear-avoidance»-modellen illustrerer at lav 

«mindfulness» fører til katastrofetanker og 

smerterelatert frykt som gir unngåelsesad-

ferd og vedvarende smerter, mens høyere 

grad av «mindfulness» stimulerer til kon-

frontasjon og baner vei ut av smertesirkelen.

Tilnærmingsmåter
De siste tiårene har det blitt mer fokus på 

adferdsterapi, kognitiv terapi og kognitiv 

adferdsterapi i behandlingen av langvarige 

muskel- og skjelettsmerter (1, 8), da det 

viser seg at endring i kognitive faktorer på-

virker smerte og funksjon. Blant annet viser 

studier at reduksjon av katastrofetanker og 

unngåelsesadferd reduserer smerte og øker 

funksjonsnivå (7, 22). Smeets et al (20) fant 

at reduksjon av katastrofetanker gav høyere 

funksjonsnivå og lavere smerteintensitet hos 

personer med langvarige lave ryggsmerter.

 

Adferdsterapi og kognitiv terapi
Adferdsterapi har som mål å endre adferd 

fra uhensiktsmessig smerteadferd med unn-

gåelsesadferd til mer adekvat og rasjonell 

adferd (8). Kognitiv terapi sikter først og 

fremst mot å påvirke tenkemåte gjennom 

teknikker som øker kunnskap og bevisst-

het om automatiske tanke-, emosjons- og 

affektsresponser som opprettholder for ek-

sempel stress og fysiske symptomer (1). 

Kognitiv adferdsterapi
Kognitiv adferdsterapi er en kombinasjon 

av de to forutgående, der det sentrale må-

let er å oppnå endring i responsrepertoaret 

hos pasienten; fra veletablerte automatiserte 

og ineffektive vaneresponser til systematisk 

problemløsning og planlegging, affektkon-

troll og mindre beskyttelsesadferd/unngå-

elsesadferd. Kognitiv adferdsterapi har fire 

sentrale komponenter: undervisning, tileg-

nelse av ferdigheter, etablering/automatise-

ring av ferdigheter, generalisering og vedli-

kehold (1). I et kognitiv-adferds-perspektiv 

er det antatt at mennesker kan ha forestil-

linger («beliefs») om at de ikke er i stand til 

å fungere på grunn av smerte og kjenner seg 

hjelpeløse i forhold til å kunne forbedre sin 

Catastrophizing Katastrofetanker 

Pain beliefs Personlig forestilling om smerte som styrer valg og handlinger 

Fear-avoidance
 

Unngåelsesadferd på grunn av frykt for smerteforverring 

Self-efficacy Tiltro til egen evne

Mindfulness Oppmerksom tilstedeværelse preget av aksept

TABELL 1 Kognitive faktorer med spesiell relevans for muskel- og skjelettsmerte.
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egen situasjon (lav «self-efficacy»). Behand-

lingsmålene fokuserer på å hjelpe mennes-

ker med smerte til å innse at de faktisk kan 

mestre problemene sine og utruste dem med 

ferdigheter som fører til mer tilpassede re-

sponser og mer hensiktsmessig adferd som 

vedvarer etter avsluttet behandling. Meto-

der basert på «fear-avoidance»-modellen 

og operant betinging er former for kognitiv 

adferdsterapi som benyttes i behandling av 

langvarige/kroniske smerter, og disse inne-

bærer gradvis aktivitetseksponering og ulike 

former for positiv forsterking av hensikts-

messig adferd (1).  Jensen et al (7) evaluerte 

langtidseffekten (etter et år) av et tre ukers 

multidisiplinært behandlingsopplegg som 

inkluderte kognitiv adferdsterapi, og de fant 

forverring hos 30-40 prosent av de 141 pa-

sientene med langvarige/kroniske smerter 

som deltok. Smeets et al (20) fant at aktiv 

fysioterapibehandling med veiledet tilpas-

set trening, der fysioterapeuter var til stede 

under treningen reduserte katastrofetanker 

i like stor grad som kognitiv adferdsterapi. 

Mindfulness-tilnærming
«Mindfulness»-baserte metoder viser seg 

å være effektiv behandling ved langvarige 

smerter og funksjonsnedsettelser (22). Dette 

kan blant annet innebære meditasjonsøvel-

ser, der personen på en ikke-dømmende 

måte er fokusert oppmerksom og observe-

rende til tanker, emosjoner, kroppsfølelser 

og sanseopplevelser slik de oppstår fra øye-

blikk til øyeblikk (23). «Mindful» oppmerk-

somhet er fleksibel og selvregulerende og 

involverer ikke konseptuelle prosesser (14). 

En åpen, aksepterende og oppmerksomt ob-

serverende holdning til tanker, emosjoner 

og kroppsfølelser uten forsøk på å unngå 

disse har vist seg å være symptomdempen-

de, stressreduserende og kurerende i seg 

selv (1,24). Dette samsvarer med funnene 

i den randomiserte kontrollerte studien til 

Wicksell et al (21), der strategier basert på 

aksept og eksponering gav gode resultat for 

personer med langvarige smerter og nakke-

slengrelaterte lidelser. Sentrale virkemiddel 

i disse strategiene er defusjonering: distan-

sering fra negative psykologiske opplevelser 

som tanker, emosjoner og kroppsopplevel-

ser med opphav i tidligere livshendelser. Når 

negative psykologiske opplevelser er fusjo-

nert med virkeligheten og reelle hendelser, 

fører de gjerne til unngåelsesadferd. Gjen-

nom strategier for aksept og eksponering, 

skal slike psykologiske fenomen aksepteres 

og gjenkjennes som det de er, og adferd og 

handling skal ikke styres av disse, men i ste-

det av verdivurdering i den virkelige livssi-

tuasjonen her og nå (21). En slik tilnærming 

kombinerer element fra «mindfulness»-ba-

serte metoder og kognitiv adferdsterapi.  

Pasient-terapeut kommunikasjon
Tilnærminger som kombinerer ulike meto-

der og teknikker, slik som psykologiske tek-

nikker og element fra kognitiv-adferdsterapi 

sammen med tradisjonell rehabilitering, vi-

ser gode resultater i klinisk praksis (1). For at 

behandling skal nå frem, er det vesentlig å få 

tilgang til pasientene sine personlige verdi-

vurderinger og holdninger (1, 21). Dette kan 

bare skje i en tillitsfull atmosfære, der tera-

peuten stiller seg åpen og empatisk ovenfor 

pasienten (25). Daykin et al (13) fant i sin 

studie at «pain beliefs» hos fysioterapeuter 

virket inn på hvordan de lyktes i å møte og 

behandle pasienter med kroniske korsrygg-

smerte. Om ikke pasient og terapeut forstår 

hverandre, og pasienten ikke selv har tro på 

at behandlinga er hensiktsmessig og virk-

ningsfull, så er den det heller ikke (25). 

Hensyn til sentral sensitisering
Hos pasienter med langvarige muskel- og 
skjelettsmerter er det ofte indikasjoner for 
og nødvendig med tiltak som er rettet di-
rekte mot muskel- og skjelettapparatet for å 
oppnå ønskede fysiologiske endringer. Plas-
tiske endringer i nervesystemet som perifer 
og sentral sensitisering er vanlig ved lang-
varig smerteproblematikk. Mistanke om 
sentral sensitisering legger premisser for 
behandling, og slik mistanke forsterkes ved 
skiftende symptomlokus og inkonsistente 
behandlingsresponser hos pasienten (17, 
18). Muskel- og skjelettsystemet responde-
rer i slike tilfelle ikke normalt på fysiske sti-
muli. Allodyni og hyperalgesi som er van-
lige følger av sentral sensitisering, medfører 
lavere terskel for utløsing av smerte. Ved 
å påføre pasienten økt smerte vil sensitise-
ringsproblematikken kunne forverres, og 
behandlinga fører naturlig nok ikke fram (5, 
6, 15). Nye smerteopplevelser vil også kun-
ne forsterke blant annet «fear-avoidance». 

Medisinsk treningsterapi
Det har vist seg at høydosert høyrepetitiv 

medisinsk treningsterapi er effektiv be-

handling for pasientgrupper med langvarige 

muskel- og skjelettsmerter når det gjelder å 

redusere smerte og bedre funksjon (26, 27). 

For den ene pasientgruppen som viser seg å 

respondere godt på denne treningsterapifor-

men; personer med patellofemoralt smerte-

syndrom, så er det vist at psykologiske fak-

torer som «fear-avoidance» er assosiert med 

smerte og funksjon og predikerer behand-

lingsutfall (19). Viktige prinsipp i medisinsk 

treningsterapi er at treningen/behandlingen 

skal være så smertefri som råd (under 3 på 

Visual Analoge Scale) og individuelt tilpas-

set. Den høyrepetitive tilnærmingen, inklu-

dert høydoserte aerobe/sentrale øvelser, har 

mulig både lokale og sentrale virkningsme-

kanismer som lokal vevsregenerering og 

sentral smertemodulering (27). Pasient–te-

rapeutkommunikasjonen regnes som viktig 

del av behandlingen, der terapeuten er støt-

tende til stede for pasienten under trenin-

gen. Den positive effekten av treningsterapi 

for langvarige muskel- og skjelettsmerte un-

derstøttes av funnene til Smeets et al (20), 

som viste at treningsterapi som inkluderte 

aerobe og relativt høyrepetitive øvelser re-

duserte depresjon og katastrofetanker hos 

pasienter med langvarige korsryggsmerter. 

Standardiserte spørreskjema
Det kan være en utfordring for klinikeren å 

skille ut hvem av pasientene som har behov 

for en bredere behandlingstilnærming som 

inkluderer element fra kognitiv adferdste-

rapi og eller andre psykologiske teknikker. 

Noe som kan hjelpe med å avdekke slike be-

hov er ulike standardiserte spørreskjema for 

kartlegging av relevante kognitive faktorer. 

Eksemler på slike skjema er Pain Catastrop-

hizing Scale (PCS) (28), Tampa Scale of Ki-

nesiophopbia (TSK) (29), Self-Efficacy Scale 

(SES) (3) og Mindful Attention Awareness 

Scale (MAAS) (30) (Tabell 2). 

Avslutning
Langvarige muskel- og skjelettsmerte har 

biologiske, kognitive, affektive og sosiale 

komponenter. Det er en stor klinisk utfor-

dring å møte og behandle pasienter med 

langvarige smerter, og ofte kreves kombina-

sjon av ulike undersøkelses- og behandlings-

Pain Catastrophizing Scale (PCS)

Tampa Scale of Kinesiophopbia (TSK)

Self-Efficacy Scale (SES)

Mindful Attention Awareness Scale (MAAS)

TABELL 2 Aktuelle spørreskjema for å kartlegge 
relevante kognitive faktorer hos pasienten. 
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metoder som tar hensyn til både psykolo-

giske faktorer, lokale tilstander i muskel- og 

skjelettsystemet samt endringer i nervesys-

temet (sensitisering). For mange pasienter 

med langvarige smerter kan det være nyttig 

med innslag av kognitiv adferdsterapi og 

psykologiske teknikker i behandlingen i til-

legg til riktig dosering av tradisjonelle fysio-

terapitiltak slik som treningsterapi.
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long-term pain are emphasized by several authors. 

Main section: Catastrophizing, pain beliefs, self-efficacy, fear-avoidance and mindful-

ness are associated with development and maintenance of pain. These factors as well as 

signs of sensitization need to be recognized by physiotherapists treating patients with 

long-term pain. Elements from cognitive-behaviour perspectives and mindfulness-based 

methods might be appropriate to implement in the treatment approach. The patient-the-

rapist communication is essential both as an examination tool and as an integrated part of 

the treatment. Adequate choice and grading of traditional physiotherapy such as exercise 

therapy is also decisive for success in treating patients with persistent musculoskeletal 

pain.

Conclusion: In the examination and treatment of patients with long-term pain, the 

physiotherapists need to acknowledge the several components of pain; the biological, 

cognitive, affective and social. These factors together constitute the basis for choosing 
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Commentary
This trial represents a new and promising approach for the physio-

therapy management of low back pain in primary care. By using a 

previously validated and simple-to-use prognostic screening tool 

developed in a primary care physician setting, Hill and colleagues 

found that a stratified management approach, in which prognos-

tic screening and treatment targeting were combined, resulted in 

improved primary care efficiency of physiotherapy. The potential 

for targeting treatment has been emphasised as a research priority 

(Borkin and Cherkin 1996, Bouter et al 1998). The study is well-

conducted, powered to detect differences between subgroups, and 

satisfies the recommendations for studying subgroups of respon-

ders to physiotherapy interventions (Hancock et al 2009). The re-

sults are consistent and in favour of the intervention group across 

most outcome variables, included cost-effectiveness analysis. It 

should however be noted that the difference between groups in 

the main outcome variable (Roland Morris Disability Question-

naire) reached the pre-specified level of 2.5 only at one time point 

(2.5 (95% CI 0.9 to 4.2) in the high-risk group at 4 months follow-

up) and ranged from 0.1 (95% CI –1.1 to 1.4) to 2.0 (95% CI 0.8 

to 3.2) for all other comparisons. This effect is similar to other 

primary care trials. Further, drop-out was substantial (almost 

25% drop-out at 12 months follow-up) and a co-intervention 

consisting of a 15 minute educational video and the Back Book 

given all participants in the intervention group may have influen-

ced the results of the prognostic screening and targeted treatment. 

The study is however much needed and shows that physiotherapy 

management of low back pain can be improved. The promising 

approach by Hill and colleagues and other recent literature indi-

cating that low back patients are heterogeneous and profit by tar-

geted treatment should be implemented by physiotherapists and 

further developed to find the best treatment strategy for this large 

and costly patient group.

Kjersti Storheim, Communication-and Research Unit for Mus-
culoskeletal Disorders (FORMI) and Orthopaedic Department, Oslo 
University Hospital and University of Oslo, Norway

References
Borkan JM, Cherkin DC (1996) Spine 15: 2880–2884.
Bouter LM et al (1998) Spine 15: 2014–2020.
Hancock M et al (2009) Phys Ther 89: 698–704.

Targeted physiotherapy treatment for low back pain based on clinical risk can  
improve clinical and economic outcomes when compared with current best practice

Synopsis
Summary of: Hill JC et al (2011) Compari-

son of stratified primary care management 

for low back pain with current best practice 

(STarT Back): a randomised controlled trial. 

Lancet 378: 1560–1571. Published Online 

September 29, 2011 DOI:10.1016/S0140-

6736(11)60937-9 [Prepared by Margreth 

Grotle and Kåre Birger Hagen, CAP Editors.]

Question: Does a stratified primary care 

approach for patients with low back pain re-

sult in clinical and economic benefits when 

compared with current best practice? 

Design: A randomised, controlled trial 

with stratification for three risk groups and 

a targeted treatment according to the risk 

profile. Group allocation was carried out by 

computergenerated block randomisation in 

a 2:1 ratio. 

Setting: Ten general practices in England. 

Participants: Men and women at least 

18 years old with low back pain of any du-

ration, with or without associated radicu-

lopathy. Exclusion criteria were potentially 

serious disorders, serious illness or comor-

bidity, spinal surgery in the past 6 months, 

pregnancy, and receiving back treatments 

(except primary care). 

Interventions: In the intervention group 

decisions about referral to risk group were 

made by use of the STarT Back Screening 

Tool. The 30-min assessment and initial tre-

atment focused on promotion of appropria-

te levels of activity, including return to work, 

a pamphlet about local exercise venues and 

self-help groups, the Back Book, and a 15-

min educational video Get Back Active. 

Low-risk patients were only given this cli-

nic session. Medium-risk patients were re-

ferred for standardized physiotherapy to 

address symptoms and function. Highrisk 

patients were referred for psychologically 

informed physiotherapy to address physical 

symptoms and function, and psychosocial 

obstacles to recovery. In the control group 

a 30-min physiotherapy assessment and ini-

tial treatment including advice and exercises 

was provided, with the option of onward re-

ferral to further physiotherapy, based on the 

physiotherapist’s clinical judgement. 

Outcome measures: The 12 months score 

of Roland and Morris Disability Question-

naire (RMDQ). Secondary measures were 

referral for further physiotherapy, back pain 

intensity, pain catastrophising, fear-avoidan-

ce beliefs, anxiety, depression, health-related 

quality of life, reduction of risksubgroup, 

global change of pain, number of physio-

therapy treatment sessions, adverse events, 

health-care resource use and costs over 12 

months, number of days off work because of 

back pain, and satisfaction with care. 

Results: Of 851 patients assigned to the 

intervention (n = 568) and control groups 

(n = 283) a total of 649 completed the 12 

months follow-up. Adjusted mean changes 

in RMDQ scores were significantly higher in 

the intervention group than in the control 

group at 4 months (4.7 [SD 5.9] vs 3.0 [5.9], 

between-group difference 1.8 [95% CI 1.6 to 

2.6]) and at 12 months (4.3 [6.4] vs 3.3 [6.2], 

1.1 [0.6 to 1.9]). At 12 months, stratified 

care was associated with a mean increase in 

generic health benefit (0.039 additional QA-

LYs) and cost savings (£240.01 vs £274.40) 

compared with the control group. There 

were significant differences in favour of the 

intervention group in many of the secon-

dary outcomes.

Conclusion: A stratified management 

approach including a prognostic screening 

and treatment targeting, showed improved 

clinical and economic benefits when compa-

red with current best practice.
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FAG DEBATT

NYLEG skreiv eg bacheloroppgåva mi med 

tittelen «Radial trykkbølgebehandling (rES-

WT) ved muskel- og skjelettlidelser». Opp-

gåva er eit systematisk litteraturstudie med 

formål å vurdere evidensgrunnlaget for å 

anbefale behandlinga ved lidelsar i muskel- 

og skjelletapparatet. Inspirasjon til tema og 

problemstilling fann eg i eit reklameblad 

frå Altius Gruppen AS, vedlagt ei av haust-

utgåvene (2011) av bladet Fysioterapeuten. 

Det er vanskeleg å referere til reklamebladet, 

men på heimesida til Altius Gruppen AS 

finn ein ei liknande reklame (1). 

Trykkbølgje
Reklamen eg viser til var for ei radial trykk-

bølgjeeinheit, Intelect RPW, frå Chattano-

oga. Følgjande ordlyd frå reklamen danna 

utgangspunktet for mi oppgåve: «Radiale 

trykkbølger er en ypperlig behandlingsme-

tode med svært få bivirkninger for lidelser 

som det normalt sett er svært vanskelig å be-

handle. For disse lidelsene vet vi nå at RPW 

er en behandlingsmetode som reduserer 

smerter i tillegg til å forbedre funksjon og 

livskvalitet». Veit vi det? – var spørsmålet eg 

stilte meg. På meg virka påstanden vidløftig. 

Blant indikasjonane som nevnast i reklamen 

er «forkalkning i skulder, senefeste-beten-

nelser, triggerpunkt i muskler og aktivering 

av muskler og bindevev». 

Grunnlaget for effektvurdering i mi opp-

gåve var ni RCTar (2-10), der fem saman-

likna  rESWT med placebo eller underdosert 

rESWT og fire samanliknar ESWT med anna 

behandling. Resultatet mitt baserer seg på 

konklusjonane i dei inkluderte studia. Studia 

fekk, etter mi vurdering, frå 8-10 på PEDro 

scale med eit snitt på 8,67. Under følgjer ei 

samanfatning av resultat frå mi oppgåve:

Få randomiserte kontrollerte studier av 

god kvalitet har undersøkt effekten av rES-

WT, og det er usikkerheit knytta til dei bio-

logiske virkningsmekanismane av behand-

linga. Resultata tyder på positiv effekt på 

smerte, funksjon og kalknedslag (borte hos 

86,6 prosent) ved rotatormansjett-syndrom 

med kalknedslag (2). Positiv effekt på smer-

te og funksjon sjåast også ved langvarig la-

teral epikondylitt (3) og plantar fascitt (PF). 

Resultata ved PF var motstridande, og pla-

ceboeffektens rolle er usikker. Behandlinga 

har ikkje effekt ved PF med symptomvarig-

het <6 uker (4). Det er for lite tilgjengeleg 

data til å seie noko om effekten av rESWT 

på livskvalitet.

– Misvisande og unyansert
Vel vitande om at eg kan mangle kunnskap 

som gjer at resultatet mitt er mangelfullt: Eg 

ser no tilbake på reklamen og tenkjer at den 

er særs misvisande og unyansert. «Å tyde 

på», er noko ganske anna enn «å vite», og 

i mitt litteratursøk fann eg ikkje ein gong 

studiar som tar for seg alle indikasjonane i 

reklamen. Basert på mitt studie, er «kalkef-

fekten» (2) det einaste som virkar sikkert. 

Det er særs mykje reklame for diverse trykk-

bølgje-apparat i Fysioterapeuten om dagen. 

Enkelte meir nyanserte, og med henvisning 

til litteratur, enn reklamen eg viser til over.

Ei anna reklame eg har merka meg i Fy-

sioterapeuten, som vekkjer den same tvilen 

i meg som reklamen frå Altius Gruppen, er 

for produktet LitoZin. Ein avbilda fysiotera-

peut anbefaler produktet med utsegn som: 

«Produktet lindrer ved leddplager, noe som 

gir økt bevegelighet», og «LitoZin smører 

leddene, og virker både forebyggende og 

lindrende». Vedkommande anbefaler vidare 

LitoZin til alle som opplever å ha ømme og 

stive ledd. Nederst på sida står det med ut-

heva skrift: «DOKUMENTERT EFFEKT – 

OPPLEV FORSKJELLEN».

Eg har ikkje hatt anledning til å følgje 

opp dette produktet på same måten som 

med rESWT, men har sett litt på dokumen-

tasjonen ein finn på heimesida, www.litozin.

no. Inntrykket eg sit igjen med er at det er 

lite som er avgjort med tanke på effekten 

av Litozin og kva ein eventuell effekt kjem 

av. Frå konklusjonen i det eine studiet kan 

ein lese: «…accordingly it may be of inter-

est as a nutraceutical, although its efficacy 

and safety need evaluation and independent 

replication in a future large-scale/long-term 

trial» (11). Eg har ikkje hatt tilgang til stu-

diet i fulltekst. Om det er slik eg mistenkjer, 

nemlig at den «dokumenterte effekten» på 

langt nær er dokumentert, tenkjer eg at dette 

er tvilsam reklame jamfør NFFs yrkesetiske 

retningslinjer, pkt 7:

«Markedsføring må være korrekt, in-

formativ, forsvarlig, nøktern og saklig, jf. 

helsepersonelloven § 13». Og videre: «En 

fysioterapeuts reklame må ikke inneholde 

noe som er ulovlig, villedende eller illojalt 

overfor kolleger». 

Eg meiner ikkje å påstå at reklamen er 

ulovlig, men stiller meg undrande til om 

den er villedande, samt til at vedkomande 

«selg» yrkestittelen sin (med mindre det er 

gjort utan nokon form for kompensasjon) 

på denne måten – ein yrkestittel som repre-

senterer alle fysioterapeutar.

«Aktualitet, kvalitet og troverdighet»
I samtale med fleire av mine medstudentar 

kjem det fram at dei deler den same skepsi-

Tvilsam reklame 
– kva er Fysioterapeuten si rolle?

I dette innlegget stiller Torbjørn Jarl Wiken spørsmål ved Fysio-

terapeuten si rolle som landets største annonseorgan for 

fysioterapeutar og fagrelaterte produkt.
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sen til reklamene nemnde over. Som eg var inne på innledningsvis 

ønskjer eg å stille spørsmål ved Fysioterapeuten si rolle som fagblad 

og annonseorgan. På heimesidene til bladet, www.fysioterapeuten.

no, står det å lese at bladets visjon er: «Aktualitet, kvalitet, trover-

dighet».  Og, dei skriv at dei er: «...landets største annonseorgan for 

fysioterapeuter, både når det gjelder produktannonser...».

Når eg no les Fysioterapeuten, vel vitande om at reklame nok er 

ein viktig del i drifta av eit blad, spør eg meg: Har ikkje Fysiotera-

peuten, som fagblad, eit visst ansvar for å kvalitetssikre reklamen 

dei tillet i bladet? Og, kan det tenkjast at Fysioterapeuten, som an-

nonseorgan for fysioterapeutar, er med på å skape ein marknad for 

det eg lurer på om er uheldig bruk av yrkestittelen fysioterapeut?

Eg ønskjer ikkje å framstå som pretensiøs i dette innlegget. I lø-

pet av utdanninga har interessa for faget gradvis auka og for min 

del er det viktig at eg har tillit til, og tru på, eige fagfelt no når eg 

(forhåpentligvis) snart skal ut i turnus og vidare i arbeidslivet. Re-

klamene eg har vist til i denne samanheng er med på å redusere 

tilliten, og eg blir litt skuffa når eg finn slik reklame i eit fagblad 

som Fysioterapeuten. Fleire av mine «kullingar» (studentar i same 

kull) føler, som meg, at denne typen reklame bidreg til å redusere 

bladets kvalitet.

Det kan vere at mi begrensa faglige erfaring gjer at eg ikkje ser 

heile biletet, slik at påstandane eg kjem med og spørsmåla eg stiller 

ikkje er berettiga. I alle tilfeller håpar eg at nokon vil svare på dette 

innlegget.

Torbjørn Jarl Wiken 
3. års fysioterapistudent 
Høgskolen i Sør-Trøndelag
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Mest fornøyd med praksis
 – Profesjonsstudentene er mer fornøyde med det de lærer i praksis-

periodene sine  enn med utdanningen som helhet, sier Ida Hatlevik, som 

har ansvaret for rapporten «Praksis i studiene», utført ved Høgskolen i 

Oslo og Akershus (HiOA). 

Rapporten bygger på spørreskjemaundersøkelser rettet mot praksis-

veiledere, faglærere og studenter og er utført i perioden 2007-2011.

Det er stor variasjon i omfanget, utformingen og innholdet i de ulike 

utdanningenes praksis. Sykepleier- og fysioterapeututdanningene har 

et langt større omfang av praksis enn de andre. Lærer- og førskolelæ-

rerstudenter har kun veiledet ekstern praksis, mens de andre gruppene 

også har ferdighetstrening på studiestedet.

Ved alle de fem utdanningene vurderer både praksisveiledere og 

faglærere studentenes læringsutbytte av praksisperiodene som svært 

stort, og som større enn utbyttet av teoriundervisningen ved utdan-

ningsinstitusjonene.

– Både studenter og praksisveiledere oppgir at studentene mestrer 

de oppgavene de utfører i praksisperioden, sier Hatlevik. 

Hun håper at rapporten kan være et nyttig innspill i kvalitetsutviklin-

gen av praksisopplæringen innen profesjonsutdanningene.

Kilde: www.hio.no/ Aktuelle-saker/Fornoeyede-med- praksis

Flere forskere uten undervisningsplikt 

Antall forskere som ikke underviser har økt sterkt ved landets univer-

siteter og høyskoler. Studenter og forskere er bekymret over kvaliteten 

på utdanningene, men Universitets- og høyskolerådet (UHR) avviser at 

forskere uten undervisningsplikt er et problem.

Forskerforum har sett på tall fra Database for statistikk om høyere 

utdanning (DBH). Statistikken viser at norske utdanningsinstitusjoner 

ansetter forholdsvis flere forskere med lite undervisningsforpliktelser 

enn forskere i stillinger som er kombinert med undervisning. 

Fagpolitisk leder i Forskerforbundet, Bjørn T. Berg, setter utviklingen 

i sammenheng med økningen av ekstern finansiering av forskningspro-

sjekter. 62 prosent av postdoktorene og 73 prosent av forskerne i den 

største forskerkoden (kode 1109) er ansatt på midler gitt fra eksterne 

aktører utenfor institusjonene.

– Slik det praktiseres i dag, bemannes de eksternt finansierte 

prosjektene med forskere som ikke har undervisningsplikt. Det gir grunn 

til å se nøyere på utviklingen med stadig mer ekstern finansiering, med 

alt det fører med seg av problemer med midlertidige og stadig flere rene 

forskerstillinger. Det er en uthuling av prinsippet om forskningsbasert 

utdanning, sier Berg.

Generalsekretær Ola Stave i UHR avviser på sin side advarslene fra 

Forskerforbundet og Norges studentorganisasjon. Han mener at den 

store veksten i forskere som ikke underviser ved landets universiteter og 

høyskoler, ikke er et problem.

– Professor og førsteamanuensis har økt med 29 og 41 prosent, som 

er mer enn studentveksten i samme periode på 20-25 prosent. Fors-

kningsrådsmidlene har de siste årene økt fra 1,1 milliard til 2,1 milliarder 

kroner, og det må det en forskerstilling til for å håndtere, sier Stave.
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IFØLGE forfatterne av en nylig publisert 

kunnskapsoppsummering er mennesker 

med kroniske korsryggsmerter mindre fy-

sisk aktive enn den «smertefrie» delen av 

befolkningen.

Så mye som 80 prosent av befolkingen 

vil oppleve minimum én akutt ryggepisode 

i løpet av livet. Smertene går i 95 prosent av 

tilfellene over av seg selv, mens fem prosent 

utvikler subakutte og videre kroniske kors-

ryggsmerter.

Kunnskapsoppsummeringen ble publi-

sert i Physiotherapy 1/2012. Forfatterne 

ønsket å bekrefte eller avkrefte myten om at 

kroniske korsryggsmerter fører til et redu-

sert aktivitetsnivå (1). Med kroniske kors-

ryggsmerter menes smerter som har pågått 

i tre måneder eller mer. 

Syv studier
Metoden besto av systematiske litteratursøk 

i databasene Embase, Medline, ISI Web of 

Knowledge, Cinahl, Sport Discus og Nur-

sing and Allied Health. Artikler publisert til 

og med desember 2009 ble inkludert i denne 

studien. Inkluderte studier måtte sammen-

ligne det fysiske aktivitetsnivået til såkalt 

friske mennesker og pasienter med kroniske 

korsryggsmerter. Syv studier oppfylte inklu-

sjonskriteriene. 

Aktivitetsmønster
Det ble ikke påvist signifikante forskjeller i 

aktivitetsnivået mellom «friske» mennesker 

og pasienter med kroniske korsryggsmer-

ter. Resultatene kunne derimot tyde på at 

de med kroniske korsryggsmerter hadde et 

annerledes aktivitetsmønster sammenlignet 

med kontrollene. Forfatterne fant her at de 

med kroniske korsryggsmerter var signifi-

kant mer aktive om morgenen sammenlig-

net med de friske kontrollene. Og motsatt; 

de friske var signifikant mer aktive ettermid-

dag og kveld sammenlignet med de kroniske 

korsryggpasientene. Intensitetsnivået på ak-

tivitetene tenderte til å være høyest hos de 

friske kontrollene. 

Forfatterne pekte på store metodiske ut-

fordringer vedrørende utvalgsstørrelsen på 

de ulike studiene inkludert i denne kunn-

skapsoppsummeringen. Seks av studiene 

hadde også begrenset med informasjon ved-

rørende randomisering kontra ikke-rando-

misering.  

Kilde 
1. Griffin, D.W., Harmon, D.C., Kennedy,N.M. (2012). Do patients 
with chronic low back pain have an altered level and/or pattern 
of physical activity compared to healthy individuals? – A sys-
tematic review of the literature. Physioterapy(98): 13-23

TEKST John Henry Strupstad
fagredaktor@fysio.no

ULTRALYD har lenge vært en vanlig behand-

lingsmetode for karpaltunnelsyndrom. Me-

toden er omdiskutert, og dokumentasjonen 

har lenge vært svært mangelfull. Derfor pu-

bliserte Cochrane nylig en kunnskapsopp-

summering om temaet.

Karpaltunnelsyndrom er en tilstand der 

en av to hovednerver i håndleddet er i klem. 

Dette kan føre til smerter i hånden, hånd-

leddet og underarmen, og fører ofte til num-

menhet og «prikking» i en eller flere fingre. I 

noen tilfeller oppleves også atrofi av enkelte 

muskler i hånden. 

Flere kvinner enn menn blir affisert, og 

eldre i større grad enn yngre mennesker. 

Kirurgi er en ikke uvanlig behandlingsme-

todikk for denne lidelsen. Av andre behand-

lingsmetoder blir ofte terapeutisk ultralyd 

anbefalt. 

Denne kunnskapsoppsummeringen, pu-

blisert i The Cochrane Library, tok for seg 

effekten av terapeutisk ultralyd for pasien-

ter med karpaltunnelsyndrom.  Terapeutisk 

ultralyd vil her si et instrument som føres 

direkte over huden på det smertefulle om-

rådet. Ultralydbølger er ment absorbert av 

underliggende vev slik at smerteintensiteten 

skal reduseres og funksjonen bedres.

Svak evidens 
Forfatterne gjorde systematiske litteratur-

søk og fant 11 randomiserte kontrollerte 

studier, med i alt 443 pasienter. Risikoen 

for skjevseleksjon fulgte hele skalaen og var 

jevnt fordelt fra lav og moderat til høy. Seks 

enkeltstudier blindet forsøkspersonene, og 

kontrollerte dermed for en mulig placebo-

effekt. 

Resultatene fra studien viste at det kun 

er svak evidens for at terapeutisk ultralyd 

er mer effektiv enn placebobehandling for 

både langtids- og korttidseffekt av karpal-

tunnelsyndrom. Det knyttes samtidig stor 

usikkerhet til hva som er mest effektivt av 

terapeutisk ultralyd, splinting, øvelsesbe-

handling og medikamentell behandling.  

Forfatterne konkluderte med at det er 

sterkt behov for mer forskning på dette fel-

tet før terapeutisk ultralyd 

kan anbefales som et vel-

dokumentert alternativ for 

mennesker med karpaltun-

nelsyndrom.  

Kilde
Matthew J Page, Denise O’Connor, Vero-
nica Pitt, Nicola Massy-Westropp: The-
rapeutic ultrasound for carpal tunnel 
syndrome. Cochrane Neuromuscular 
Disease Group. http://onlinelibrary.
wiley.com/doi/10.1002/14651858.
CD009601/abstract

Terapeutisk ultralyd og karpaltunnel-
syndrom – usikker effekt

Kroniske korsryggsmerter begrenser 
ikke nødvendigvis aktivitetsnivå
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Nina Sletteland og Ruth Marie Donovan: 

Helsefremmende lokalsamfunn 

Forlag: Gyldendal Akademisk 

234 sider

Pris: 325 kroner

ISBN 978-82-05-41068-8

Boka «Helsefremmende lokalsamfunn» er skrevet 

for studenter i ulike helsefag, og for ansatte som 

jobber med folkehelsearbeid og helsefremmende 

arbeid. Den henvender seg ikke til fysioterapeuter 

eller andre profesjoner spesielt, men er tverrfaglig 

orientert. 

Boka gir en lettvint – i betydningen enkel og 

grei – oversikt over mange viktige temaer for alle 

som arbeider med å fremme befolkningens helse. 

Forfatterne viser at innsats på individ-, gruppe- 

og samfunnsnivå kan kombineres, med perspek-

tiver og verktøy fra ulike fag. De vektlegger at 

løsninger må utvikles i samarbeid med målgrupper 

og tilpasses konkrete omstendigheter, slik at 

eksemplene deres mer er til inspirasjon enn til 

imitasjon. Slik sett fungerer boka ganske godt 

etter intensjonen. 

Boka er dessverre lettvint også på måter 

som ikke er så gunstige. Det gjelder blant annet 

korrekturen. Det henvises til «side 000» og 

«kapittel 000», litteraturlisten mangler flere re-

feranser, enkelte avsnitt står løsrevet fra enhver 

sammenheng, og oversettelsene fra engelsk er 

tidvis hjelpeløse (hva er for eksempel «integrert 

sunnhetsforvaltning»?). Her burde forlaget vært 

mer påpasselig. 

Andre lettvintheter må forfatterne ta ansvar 

for alene, hvorav særlig to er problematiske. For 

det første presenteres helsefremmende arbeid 

som en teknisk utfor-

dring. Leseren forstår at 

utfordringen er å utvikle 

de beste metodene for 

å overbevise mennesker 

om at de bør unngå 

sykdomsrisiko. Selv om 

ulike helseforståelser 

beskrives, så er dette 

først og fremst en bok om 

endring av folks levevaner. 

Forfatterne skriver seg 

inn i en lang tradisjon på 

folkehelsefeltet, hvor man 

tar for gitt at det man gjør 

er godt. 

Folkehelsefeltet er 

befolket av «the good 

guys», David i kamp mot rusmiddel- og nærings-

middelbransjenes Goliat. Så enkelt er det selvføl-

gelig ikke. Folkehelsearbeid skaper også bekym-

ringer, bidrar til stigmatisering av mennesker som 

ikke er gjennomsnittlige, bidrar til frykt for risiko 

i stedet for forventning i møte med utfordringer, 

med mer. Det er slem ironi at forfatterne ikke 

erkjenner at gode intensjoner ikke garanterer 

god praksis, fordi fellesnevneren for metodene 

de anbefaler nettopp er erkjennelse av negative 

følger av tatt-for-gitt praksis og livsførsel.  

En annen problematisk lettvinthet er ukritisk 

bruk av perspektiver og metoder utviklet i andre 

land for andre formål enn dem som preger vår 

samtid. Eksempelvis har USA en annen velferds-

modell enn Norge, med høyere forventninger til 

privat og frivillig innsats og lavere forventnin-

ger til offentlig innsats. I norsk sammenheng 

er lokalsamfunnsutvikling typisk motivert av 

politisk vedtatte mål, og involverer 

hele eller store deler av offentlig 

sektor. Det er forbausende hvor lite 

relevant boka er for samhandlings-

utfordringer. Her er ingen modeller, 

verktøy eller sågar sammenheng-

ende perspektiver på hvordan ulike 

profesjoner kan samhandle for 

helsefremmende lokalsamfunnsut-

vikling. I stedet forstås lokalsam-

funnet som et avgrensbart sted 

hvor helsefremmende tiltak kan 

implementeres. 

Boka bruker dialoger for å 

tematisere poenger i hovedteksten. 

De kunne vært et godt grep for å 

ta opp utilsiktede konsekvenser 

eller samhandlingsutfordringer. 

Slik fungerer de ikke. Dialogene bidrar til mer 

forvirring enn oppklaring av hovedteksten. Tidvis 

går det riktig galt, for eksempel når det snakkes 

om et «lokalsamfunn som selv er seg bevisst sin 

rolle og plass i den helsefremmende prosessen». 

Et lokalsamfunn er en sosial konstruksjon, og har 

selvfølgelig ingen slik bevissthet.  

Boka kan fungere som en første innføring 

for lesere som ikke har kjennskap til helsefrem-

mende arbeid fra før, men refleksjonsnivået er for 

lavt til at den egner seg i høyere utdanning. For 

fysioterapeuter og andre med god kjennskap til 

folkehelsefeltet kan boka gi inspirasjon til å søke 

mer kunnskap om helsefremmende arbeid, men 

neppe mer. 

Hans A. Hauge
PhD, Institutt for helsefremmende arbeid
Høgskolen i Vestfold

Lettvint om helsefremmende arbeid
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En kilde til vekst
Forfatter: Gro Lien Garbo

Forlag: Fontenehuset i Oslo

ISBN: 9788230319994

En kilde til vekst forteller historien om Fontenehuset i Oslo, et arbeidsfellesskap for mennesker 

med psykiske utfordringer. Boken er laget av journalist Gro Lien Garbo og fotograf Annelise Jackbo, i 

samarbeid med flere av brukerne.

Fontenehuset i Oslo fylte ti år i fjor. I boken møter vi enkeltpersoner som forteller om stor psy-

kisk smerte, men også om bedring og vekst. Gjennom arbeid og fellesskap får medlemmene støtte 

til å utvikle seg i eget tempo. For noen betyr det å fullføre studier og komme i arbeid. For andre er 

det en klar seier å møte opp på Fontenehuset hver uke, opplyser forlaget.

NY BOK

FAG ANMELDELSE
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Audhild Hjalmarsen:

Lungerehabilitering – KOLS og andre lungesykdommer
Forlag: Cappelen Damm AS, 2012

195 sider

Pris: 368,-

ISBN 978-82-02-35933-1

Det er med stor forventning jeg mottar boken om lungerehabilitering for 

anmeldelse. Boken omhandler lungerehabilitering, medisinsk behandling 

av KOLS og andre sykdommer, som astma og ulike former for interstitielle 

lungesykdommer, samt kirurgisk behandling. Den er delt inn i fire deler: Del 

1; Lungerehabilitering. Del 2; Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Del 

3; Rehabilitering av pasienter med andre kroniske lungesykdommer. Del 4; 

Annen behandling ved KOLS.

Forfatteren er dr. med. med spesialitet innen indremedisin, lungesykdom-

mer og geriatri. Hun jobber klinisk innen lungemedisin med bistilling ved 

universitetet. Ingen tvil om at Hjalmarsen innehar høy kompetanse innen 

fagfeltet. 

På baksiden av bokomslaget står det at boken er skrevet for leger og 

annet helsepersonell, samt at den også kan være et «nyttig redskap» 

for lungesyke personer og deres pårørende. Selv har forfatteren dedikert 

boken «Til pasienter og 

helsearbeidere!». Dette 

er etter min mening 

et av de største anke-

punktene mot boken, 

for hvem er egentlig 

målgruppen? 

Jeg mener ikke at 

kunnskap om rehabili-

tering eller medisinsk 

kunnskap bare skal 

være forbeholdt 

helsepersonell, men at 

innhold og formulering 

vil være forskjellig ut 

fra hvilken kunnskaps-

bakgrunn man har. Dette gjelder eksempelvis både for leger, fysioterapeuter, 

sykepleiere og for pasienter. Jeg tror boken ville ha vært tjent med å ha et 

tydeligere fokus på målgruppe (r) under utarbeidelsen.

Hjalmarsen har valgt å bruke American Thoracic Society’s (ATS) definisjon 

på rehabilitering, senere revidert av European Respiratory Society (ERS): 

«Lungerehabilitering er en kunnskapsbasert, multidisiplinær og omfattende 

intervensjon for pasienter med kroniske lungesykdommer hvor sykdommen 

gir symptomer og hemmer daglige aktiviteter» (forkortet av u.t.). Her kom-

mer hun inn på hvilke komponenter som er sentrale i rehabiliteringen, blant 

annet fysisk trening og pasientundervisning. Dette blir litt forvirrende siden 

de neste kapitlene i del 1 omhandler epidemiologi, forebygging, røykeavven-

ning, lunger og aldringsprosessen, før hun kommer inn på trinn 1-4 i rehabili-

teringen. Jeg synes generelt at bokens struktur virker uoversiktlig. Jeg er enig 

i betydningen av å ha med dette innholdet, men boken hadde vært tjent med 

en strammere redigering i sin oppbygging. Jeg ville ha foretrukket å lese om 

epidemiologi, etiologi og patologi om KOLS og de andre lungesykdommene 

først, deretter om medisinsk behandling og rehabilitering. 

Det er mange nyttige referanser bak i boken. Jeg savner at forfatteren i 

større grad viser til disse i teksten. I tillegg virker boken noe upresis når hun 

på side 18 sier at det foreligger kunnskapsbasert viten om at lungerehabili-

tering forbedrer livskvaliteten, samtidig som hun på side 61 sier at det finnes 

mange studier som viser bedring i helserelatert livskvalitet, men «mindre 

sterke belegg for økt livskvalitet». Dette virker forvirrende.  I avsnittet om 

lungetransplantasjon står det at ett års overlevelse i Norge er 70 prosent, 

mens det korrekte er ca. 90 prosent.

Boken er liten av format og lettlest. Den er innom mange aktuelle temaer 

innen rehabilitering og medisinsk behandling av pasienter med lungesykdom. 

De mange tekstboksene i margen gir oversiktlige sammendrag av innholdet.

Så vidt meg bekjent finnes det per dags dato ingen norsk bok om reha-

bilitering av pasienter med lungesykdommer, og behovet er derfor stort. Slik 

boken fremstår i dag har den en begrenset verdi for fysioterapeuter.

Torunn Stavnes Søyseth
Fysioterapeut/Cand san
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Sårt tiltrengt bok om lungerehabilitering – men hvem er målgruppen?
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3000 ringeminutter, 
2000 SMS og 1000 MB 
for 279,- pr. måned.
* 0,- for samtaler til andre Talkmore-abonnenter

/bedrift

Hvorfor skal en 
terapeut betale mer
enn en pasient?
Mobiloperatører i bedriftsmarkedet fokuserer 

på ekstra service og kompliserte tjenester. 

Dette for å kamuflere et høyt prisnivå, og for 

å gjøre sammenligning med andre operatører 

vanskeligere. Gjør du en prissammenligning for 

din bedrift vil du raskt oppdage at du betaler 

mer enn hva som er tilfelle for privatmarkedet.

Hos Talkmore gir vi like god service og lave 

priser til alle! Med Talkmore Bedrift kan du velge 

mellom en rekke abonnementer som passer 

svært godt for små, kostnadsbevisste bedrifter 

– til markedets beste priser, uten bindingstid! 

Les mer på Talkmore.no

Vanligvis betaler bedrifter langt mer enn privatpersoner for sine mobilabonnementer.
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TEMA LØPING

Anbefaler løping for alle

PÅ HELSE- OG TRENINGSSENTERET  der 

Knut Jæger Hansen er partner i på Holtet i 

Oslo, er det full aktivitet i trimrommet.  Tre-

demøllene går varme, og en stor variasjon av 

apparater er i bruk.  Som trener for landets 

beste mellomdistanseløper, Ingvild Måke-

stad Bovim – og som fysioterapeut både for 

eliteløpere, mosjonister og folk flest – er Jæ-

ger Hansen opptatt av løping. 

Ikke nok med styrke
– Med unntak av personer som har brukket 

et bein, eller er hardt angrepet av osteopor-

ose, anbefaler jeg løping som treningsform, 

smiler Jæger Hansen. Han understreker at 

styrketrening alene ikke er nok til å komme 

i form. 

– Kondisjon og ikke minst balanse er vik-

tig. Da gir løping de beste resultatene. Men 

både skigåing, svømming og sykling er gode 

kondisjonsidretter, som gir mindre belast-

ninger enn løping. Løping er imidlertid spe-

sielt gunstig for å øve opp balansen og fordi 

løping inneholder et element av eksentrisk 

muskelarbeide, som er viktig for å forebygge 

fall når folk blir eldre.

Jæger Hansen har i flere år sett med be-

kymring på at folk flest beveger seg for lite i 

løpet av en dag. 

– Som fysioterapeut har jeg møtt 60-årin-

ger som ikke har klart å gå ned trappen – 

og da har det ikke vært på grunn av skader, 

men rett og slett fordi de har manglet styrke 

i beina, forteller han.  

– At mange mangler styrke i beina kan 

man se om høsten når de bestiger fjell som 

Galdhøpiggen. Alt virker greit til de skal ned 

igjen. Det er da de virkelig begynner å slite, 

sier Jæger Hansen. 

Han mener at flere fysioterapeuter burde 

anbefale løping som en del av rehabiliterin-

gen. 

– Alt for mange av oss har dessuten for 

dårlig kondisjon. Å løpe er en veldig gunstig 

metode for å bygge opp kondisjonen, sier 

Jæger Hansen

Ny joggebølge
På 80-tallet var jogging i tiden og aviser og 

blader fulle av saker om den såkalte jogge-

bølgen.  Jæger Hansen mener vi nå ser kon-

turene av en ny joggebølge. 

– Flere og flere deltar i mosjonsløp. Ikke 

minst er mange kvinner aktive, sier han. 

Hvorfor tilstrømningen av kvinner er størst 

vet han ikke.

– Å jogge er tidseffektivt, krever mini-

malt av treningsutstyr og er en billig mo-

sjonsform som passer for alle. Å kjøpe et par 

joggesko er jo billigere enn å smøre ski til 

Birkebeinerrennet, ler han.

– Jogger du selv? 

– Ja, jeg jogger som en oppvarming til an-

nen trening tre til fire ganger i uken. 

– Hva er det som fascinerer deg ved løping? 

– Løping er en effektiv måte å komme i 

form på. Dessuten at resultatene er så mål-

bare uavhengig av hvilket nivå du er på. På 

elitenivå er jeg fascinert av konkurransen.

– For en person i 50-årene i litt dårlig 

form. Hva slags løpstrening ville du anbefale? 

– Jeg ville starte med løping to ganger i 

uken og sykling en gang i uken. De første 

par ukene en halv time hver gang. Så ville jeg 

øke til økter på en time og variere tempo og 

terreng. I løpet av seks til 12 uker vil formen 

være merkbart bedre. Jeg er en grunnleg-

– De fleste har godt av å løpe, sier manuellterapeut og trener for Norges fremste mellom-

distanseløper, Knut Jæger Hansen. Han mener at tilpasset trening og løping er en bedre 

form for behandling enn mange andre tiltak og intervensjoner. 

TEKST Gro Lien Garbo FOTO Paal Audestad

om-

re 

I VANTE OMGIVELSER – Tredemølleløping kan være like bra som å løpe ute hvis målet er å komme i god 
form, sier Knut Jæger Hansen.
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gende tilhenger av løping i motbakke, og å 

bruke dette som en kombinasjon av styrke- 

og utholdenhetstrening har jeg svært god 

erfaring med for mine utøvere.

Retter ikke 
Knut Jæger Hansen er opptatt av at alle har 

sin egen løpestil. Han er forsiktig med å gå 

inn å korrigere tilvendte mønstre og å si hva 

som er rett og galt.

– Jeg er mer opptatt av å hjelpe den en-

kelte til å justere løpestilen sin og å finne 

løsninger som gjør at man kan løpe mer ef-

fektivt.

– Hva er de klassiske feilene?

– Å «stemme imot» når man løper, som 

innebærer at man skaper en motbevegelse. 

Dette gjør at bevegelsen bremses og man 

lander rett og slett foran sitt eget tyngde-

punkt. Står man og ser starten på Oslo ma-

raton, kan man se en del av det, sier Jæger 

Hansen.

– Dette gjør også at belastningen på den 

eksentriske løpsmuskulaturen blir større 

enn nødvendig. Skaderisikoen blir dermed 

også høyere.

 Selv er Jæger Hansen mest opptatt av at 

den enkelte skal finne en mest mulig avspent 

løpestil. 

– Det er for eksempel viktig at armbeve-

gelsene skaper en rytme og at man heller lø-

per med flere steg per minutt enn «langer for 

mye ut». At man er avspent og ikke anspent, 

er langt viktigere enn stil. Stabilitet i hofte, 

mage og rygg er også viktig for å ha en mest 

mulig effektiv løpestil. 

SKULDRE Høye skuldre gir et anspent løpesett (t.v.), mens lave skuldre er med på å gi et avspent og dertil energiøkonomisk løpesett (t.h.).

TÅAVVIKLING Svingfasen begynner med tåavvikling og avsluttes med 
fotisett.

FOTISETT Standfasen begynner med fotisett og avsluttes med tåavikling.
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– Er det sunt å løpe når man er overvektig?

– Ja, det hjelper både på vekten og formen. Men det er viktig at 

trim skal være gøy. Synes man at løping bare er tungt, kan det være 

fornuftig å finne en annen måte å mosjonere på, sier Jæger Hansen. 

– Hvor mye er det sunt å løpe? 

– Noen kan løpe to mil per uke, andre fem mil eller 30 mil. Det 

kommer helt an på hvilken form de er i. 

– Er noen i større grad skapt for løping enn andre? 

– Det handler nok både om genetikk og om oppvekst.  Skal man 

bli god på langdistanseløping, må man for eksempel være svært flink 

på gjennomføring og på å være systematisk.  Foreldre som kjører 

barna sine til skolen og til alle aktiviteter bidrar ikke til at barna blir 

utholdende. 

Skader utbredt 
Til tross for alt det positive Knut Jæger Hansen sier om løping, så må 

han innrømme at belastningsskadene blant løpere er hyppige.

– Nesten halvparten av alle som løper en viss mengde vil på et 

tidspunkt rammes av en skade. Men oftest dreier det seg om ufarlige 

smerter. 

– Hva er de mest vanlige belastningsskadene? 
– Smerter i kneet og kneskålen (jumper’s knee og patellofemorale 

smerter) og på utsiden av kneet (runner’s knee), benhinnebeten-

nelse og stressbrudd i fotrotsknoklene, i tillegg til problemer med 

Akilles-senen. 
– Hvordan kan du som løper vite hva du tåler? 

– Nettopp dét kan være vanskelig å vite. Men det er viktig å ta 

skader på alvor så tidlig som mulig og å få veiledning av fysiotera-

peut om hvordan det er fornuftig trene.  Det er viktig å finne alter-

native treningsformer og å dempe støt. Tilpasset trening er etter min 

mening den beste form for behandling av belastningsskader. Det er 

også viktig å gi seg selv tid. Det finnes sjelden noen «quick fix», men 

med en god plan og tålmodighet kan de aller fleste trene seg vekk 

fra skader. 

– Hvilke skadeforebyggende råd har du? 

– Å ha gode sko, gjerne to par om du løper mye. Og så er det 

greit å variere underlaget. Men er du langdistanseløper som først 

og fremst konkurrerer på asfalt, så må du også til en viss grad trene 

på asfalt.

– Hva med barfotløping?

– Nei, jeg anbefaler gode joggesko til alle. Gode joggesko kan 

derimot være så mangt, alt ut fra nivå og bruk. 

– Er det like nyttig å løpe på tredemølle som ute?  

– Tredemølleløping er like bra hvis målet er å komme i god form, 

men steget blir mere ensidig og man kan spekulere i om man der-

for lettere får belastningsskader. På vinterstid med mye snø er det 

derimot sannsynlig færre skader på mølle enn om man løper på glatt 

underlag. 

Å kjøpe et par joggesko er 
billigere enn å smøre ski til 
Birkebeiner-rennet.

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

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

GOD TUR Madeleine Daleng i fint driv på Ekeberg.
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Maren Stjernen er utdannet fysioterapeut ved HiOA med master-

grad i idrettsfysioterapi fra NIH. Hun jobber til daglig ved Hjelp 24 

NIMI og er i tillegg tilknyttet Norges Skiforbund (alpint) og Norges 

Friidrettsforbund (mellom- og langdistanse). I forbindelse med dette 

nummeret av Fysioterapeuten publiserer vi Marens tips til hjelpe-

øvelser for løpere på våre nettsider.

Tøyning 
hjelper ikke 
på stølhet

Denne systematiske 

oversikten inkluderte 12 

randomiserte kontrol-

lerte studier som så på 

effekten av tøyning 

før og etter aktivitet, 

der utfallsmålet var 

muskelstølhet. Elleve av 

disse studiene hadde 

inkludert et relativt lavt 

antall forsøkspersoner 

(10 til 30). 

En av dem var 

derimot stor, med 2337 

deltakere, hvorav 1220 

ble randomisert til 

tøyningsgruppen. Denne 

studien hadde feltbasert 

design og så på effekten 

av tøyning på muskel-

stølhet i selvvalgt fysisk 

aktivitet. 

Studiene ble vurdert 

til fra lav til moderat kva-

litet. Noen studier så på 

effekten av tøyning før 

fysisk aktivitet, andre så 

på effekten av tøyning 

etter fysisk aktivitet, 

mens noen igjen så på 

effekten av fysisk akti-

vitet – både før og etter 

fysisk aktivitet. 

Kunnskapsoppsum-

meringen gav klare og 

entydige resultater: Tøy-

ning før eller etter fysisk 

aktivitet hjelper ikke på 

muskelstølhet uken etter 

utført aktivitet.  

Kilde: 

Herbert RD, de Noronha M, 

Kamper SJ. Stretching to 

prevent or reduce muscle 

soreness after exercise 

(2011). Cochrane Database 

of Systematic Reviews 

(7). http://onlinelibrary.wiley.

com/o/cochrane/clsysrev/

articles/CD004577/frame.

html

LØPING er en aktivitet som setter store krav til 

strekkapparatet vårt, og skader i forbindelse med 

oppstart av løping er et kjent problem. Det er der-

for viktig å forberede muskler, ligamenter og ledd i 

bena på den økte belastningen som kommer i for-

bindelse med oppstart av løpesesongen. 

Når det gjelder forebygging av skader blant 

løpere, finnes det lite forskningsbasert evidens å 

basere et forebyggende øvelsesprogram på. Stu-

dier antyder at idrettsutøvere med god styrke i se-

temuskulaturen er mindre utsatt for både akutte- 

og belastningsrelaterte skader i knær enn de uten 

denne opparbeidete styrken. Svak setemuskulatur 

antydes å gi økt risiko for både løperkne og pa-

tellofemorale smerter. I tillegg indikerer studier 

at nedsatt balanse og motorisk kontroll har sam-

menheng med ulike skader i underekstremitetene, 

blant annet ligamentskader i ankel. (1-5).

Erfaringsmessig er nedsatt balanse, samt ned-

satt styrke og kontroll rundt hofter et kjent pro-

blem blant løpere. Dette gjelder også løpere på 

svært høyt nivå. Setemuskulaturen er den kraftig-

ste muskelen som er med på å skyve oss fremover, 

men har også en viktig funksjon i å stabilisere og 

kontrollere hofte, bekken og kne (5).  Øvelsene i 

dette programmet vil kunne øke styrken i strek-

kapparatet, bedre muskulær kontroll og styrke 

rundt hofte og bekken, samt utfordre og forbedre 

balanse og kontroll på ett ben. Øvelsene anbefales 

kombinert med løpetrening, gjerne like etter av-

sluttet løpetur. For å oppnå ønsket effekt anbefa-

les det å gjenta øvelsene minst tre ganger per uke, 

mens det for å opprettholde god styrke og funk-

sjon er tilstrekkelig å trene to ganger per uke. 

Kilder: 
1. Hrysomallis C (2007). Relationship beetween Balance Ability, 
Training and Sports Injury Risk. Sports Med 37(6):547-556. 
2. Ireland ML, Willson JD, Ballantyne BT, Davis IM (2003). Hip 
strength in females with and without patellofemoral pain. J 
Orthop Sports Phys Ther 33(11):671-676. 
3. Fredericson M, Cookingham CL, Chaudhari AM et. al (2007). 
Hip abductor weakness in distance runners with iliotibial band 
syndrome. Clin J Sport Med 10(3):169-75. 
4. Kulig K, Popovich JM, Noceti-Dewit LM, Reischl SF, Kim D. 
(2011). Women with posterior tibial tendon dysfunction 
have diminished ankle and hip muscle performance. J Orthop 
Sports Phys Ther. 2011 Sep;41(9):687-94. doi: 10.2519/
jospt.2011.3427. Epub 2011 Sep 1. 
5. Nakagawa TH, Moriya ET, Maciel CD, Serrão FV (2012). Trunk, 
Pelvis, Hip, and Knee Kinematics, Hip Strength, and Gluteal 
Muscle Activation During a Single Leg Squat in Males and 
Females With and Without Patellofemoral Pain Syndrome. J 
Orthop Sports Phys Ther. 2012 Mar 8. [Epub ahead of print].
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Innledning
Målgruppen for en løpestilsanalyse er i prin-

sippet alle som løper. Skadeforebyggende 

tiltak og optimalisering av løpsteknikk er 

noe de aller fleste kan ha bruk for. Årsaker 

og forklaringer på skader eller manglende 

prestasjoner kan ha en årsak i ikke-optimal 

løpsteknikk. Den «optimale» løpsteknikk er 

ikke allment definert, men det er generell 

enighet om en del faktorer som bør være 

oppfylt (1). Det finnes ingen garantiforsik-

ring med lovnad om effekt etter en løpestils-

analyse på samme måte som ved mye annen 

behandling. Men forebyggende tiltak er 

uansett fornuftig hvis det kan redusere po-

tensiell skaderisiko. Min personlige mening 

er at personer som foretar løpestilsanalyser 

bør ha egen erfaring som løper. Interesse og 

gode kunnskaper om biomekanikk i løp er 

helt nødvendig. Kunnskaper om trenings-

former, treningsplanlegging og treningssty-

ring vil gi veiledningen enda bedre kvalitet. 

En løpestilsanalyse er noe helt annet og mer 

grundig enn en løpestilstest som blir utført 

i sportsforretninger. Filming av fotisett er 

trolig bedre enn ingenting, men langt fra 

tilstrekkelig siden fotisett ikke bør sees på 

isolert sett.  

Hvorfor løpestilsanalyse?
Løpestilsanalyse kan være relevant for man-

ge løpere og joggere, da løping er en belas-

tende aktivitet med høy skaderisiko. Ulike 

studier viser en variabel skadeinsidens på 

mellom 19-79 prosent på et år (2). Det betyr 

at mellom to og åtte av ti løpere til en hver 

tid er skadet i løpet av ett år. En Cochrane 

review har undersøkt intervensjoner for 

forebygging av bløtdelsskader i underek-

stremitet hos løpere (3). I denne kunnskaps-

oppsummeringen var det kun reduksjon av 

distanse, frekvens og varighet av løpingen 

som gav effekt. 

Som fysioterapeuter bør vi uansett jobbe 

ut fra at vi tror på de tiltak vi iverksetter, selv 

om evidensen ikke er overbevisende på alle 

tiltak. 

Forebyggende trening har vist seg å fun-

gere skadeforebyggende i lagidrett (4). Stu-

dier med løpere er mangelfulle, men mye 

tyder på at løpstekniske endringer og fore-

byggende tiltak kan føre til reduksjon av 

skaderisiko også for løpere.  

Noen grunner til å foreta en løpestilsana-
lyse kan være:

 Ved belastningsskader, ved gjentagende 
skader, og ved tilbakegang til normal tre-
ning etter skade. 

Forskningen på forklaringsvariabler på 

skader er mangelfull, men leser man idretts-

fysioterapeutisk litteratur (5) finner man 

ofte forklaringer og disponerende faktorer 

for ulike skader. Det kan være pronasjon 

som predikerende faktor for benhinnebe-

tennelse, eller knevalgus som predikerende 

faktor til ulike typer knesmerter. Som fysio-

terapeuter arbeider vi ofte ut fra teorien om 

at malalignment kan gi økt risiko for skade.  

Justering av malalignment kan dermed teo-

retisk gi mindre vevsbelastning som kan 

være skadeforebyggende. Endring av løps-

teknikk kan være et resultat av løpestilsana-

lysen. En ny studie har også funnet at for-

fots- og mellomfotsløpere var mindre skadet 

enn løpere som landet på hæl (6).

 Om løpestilen/løpsøkonomien begren-
ser resultatene/prestasjonene. 

En estetisk «pen» løpestil er ikke nød-

vendigvis energiøkonomisk, på samme 

måte som en energiøkonomisk løpestil ikke 

nødvendigvis er estetisk.  Både skrittfre-

kvens, fotisett, hoftestabilitet, knestilling og 

armføring er faktorer der mye tyder på at 

mange kan forbedre resultater ved endrin-

ger (7). Løpsøkonomien begrenses absolutt 

av antropometriske faktorer som er vanske-

lig å gjøre noe med. Kinematiske variabler 

kan det være mulig å påvirke. Det kan være 

faktorer der det er ønskelig med liten ver-

tikal bevegelse av tyngdepunktet, mer akutt 

knevinkel i svingfasen, raskere bevegelse i 

skulderleddet i transversalplan, mindre to-

talbevegelse men større vinkelhastighet i 

plantarfleksorer ved tåavsett, og ikke over-

drevne armbevegelser (7).

 Å avdekke/kartlegge ubalanser eller 
mangler i muskelstyrke/bevegelighet som 
kan disponere til skade, begrense teknik-
ken og gi dårligere resultater.

Dette henger sammen med de to fore-

gående punktene der analysen vil forsøke 

å finne forklaringsvariabler for både even-

tuelle skader og ugunstige tekniske løsnin-

ger. Det finnes studier på styrketrening og 

bedring av løpsøkonomi for moderat trente 

utøvere (8). 

KRONIKK: Skoindustrien overbyr hverandre med nye skomodeller, men skadeinsidensen ser ikke 

ut til å minke. Fysioterapeuter har de senere år i større grad startet med tilbud om løpestilsana-

lyse som kan gi lavere skaderisiko og bedre løpsprestasjoner. Denne fagkronikken belyser noen 

faktorer som er relevante i forbindelse med en fysioterapeutisk løpestilsanalyse.  

Fysioterapeutisk løpestilsanalyse
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 Om skoen(e) du løper med passer deg/
foten din.

Rådene fra sportsforretninger, spesielt 

mht. til pronasjonssko er ikke alltid nødven-

dig og er kanskje også noen ganger basert 

på manglende undersøkelse (9). Pronasjon 

er en del av kroppens naturlige dempings-

mekanisme der en tung sko med en hel-tå 

dropp på 12mm muligens ikke er nødvendig 

for alle. En sko med hel-tå dropp på 4mm 

kan for mange gi bedre effekt med mellom-

fotslanding, kortere skritt og høyere skritt-

frekvens. Barfotløp og minimalistiske sko er 

relativt nytt på markedet, og forskningen på 

disse skoene viser effekter på flere parame-

tre som fotisett og løpsøkonomi. (10) Min 

personlige mening og erfaring, er at forde-

lene ved bruk av barfot og minimalistiske 

sko også kan oppnås med lette sko med lav 

hel-tå dropp.  Dessuten kan ulempene ved 

bruk av barfot og minimalistiske sko redu-

seres ved bruk av en lett sko. Evidensen for 

anbefaling av løpesko er ikke entydig, og en 

studie har vist at bruk av pronasjonssko ga 

flest skader (11). 

Innhold i analysen
Det finnes ingen konsensus for hvordan en 

løpestilsanalyse skal foregå. Danske bachel-

oroppgaver (12) har undersøkt dette og fin-

ner ulik vekting av forskjellige faktorer. Tol-

king av funn er heller ikke entydige.  Uansett 

er det noen generelle faktorer som må bely-

ses, hva som legges i de ulike faktorene va-

rierer. Som i all fysioterapeutisk praksis skal 

en analyse og undersøkelse inneholde både 

anamnese, undersøkelse, konklusjon og til-

tak, samt råd og veiledning. Ved løpestilsa-

nalyse må det benyttes videoanalyse for å få 

gode data. Observasjon med det blotte øye 

er som oftest ikke godt nok.     

Anamnese
Løpestilsanalysen starter med en samtale 

som kan bestå av ulike emner som; løps-

mengde, fordeling rolig kontra hard trening, 

ambisjoner, løpsunderlag, løpesko og tidli-

gere skader.

Undersøkelse
Her er det stor variasjon på hva som un-

dersøkes, ulike terapeuter bruker statiske 

undersøkelser som: alignment i lumbalco-

lumna, benlengde, stilling på SIPS/SIAS, Q 

vinkel, varus/valgus i kne, patellaalignment, 

rotasjon av tibia, pronasjon/supinasjon av 

foten, feisslinje eller naviculare drop, statisk 

fotstilling, achillesalignment, helpute, ham-

mertær, hallux valgus, callus, varus/valgus i 

forfoten og fottype. 

Aktuelle dynamiske undersøkelser som 

benyttes er: et bens stand for å se på navicu-

laredrop og pronasjon. Et bens dyp knebøy 

HÆL-I-SETT Her lander foten for langt foran kroppens tyngdepunkt. Dette bremser bevegelsen og kan øke sannsynligheten for belastningsskader.  
Foto: Paal Audestad
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for å se på patellas bevegelse, knevalgus og 

pronasjon. Tåhev for å undersøke m. tibialis 

post. og m. peroneus long. Fallhopp for å se 

på hoftestabilitet, knestilling og pronasjon. 

Craigs test for å måle femoral torsjon benyt-

tes av noen. Test av muskelkraft og bevege-

lighet i ulike muskelgrupper er også vanlig.

Videoanalyse
Her er det også store variasjoner på utfø-

relse. Noen starter med avmerkinger på 

calcaneus, achillessene, patella og bekken. 

Deretter løpes det med og uten sko på ulike 

hastigheter. Varigheten på løp varierer ut 

fra hvor lang tid man filmer, men som re-

gel trenger man ikke veldig mange skritt til 

å analysere. Filming av hele kroppen både i 

frontal og sagittalplan bør også foretas for å 

få mest mulig informasjon.

Samtale, vurdering og veiledning
Samtalen er en konklusjon på videoanalyse/

undersøkelse som har til hensikt å informere 

om evt. funn i undersøkelsen. Forklaring av 

hva ulike funn kan føre til er viktig. Veiled-

ning i forhold til løpsteknikk, muskelstyrke 

og bevegelighet, trening, sko/såler er ofte 

aktuelt. Som nevnt tidligere er utfordringen 

at rådene som blir gitt varierer mellom te-

rapeuter. Dette kommer av både ulikheter i 

undersøkelser, ulik tolking av funn, og ulik 

vektlegging av funn. Hva man legger vekt på 

kan også være påvirket av bindinger i form 

av salg av løpesko, salg av såler og løpsfilo-

sofi som POSE eller Chi.   

Teknisk utstyr
For å utføre en løpestilsanalyse er det noen 

tekniske forutsetninger som er helt nødven-

dige: 

Tredemølle. 

Kamera der 200 bilder i sekundet er 

tilstrekkelig. Standardkamera har ofte 

ikke mer enn 25 bilder pr. sekund, og 

det blir for upresist. 

Sterkt lys, minst 500 watt. 

Databaserte analyseprogram. 

Undersøkelsesbenk.

 Det finnes også nyttige hjelpemidler 

som ikke er nødvendige, men som kan gi 

tilleggsinformasjon eller bedre målinger. 

Noen slike hjelpemidler kan være: 

Speilkasse, fotscanner og dynamome-

trisk muskelkraftmåler.

Vanlige funn
Ved en løpestilsanalyse får man ofte mange 

funn. Poenget er å skille ut hvilke som er ve-

sentlige og relevante i forhold til skaderisiko 

og prestasjon.  Noen funn er vanskelig å på-

virke (Q vinkel, femoral torsjon), mens an-

dre funn kan påvirkes. Endring av teknikk 

eller styrke og bevegelighet krever innsats, 

og da spesielt teknikkendring som kan kreve 

fokus og innsats over en lengre periode. 

For mye vertikal bevegelse i løpesyklusen
En mest mulig jevn bevegelse av tyngde-

punktet er energiøkonomisk, og jo høy-

ere tyngdepunktet heves, desto større blir 

tyngdekraftens påvirkning. For lange skritt, 

ofte med markant helisett kan være årsaken. 

Løsningen kan være å lande på mellomfo-

ten, noe som kan føre til kortere skritt.

Instabilt bekken
Stabilitet i bekken og rygg er viktig i forhold 

til optimal fremdrift. Instabil hofte kan val-

gisere kne, innadrotere tibia med en bunden 

pronasjon som resultat. Dette kan i teorien 

både gi kne- og leggsmerte.  Stabilitetstre-

ning av core og m. gluteus medius bør da 

forsøkes.   

Manglende hofteekstensjon
Et prinsipp i løpsteknikk er fokobala (Tysk: 

Vokuhila Prinzip) som betyr foran kort og 

bak lang.  I praksis blir det kortere skritt 

nærmere tyngdepunktet for å redusere stem.  

Bak lang betyr hofteekstensjon, hvis hofte-

ekstensjonen er for kort observeres ofte en 

sittende løpestil. Det er ofte forbundet med 

markant helisett som ikke er energiøkono-

misk. Manglende kraft i m. gluteus max. el-

ler for stram mm. iliopsoas kan være forkla-

ringer det er mulig å påvirke.  

 

Armbevegelser 
All kraft bør i prinsippet gå i fartsretningen, 

også armene, selv om det ikke er med i den 

direkte fremdriften. Hvis armene krysses for 

mye foran kroppen kan truncus roteres for 

mye, det kan påvirke bekkenrotasjon der 

man må bruke unødig kraft til å stabilisere 

bekkenet. Armbevegelser er ofte en bevisst-

hetssak der det ikke er muskulære faktorer 

som er avgjørende.  

Oppsummering
Det finnes enda ingen studier som har un-

dersøkt effekten av løpestilsanalyser, verken 

på skaderisiko eller prestasjonsforbedring. 

Det finnes derimot mange personlige histo-

rier om gode effekter, spesielt fra Danmark 

der løpestilsanalyse er utbredt.  

Selv om det er mangel på støtte i forsk-

ningen i forhold til løpestilsanalyse, er det 

relevant ut fra et praksisperspektiv. En ut-

videt fysioterapeutisk bevegelsesanalyse i et 

biomekanisk perspektiv er et utgangspunkt.    

Å tro at en løpestilsanalyse skal bli evi-

densbasert med det første er en meget ambi-

siøs tanke. Mye kan trolig oppnås i kvalitets-

forbedring ved et forsøk på å standardisere 

anamnese, undersøkelse, filming, tolking av 

funn og formidling av tiltak.

Litteratur
1. Novacheck TF. The biomechanics of running.Gait Posture. 
1998 Jan 1;7(1):77-95.
2. van Mechelen W. Running injuries. A review of the 
epidemiological literature. Sports Med. 1992 Nov;14(5):320-
35.
3. Yeung SS, Yeung EW, Gillespie LD. Interventions for 
preventing lower limb soft-tissue running injuries. Cochrane 
Database Syst Rev. 2011 Jul 6;(7):CD001256.
4. Soligard T, et.al. Comprehensive warm-up programme 
to prevent injuries in young female footballers: cluster 
randomised controlled trial. BMJ. 2008 Dec 9;337:a2469.
5. Brukner  P,  Kahn K. Clinical  Sports Medicine 3. ed. McGraw-
Hill 2007. 
6. Daoud AI, Geissler GJ, Wang F, Saretsky J, Daoud YA, 
Lieberman DE. Foot Strike and Injury Rates in Endurance 
Runners: a retrospective study.Med Sci Sports Exerc. 2012 Jan 
3. [Epub ahead of print].
7. Saunders PU, Pyne DB, Telford RD, Hawley JA. Factors 
affecting running economy in trained distance runners. Sports 
Med. 2004;34(7):465-85. 
8. Støren O, Helgerud J, Støa EM, Hoff J. Maximal strength 
training improves running economy in distance runners. Med 
Sci Sports Exerc. 2008 Jun;40(6):1087-92.
9. Robbins SE, Gouw GJ. Athletic footwear and chronic 
overloading. A brief review. Sports Med. 1990 Feb;9(2):76-85.
10. Perl DP, Daoud AI, Lieberman DE. Effects of Footwear and 
Strike Type on Running Economy. Med Sci Sports Exerc. 2012 
Jan 3. [Epub ahead of print].
11. Richards CE, Magin PJ, Callister R. Is your prescription of 
distance running shoes evidence-based? Br J Sports Med. 
2009 Mar;43(3):159-62. Epub 2008 Apr 18.
12. Petersen  D, Christensen  AP,  Blumenau  M. 
Løbestilsanalyse i fysioterapeutisk praksis. Bachelorprojekt 
Fysioterapeutuddannelsen i Århus,  2011. 

En løpestilsanalyse er noe helt annet og 
mer grundig enn en løpestilstest som blir 
utført i sportsforretninger.
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Barfotløping

Lieberman et al. så i en studie fra 2010 på hvordan fot-i-settet er 

ulikt fra løpere uten sko på beina og løpere med joggesko (1). Resulta-

tene viste at løpere uten sko oftest landet på forfot før hælen møtte 

underlaget, noen ganger på flat fot og sjeldnere med hælen først. 

I kontrast til dette landet løpere med joggesko som oftest på hæ-

len. I følge forfatterne var dette i 

stor grad et resultat av den opp-

bygde moderne joggeskoen med 

forhøyet hæl.  Kinematiske og 

kinetiske analyser viste at selv 

på hardt underlag, som asfalt, 

genererte barfotløpere mindre 

krefter mot underlaget og en ulik 

fotbevegelse sammenlignet med 

hæl-i-sett-løpere med joggesko. 

Kilde: 
1. Foot strike patterns and collision for-
ces in habitually barefoot versus shod 
runners. Daniel E. Lieberman. Nature, vol. 
463, 28 januar 2010: 531-535, www.
nature.com/nature/journal/v463/n7280/
full/nature08723.html. 

Kompresjonsbekledning og prestasjon

Forfatterne av denne studien ønsket å 

teste ut hypotesen om at kompresjonstek-

stiler fører til bedre prestasjon for løpere enn 

tradisjonell løpsbekledning (1). 

Femten godt trente individer utførte 

submaksimale og maksimale tester på trede-

mølle, med og uten kompresjonsbekledning 

(strømper, tights og heldrakt). Konsentrasjon 

av laktat i blodet, oksygenmetning og partial-

trykk, pH, oksygenopptak, samt en skalering 

av muskelsårhet ble målt før, under og etter 

alle tester. I tillegg ble tid til utmattelse målt. 

Det ble ikke funnet noen signifikante forskjeller på de objektive 

testene med og uten kompresjonsbekledning, ei heller for de subjek-

tive testene. Forfatterne av studien konkluderer med at kompresjons-

bekledning ikke fører til bedre prestasjon for løpere sammenlignet 

med tradisjonell løpsbekledning. 

Kilde:
Sperlich B, Haegele M, Achtzehn S, Linville J. Holmberg HC, Mester J.: Different types of 
compression clothing do not increase sub-maximal and maximal endurance performance 
in well-trained athletes. J Sports Sci. 2010(6):609-14
Les mer: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20391083.

Fysioterapeuter blir stadig 

vekk utfordret til å gi råd og 

veiledning om hva som er ef-

fektiv kondisjonstrening for 

klienter, brukere og pasienter. 

Hva som er den mest effektive 

treningsformen diskuteres 

derfor hyppig i ulike miljøer. 

TEKST John Henry Strupstad, fagredaktor@
fysio.no 

HELGERUD og medarbeidere publiserte i 

2007 en randomisert kontrollert studie (1) 

som viste at 4x4 intervalltrening (90 til 95 

prosent av maksimal hjertefrekvens) på 

mølle tre ganger per uke gav en signifikant 

bedring i maksimalt oksygenopptak sam-

menlignet med rolig langkjøring (70 prosent 

av maksimal hjertefrekvens), moderat lang-

kjøring (85 prosent av maksimal hjertefre-

kvens) eller 15 sekunders intervaller (90 til 

95 prosent av maksimal hjertefrekvens) tre 

ganger per uke. Treningen foregikk over en 

åtte ukers periode. Forsøkspersoner var ti 

friske menn randomisert til hver gruppe, og 

de var å regne som moderat godt trente ved 

oppstart av intervensjon. 

Mange miljøer har i etterkant av denne 

studien hevdet at 4x4 intervalltrening er den 

mest effektive måten å trene kondisjon på, 

uansett kjønn, alder, type idrett og trenings-

grunnlag. Helgerud og medarbeideres stu-

die viste derimot at 4x4 intervalltrening kan 

være å foretrekke fremfor rolig eller moderat 

langkjøring i lavere intensitetssoner, dersom 

man har planlagt trening tre ganger per uke 

i åtte uker, og dersom en økning i maksimalt 

oksygenopptak er utfallsmålet. Ut fra disse 

resultatene vet vi kun at dette fungerer for 

moderat godt trente og friske menn. Verdt å 

ta med i beregningene er også at dette er en 

enkelt studie, og ingen kunnskapsoppsum-

mering.   

I en studie publisert i 2011 analyserte En-

oksen og medarbeidere treningsdagbøkene 

til seks av de beste langdistanseløperne i 

Norge det siste tiåret (2). Her var formålet 

å sammenligne treningsvolumet og forde-

lingen av intensitet på treningen. Studien 

inkluderte tre baneløpere på høyt interna-

sjonalt nivå (to menn og en kvinne) og tre 

maratonløpere (to kvinner og en mann). In-

teressant her var at 80 prosent av treningen 

gjennom store deler av året ble utført i lavere 

intensitetssoner (65 til 82 prosent av mak-

simal hjertefrekvens) og i store mengder 

(minimum 160 km per uke), før treningen 

ble intensivert frem mot konkurranse eller 

konkurransefase. 

Resultatene fra disse to enkeltstudiene 

indikerer at dersom det er et mål å øke mak-

simalt oksygenopptak i løpet av noen uker, 

bør det løpes med svært høy intensitet i 

disse ukene. Er målet derimot å nærme seg 

den nasjonale eliten i langdistanseløping, er 

mengdetrening i et langtidsperspektiv det 

viktige. 

Kilder:
1.Helgerud, J., Høydal, K., Wang, E., Karlsen, T., Berg, P., Bjerkaas, 
M., Simonsen, T., Helgesen, C., Hjorth, N., Bach, R. Hoff, J.(2007). 
Aerobic High-Intensity Intervals Improve VO2max More Than 
Moderate Training. Medicine & Science in Sports & Exercise 
(39): 665-671
2.Enoksen, E., Rønning Tjelta, A., Tjelta L. I. (2011). Distribution 
of Training Volume and Intensity of Elite Male and Female 
Track and Marathon Runners. International Journal of Sports 
Science and Coaching (6): 273-294 

Treningsprinsipper



44     FYSIOTERAPEUTEN  4/12

For mer info og bestilling 

www.dtf-travel.no – 800 308 50 
Opplys annonsekoden ved bestilling: Fysioterapeuten

Nytelse! Er det ikke snart din tur?

 Danibus Health Spa Resort Hélia
Ungarns hovedstad Budapest ligger på begge sider av mektige Donau. Den er en 
av Europas vakreste med store deler av sentrum på UNESCOs verdensarvsliste. 
Her er det mange høydepunkter. De vakre broene med Kjedebroen i spissen, 
kirkene med St. Stefan Basilika'en som den største, og Slottshøyden som inne-
holder Budapests mest imponerende monumenter og museer. I tillegg kommer 

-
måte til å ta deg med storm.

 
med post kr. 119,- Teknisk arrangør: Best Travel i Danmark. Best Travel er et dansk reisebyrå og er en del av Stene Line Travel Group. Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil.

BUDAPEST  
– Spa, uteliv og kultur

  3995,-
4 NETTER –  FLY/HOTELL/PENSJON M.M.

PR. PERS. I
DB.ROM

INKLUDERT I PRISEN

 
med norsktalende guide

 

 thermiske bad, boblebad, dampbad,   
saunaer og fittnessrom

(25

SPA  
wellness behandlinger

 

AVREISE GARDERMOEN:  
UGU

INKL. FLY 
FRA OSLO
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Fysioterapeuter skaper 
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Årets lønns- og inntektsoppgjør er i gang. Som vanlig er retorikken fra arbeidsgiver-
nes side at man må moderere seg; Norge har ikke råd til store lønnsøkninger. 

På tross av økonomisk krise ute i Europa, klarer Norge seg godt. Det skal vi være 
stolte av. Forklaringen på at vi klarer oss godt, handler ikke bare om oljen i Nord-
sjøen. Vel så viktig er det såkalte trepartssamarbeidet, inkludert frontfagsmodellen 
i tariffoppgjøret. Denne modellen innebærer at den delen av arbeidslivet i Norge 
som produserer varer, altså konkurranseutsatt sektor, forhandler først. Der er både 
arbeidsgivere og arbeidstakere tjent med at lønnsutviklingen holdes innenfor en 
ramme som gjør at varene kan konkurrere med varer fra andre land. Den samme 
rammen gir føringer for hvor mye andre deler av arbeidslivet kan få i lønnsutvikling.

Dette er en modell de fleste ser at fungerer rimelig greit. Utfordringen er at fysio-
terapeuters lønnsnivå i utgangspunktet ligger betydelig lavere enn i konkurranseut-
satt sektor. Så selv om vi følger samme lønnsutvikling som gjennomsnittet i konkur-
ranseutsatt sektor, opprettholdes den realiteten at fysioterapeuters arbeid verdsettes 
betydelig lavere lønnsmessig enn den arbeidskraften som produserer varer for salg.

Jeg tror imidlertid ikke at arbeidsgivere, myndigheter og «folk flest» ikke verdset-
ter våre tjenester. Tvert i mot – fysioterapi kommer ofte svært godt ut i brukerun-
dersøkelser. Mange oppsøker fysioterapeut på tross av lang ventetid for å få time. 
Det er få som klager på behandlingen og fysioterapeuten blir ofte koordinator når 
en pasient har behov for tjenester fra flere yrkesgrupper. Mange ser også at det å 
bidra til at de som produserer varer holder seg på jobb eller kommer raskt tilbake 
til jobb etter sykdom og skade, har stor økonomisk verdi. Den store utfordringen er 
derfor å få denne positive «omdømmekapitalen» omsatt i økonomisk uttelling for 
våre medlemmer.

NFF og Unios kamp handler om nettopp dette. Sammen med resten av Unio-
fellesskapet på over 300.000 medlemmer kjemper vi for å løfte lønnsnivået for våre 
grupper. Vi kjemper for at den innsatsen alle medlemmene gjør for å skape verdier i 
Norge, skal gi økonomisk uttelling. At utdannelsen og kompetansen fysioterapeuter 
har, og det samfunnsansvaret vi tar, skal verdsettes. Dette er en svært viktig kamp. 
Vi må få arbeidsgivere og alle andre til å se verdien av det vi gjør, og se at velferds-
staten er avhengig av at våre tjenester er tilgjengelige og har høy kvalitet. 

Det er ikke slik at Norge ikke har råd til inntektsøkning for fysioterapeuter. Norge 
har ikke råd til å la være.  
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I DESEMBER 2011 gjennomførte NFF en stor 

lønnsundersøkelse blant medlemmer med et an-

settelsesforhold. Her følger noen hovedpunkter:

Flere store tariffområder (KS, Spekter og 

Virke) har et minstelønnssystem, men de 

fleste lønnes i liten grad over minstelønns-

satsene.

Gjennomsnittslønn for fysioterapeut i KS er 

kr 375 479, for spesialfysioterapeut  

kr 414 135, og for dem uten minstelønn  

kr 463 404.

Gjennomsnittslønn for fysioterapeut i Spek-

ter er kr 362 135, for spesialfysioterapeut 

kr 423 928 og for dem uten minstelønn  

kr 492 449.

Gjennomsnittslønn for fysioterapeut i Virke 

Spesialist er kr 372 909, for spesialfy-

sioterapeut kr 443 002 og for dem uten 

minstelønn kr 461 011.

Det er liten lønnsmessig utvikling etter ti års 

ansiennitet.

Undersøkelsen viser gjennomsnittslønn for 

diverse stillinger i staten og for stillinger i 

Oslo kommune.

Hovedtyngden av medlemmene som svarte 

har ti års ansiennitet eller mer.

Både deltid og ufrivillig deltid synker noe.

Representant- 
skapsmøtet

NFFs 15. Representantskapsmøte av-

holdes 9. mai 2012 på Rica Hotel Garder-

moen. Sakspapirene er tilgjengelige for 

medlemmene (krever innlogging) på NFFs 

nettsider under «ORGANISASJON/Represen-

tantskapsmøtet».

Velkommen til 
Fagdager 2012!

Domus Athletica, Oslo, 14.–15. juni. 

Program og påmelding på NFFs nettsider: 

«KURS/Fagdager 2012».

Lønnsundersøkelsen

Undersøkelsen er presentert på NFFs nettsider under «LØNN OG ANSETTELSE/Statistikk». Vi vil gjerne 

få takke alle medlemmene som svarte på undersøkelsen, og ønsker at enda flere deltar i fremtidige 

undersøkelser. Send oss gjerne innspill til hvordan vi kan oppnå dette!  

Hverdagsrehabilitering: NFF har i vår hatt samarbeidsmøter med Ergoterapeutene og Norsk 

Sykepleierforbund i forbindelse med et prosjekt Ergoterapeutene har initiert om hverdagsreha-

bilitering. Hverdagsrehabilitering etter Fredericiamodellen handler om hvordan fysiske, sosiale 

og kognitive evner kan opprettholdes og styrkes slik at aldersbetinget funksjonsfall utsettes. 

Informasjon og dokumenter som gjelder hverdagsrehabilitering, kan søkes opp via nettstedet 

www.dsi.dk.

Fysisk aktive skolebarn: Norske barn og ungdommer sitter 

mer stille enn noen gang. Dette er urovekkende når vi vet at fysisk 

aktivitet er et av de viktigste virkemidlene i sykdomsforebyg-

ging og for å fremme folkehelse og aktive, innholdsrike liv. NFF, 

Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Den norske 

legeforening og Norges Idrettsforbund ønsker sammen å sette 

søkelyset på denne viktige folkehelsesaken. Frem mot stortings-

valget i 2013 vil vi stå sammen om å kreve «én times fysisk 

aktivitet hver skoledag». NFF vil i dette samarbeidet fremheve den 

viktige rollen fysioterapeuter i skolehelsetjenesten har for at vi skal nå målet om fysisk aktivitet 

for alle skolebarn. 

NFF i helsepolitisk samarbeid



FYSIOTERAPEUTEN  4/12     47

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Stensberggata 27

Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo 

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

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

SENTRALSTYRET

Forbundsleder: Eilin Ekeland

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

415 59 030 mob.

eilin.ekeland@fysio.no

Nestleder: Elin Engeseth

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

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

ee@fysio.no

SEKRETARIATET: STAB

Generalsekretær: Tor Tvethaug, 22 93 30 52

Informasjonsleder: Vidar Rekve, 22 93 30 87

Seniorrådgiver: Elin Robøle Bjor, 22 93 30 55

Rådgiver: Solvår Stokke, 22 93 30 51

ADMINISTRASJONS- 

OG ØKONOMISEKSJONEN

Seksjonsleder: Sunniva Borgen, 22 93 30 74

Regnskapsansvarlig: Rune Tørrlenn, 22 93 30 65

Økonomikonsulent: Haldis Edvardsen, 22 93 30 79

Rådgiver: Eivind Trædal, 22 93 30 53

Rådgiver: Maren Berntsen, 22 93 30 71

Konsulent: Kristin Stormo, 22 93 30 68

Sekretær: Nina Solvang, 22 93 30 50

FAGSEKSJONEN 

Seksjonsleder: Malene Haneborg, 22 93 30 72

Seniorrådgiver: Eline Rygh, 22 93 30 64

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

Seniorrådgiver: Bente Øfjord, 22 93 30 86

Seniorrådgiver: Marianne Aars, 22 93 30 62

Kurssekretær: Monica Haugen, 22 93 30 66

Seniorkonsulent, kurs: Micheline Viktil, 22 93 30 70

Rådgiver, kurs: Áslaug Skúladóttir, 22 93 30 75

FORHANDLINGSSEKSJONEN

Forhandlingssjef: Kjersti Hatlestad, 22 93 30 56

Advokat: Lena Fagervold, 22 93 30 54

Advokat: Hanne C. Røed, 22 93 30 88

Seniorrådgiver: Bente Eide, 22 93 30 73

Seniorrådgiver: Kirsti Glad, 22 93 30 82

Seniorrådgiver: Henriëtta Richter, 22 93 30 83

Seniorrådgiver: Thea W. Jørgensen, 22 93 35 62

Advokat: Else-Margrethe Husby, 22 93 30 61

Seniorkonsulent: Else Jørgensen, 22 93 30 67

FONDET

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Sekretariatsleder: Birthe C. Hansson

Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)

ID-tyveriforsikring
VISSTE DU at hele 240 000 nordmenn til nå er blitt utsatt for identitetstyveri? I fjor 

innførte NFF blant annet ID-tyveriforsikring som del av den obligatoriske forsikringen. ID-

tyveriforsikringen gjelder ut det året medlemmet fyller 67, og omfatter hele medlemmets 

husstand: ektefelle, registrert partner/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. 

Du kan lese mer om alle elementene i NFFs obligatoriske forsikring under menypunktet 

«MEDLEMSKAP/Forsikring» på NFS nettsider, eller i heftet som fulgte med Fysioterapeuten 

nr. 1/2012. 

FAGSEKSJONEN har utvidet sitt kurs-

tilbud innen psykomotorisk fysioterapi. 

Det er utviklet to nye kurs som tilbys 

i november i år. Det er «Grunnkurs i 

psykiatri og psykisk helse» og «Tema-

kurs om traumer», som føyer seg inn 

i rekken av kurs innen psykomotorisk 

fysioterapi som fagseksjonen tilbyr 

jevnlig. Gjennom sitt kurstilbud har NFF 

som mål å tilby fysioterapispesifikk 

kompetanseheving for fysioterapeuter i 

psykiatrien og psykisk helsearbeid, samt 

generell kunnskap innenfor fagfeltet. 

Kursene skal gi fysioterapeuter 

trygghet i sin rolle i psykiatrien og psy-

kisk helsearbeid for å fremme den i alle 

virksomhetsområder. Mange av kursene 

er også relevante for fysioterapeuter 

utenom psykiatrien og psykisk helsear-

beid, og noen av kursene har videreut-

danning i NPMF som opptakskrav. 

Nye kurs i psykomotorisk fysioterapi

Svindel, bløff og lureri
NFFs FORHANDLINGSSEKSJON har fått flere henvendelser fra selvstendig næringsdri-

vende fysioterapeuter som føler seg lurt av såkalte «kataloghaier». Dette dreier seg ofte om 

at man blir oppringt av selgere av katalogoppføringer eller annonsetjenester, hvor det forelig-

ger navnelikhet med kjente selskaper/kataloger. Man tror derfor man kjøper eller viderefører 

et abonnement for annonsering hos en kjent og seriøs aktør. Andre ganger kan det dreie seg 

om at man tror man skriver korrektur på allerede inngåtte avtaler, men avtale er ikke tidligere 

inngått, og korrekturen blir anført som en avtaleinngåelse.

NFF anbefaler at man aldri aksepterer et tilbud eller en avtale før man er sikker på hva det 

omfatter. Det er opprettet en nettside – www.varslingslisten.no – som er nyttig å gjøre seg 

kjent med, og som gir tips og råd i tilfeller hvor man følger seg utsatt for slike svindelforsøk. 
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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. 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
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WWW.FYSIO.NO/FAGDAGER

ANDRE KURS OG MØTER
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen

Fagforum for medisinsk akupunktur 
inviterer til TRIGGERPUNKTKURS TRINN I                                          

Kurs i diagnostikk og behandling av muskulære triggerpunkter i 
regi av Fagforum for medisinsk akupunktur.
Vårt mål er å gi et godt teoretisk og praktisk grunnlag for fysiote-
rapeuter slik at de blir faglig dyktige i behandling av triggerpunk-
ter med nåler. Trinn 1 inneholder teori og nyere viten som ligger 
bak fenomenet triggerpunkter. Det vil også inngå undersøkelse, 
praktisk trening og nåleteknikker.  

Dato: 15.–17. juni 2012
Arr: Fagforum for medisinsk akupunktur/NFF
Kursledere: Bosko Gardasevic, privatpraktiserende fysioterapeut 
i Kristiansand og Ronnie Hilland, privatpraktiserende fysiotera-
peut i Bergen
Sted: Oslo (Medinors lokaler)
Kursavgift: 4.250 kr inkluderer lunsj og utstyr
Max. deltagerantall: 25
Påmelding til: Styremedlem Bjørg Vada, bjorgchr@gmailcom  
eller tlf. 950 53 526 (Bosko) innen 31.05.12. 

Interessert i biomekanikk og 
ganganalyse? 
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.

Kurs: 
Ålesund: Colorline stadion, 19. mai 2012 
Bergen: Bergen Body Work, 26. mai 2012
København: 11. juni 2012
Ørsta: 1. september 2012
Fredrikstad: MSK klinikken, 19.-20. oktober 2012
Stavanger: Høst 2012
Oslo: Høst 2012

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

NFFs faggruppe for manuellterapi presenterer i samarbeid med
Leon Chaitow, Muscle Energy Techniques og 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Leon Chaitow 
Muscle Energy Techniques approaches in 

Management of Cervical, Thoracic & Pelvic Pain  
& Dysfunction

Muscle Energy Techniques (MET) have emerged from a back-
ground of osteopathic soft tissue manipulation methodology. 
They represent a variety of techniques that have, in common, 
active participation of the patient in the process of inducing 
either post isometric relaxation or reciprocal inhibition, as a 
preparation for subsequent mobilization of soft tissues or 
joints, in both acute and chronic conditions. While superficially 
similar to PNF methods, MET is considered more effective by 
osteopaths.

5. - 6. mai 2012 
Høgskolen i Oslo – Pilestredet 44, 0167 Oslo 

Bindende påmelding med navn og fakturaadresse til:  
mtkurs@fysio.no innen 15.04.2012

Kursavgift: 
Medlemmer i faggruppen: kr. 3400. Medlemmer i NFF: kr. 4000. 
Ikke–medlemmer: kr. 4400. 

Leon Chaitow: 
Osteopat og neuropat. Forfatter av mer enn 65 bøker. Redak-
tør av Journal of Bodywork & Movement Therapies (JBMT). 
Senior lecturer postgraduate courses, University of Westmin-
ster, London. 
Foreleser internasjonalt om fibromyalgi, kronisk utmattelses-
syndrom og forstyrrelser i respirasjonsmønsteret som spesi-
elle interesseområder. 
Ble i 1993 som første osteopat ansatt som konsulent i 
offentlig helsetjeneste.

Se www.manuellterapigruppen.no for ytterligere informasjon om 
kurset og kursholderen.

Manuellterapi

UNIVERSITETET I BERGEN
Fag- og forskningsgruppen  
i Fysioterapi

WORKSHOPS 2012
I. 13.-16. juni: Linda-Joy Lee: Treating the whole person – the 
Integrated systems model for pain & disability: an evidence-
based approach to optimize function & performance. 

II. 18.-20. juni: Linda-Joy Lee: Restoring form and function of 
the abdominal wall after pregnancy

For mer informasjon: www.uib.no/fg/fysioter 

Sted: Institutt for samfunnsmedisinske fag, Kalfarveien 31

Pris: I: Kr. 5300,-.  II: Kr. 4800,- 
Deltakerantall: 24
Påmelding med navn og fakturaadresse:  
epost: alice.kvale@isf.uib.no
Påmeldingsfrist: 15. mai (bindende påmelding).

HØGSKOLE OG UNIVERSITET
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen
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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

KLINIKK

www.air.no

Fysioterapeut

                                   

Østre Toten kommune
www.ostre-toten.kommune.no

e-post: postmottak@ostre-toten.kommune.no

100% driftstilskudd for autorisert fysioterapeut
Tilskuddet er knyttet til Skreia fysioterapi.  Driftstilskudd skal gis som 
et åpent allment fysioterapitilbud rettet mot kommunens innbyggere. 
Det er ønskelig at søker har faglig oppdatering innen effektive og 
aktive rehabiliteringsmetoder, gjerne i grupper. Tildeling skjer på de 
vilkår som til enhver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler. 
Avtalen reguleres av den til enhver tid gjeldende ASA 4313. Overdra-
gelse forhandles mellom avtroppende og påtroppende fysioterapeut.
Søker må ha kunnskap om og bred erfaring med allmenn fysioterapi.  
Erfaring fra privat praksis er ønskelig.  Personlig egnethet vil bli vekt-
lagt.  Det søkes etter fysioterapeut som er fleksibel og som har gode 
kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Den som tilsettes må legge frem politiattest. 

Spørsmål kan rettes til: Leder for fysio- og ergoterapitjenesten 
Hege Fassbender Paulsen 971 73 800 / 959 46 854, helsesjef Bjør-
nar Eidsvik 6114 15 00 / 908 09 535 og Arild Barkhald 61 16 43 55 
ved Skreia fysioterapi.

Søknad med CV og bekreftede kopier og attester og vitnemål sendes 
Østre Toten kommune, postmottak, pb. 24, 2851 Lena eller epost til 
ovenstående epostadresse.
Vennligst oppgi minst 2 referanser i søknaden.

Søknadsfrist: 18.05.12.

100 % driftshjemmel for fysioterapeut 
i Sørum kommune – nyopprettet
Se annonsetekst på www.sorum.kommune.no
Søknad sendes elektronisk via kommunens hjemmeside 
innen 21. mai.

Asker kommune 
 
Ledig driftstilskudd
Ledig driftstilskudd psykomotorisk fysioterapi,  
18 t/uke fra 01.08.12.

Fullstendig utlysningstekst finner du på www.asker.kommune.no 
under ledige stillinger. 

Ås kommune
DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPEUT 2 X 40% 

Stillingsprosent: 40 %
Kontaktperson: Bente Sperlin, tlf. 64 96 25 03, eller Marit Roxrud 
Leinhardt, tlf. 64 96 22 01.
Søknadsfrist: 20.05.12
Stillings-ID: 12/692
Les mer om oss: www.as.kommune.no 
Fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema: 
wwwf.as.kommune.no

www.fysioterapeuten.no
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Vikariat ledig min. 6 mnd. grunnet sykdom 
Kommunal avtale 36/42 i Bydel Frogner, privat institutt, Oslo.  
Tiltredelse snarest. Henvendelse: 924 29 966 /22 46 86 33.

Kirkens Bymisjon bygger 91 Omsorg+ boliger for personer over 67 år i Brinken 35 på Kampen - åpning 

skjer 01.08.12. Boligtilbudet søker å virkeliggjøre en innovativ omsorgside der trygghet, trivsel og aktivitet 

har fokus. Tilbudet vil være støttet av smarthus- og velferdsteknologi. I tilknytning til boligene kommer 

store servicearealer med kafe, kulturtilbud, internettkafe, bibliotek, frisør – åpne tilbud for alle.

Utleielokalet som tilbys fysioterapeut har 44 kvm med adgang til å benytte felles venterom med fotpleier 

og frisør. Lokalet er umøblert.

Kampen Omsorg+ har ved siden av utleielokalet et utstyrt treningsrom som vil kunne benyttes etter 

avtale. Vi leter etter leietaker med interesse for forebyggende arbeid og rehabilitering blant hjemme-

boende eldre. 

Kirkens Bymisjon er interessert i å etablere en fleksibel avtale der effekten av samarbeid er vinn – vinn.

Kontakt: Marit Müller-Nilssen, 22 36 55 86/90 60 64 18 - marit.muller.nilssen@bymisjon.no

Web: www.bymisjon.no/kampenomsorg 

Kirkens Bymisjon søker

Fysioterapeut ønsket ved 
NEMUS Hinna tverrfaglig helse

NEMUS Hinna tverrfaglig helse etablerer seg med nye lokaler sentralt 
i Hinnakrossen. Lokalene er topp moderne med 7 behandlingsrom og 
god plass til rehabilitering. De nye lokalene står ferdig i august 2012.
Per i dag er vi tre kiropraktorer som har jobbet på Hinna/Gausel siden 
2005. Vi har i tillegg en muskelterapeut som jobber deltid på klinikken 
og tett samarbeid med fysioterapeuter lokalt.  
For mer informasjon om Helsegruppen NEMUS: www.nemus.no
Det er utlyst fire nye hjemler for fastleger tilknyttet nabolokalet. 
Intensjonen med de nye lokalene er å skape et helsehus der primær/
sekundærtjenester samt spesialisttjenester jobber side om side til 
pasientens beste. 
Vi ønsker en fysioterapeut som er tverrfaglig innstilt. Tidligere 
erfaring innen idrettsfysioterapi, og rehabilitering er ønskelig. 
Dersom dette er interessant, vennligst send inn søknad og CV til:

Søknadsfrist 10. mai. 
Hinna Kiropraktor Klinikk, Hinnasvingene 55, 4020 Stavanger,  

epost: Tore@nemus.no

HINNA - TVERRFAGLIG HELSE -

Tvedestrand kommune

Ledig 70% driftstilskudd omgående
Fullstendig utlysningstekst finner du på
www.tvedestrand.kommune.no under ledig stilling.

Rehab.tjenesten:

Kommunefysioterapeut 

Søknadsfrist: 06.05.12
Søknad sendes elektronisk via Alta kommunes hjemmeside  
www.alta.kommune.no/jobb her fi nner du også    
fullstendig utlysningstekst.

Alta kommune
www.alta.kommune.no
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Elverum kommune

PRIVATPRAKTISERENDE FYSIO- 
TERAPEUT – 75 % DRIFTSAVTALE

Ved Sentrum  Fysikalske Institutt er det fra 01.08.2012 ledig 75 % 
avtalehjemmel for privatpraktiserende fysioterapeut.  Ved instituttet 
er det totalt 3 fysioterapeuter. Instituttet er godt innarbeidet med 
god pasienttilgang i alle aldersgrupper og med varierte arbeidsopp-
gaver.  Avtalehjemmelen er regulert av ASA 4313 slik den til enhver 
tid lyder.

Vi krever:
Offentlig godkjenning som fysioterapeut
Politiattest i tråd med bestemmelsene i Lov om helsepersonell 
§ 20a

Vi søker:
En fysioterapeut som har bred faglig bakgrunn, gjerne med 
erfaring fra privat praksis.
En fleksibel, strukturert og utviklingsorientert medarbeider med 
evne til både å arbeide i team og selvstendig.

Det vil bli lagt vekt på samarbeidsevne og personlige egenskaper. 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til fagsjef Lars 
Kiplesund eller rådgiver Aud Jorid Warmdal, tlf. 62 43 30 00.  
Kontaktperson ved  Sentrum Fysikalske Institutt er Connie Wulp 
Lerdal, tlf. 62 41 37 91.
 
Søknadsfrist: 21. mai 2012. 
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St. Olavs Hospital HF er universitetssykehus for Midt-Norge og integrert med  
NTNU, og studenter, lærere og forskere er en naturlig del av pasientbehandlingen. 
Helseforetaket er lokalsykehus for befolkningen i Sør-Trøndelag, men har også flere  
regionale og nasjonale oppgaver. Hovedtyngden av  virksomheten ligger i   
Trondheim. Helseforetaket har om lag 8000 ansatte og eies av Helse Midt-Norge  
RHF. For å fremme mangfold og variasjon blant våre tilsatte ønsker vi kvalifiserte 
søkere, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.   
Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Barne- og ungdomsklinikken 
Trondsletten habiliteringssenter 

Spesialfysioterapeut
Vi har ledig 100 % fast stilling som spesialfysioterapeut.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes ved henvendelse til  
seksjonsleder Gunn Karin Bye Hansen, tlf 415 66 824 og    
fysioterapeut Sissel Viken, tlf. 72 82 21 15.

Søknad sendes elektronisk via www.stolav.no, velg Jobbsøk,    
- her finner du også fullstendig tekst.

Søknadsfrist: 18. mai 2012 

Jobbdirekte A
S

overlege Ole Bjørn Herland, mobil 481 66 510. 

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

Fysioterapeut
40% driftstilskudd  privat fysioterapi med 
opptrapping

Kongsberg Kommune har ledig 40% (14 t/uke) 
driftstilskudd for fysioterapeut fra 01.05.2012, med 
opptrapping av hjemmelen til 60% fra 01.07.2014, 
videre opptrapping til 100% 05.03.2017. 

For mer informasjon om stillingen, kontakt: 
Anne Sissel Hove, konstituert seksjonsleder Mestring 
og ReHabilitering, tlf 48166087.

Full utlysningstekst: www.kongsberg.kommune.no

Søknadsfrist: 11.05.12

Fullstendig utlysning, se www.fredrikstad.kommune.no

FYSIOTERAPEUT 
Fysioterapiavdelingen i Fredrikstad kommune har ledig 100 % fast 
stilling i Ambulant rehabiliteringsteam. Nyopprettet stilling med 
oppstartsdato 20.08.12.

Søknad med CV, samt kopi av autorisasjon sendes: Fredrikstad kom-
mune, Forebyggende og kurative helsetjenester, P.b. 1405, 1602 
Fredrikstad.

Søknadsfrist: 21.05.12.

Servicetorget: Tlf. 69 30 60 00.

STILLING LEDIG 

Centro Asistencial Noruego S.L.U.
Bærum kommunes rehabiliteringssenter i Altea, Spania

Vi har behov for 2 fysioterapeuter i 100% stilling
fra 1. juni d.å. eller etter nærmere avtale.
 
Fysioterapeutene inngår i vårt tverrfaglige team bestående av
lege, ergoterapeuter, sykepleiere og hjelpepleiere/helsefagarbei-
dere.
 
Ordinær arbeidstid på ukedager er kl. 09 - 15 samt arbeider hver  
3. helg.
 
Flere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse 
daglig leder rune.helmersen@baerum.kommune.no eller 
avdelingsleder maria.eikenes@baerum.kommune.no
 
Skriftlig søknad samt CV sendes til en av de ovenstående adresser.
Søknadsfrist:  14 dager etter utlysning.



56     FYSIOTERAPEUTEN 4/12

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!
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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
6 utgaver: kr. 3.860  

12 utgaver: kr. 5.510

Medium modul, 57x30
6 utgaver: kr. 4.320 

12 utgaver: kr. 7.150

Stor modul, 57x40
6 utgaver: kr. 6.800 

12 utgaver: kr. 9.270

 Tidsskriftet Fysioterapeuten er landets 

største og beste annonseorgan for fysio-

terapeuter, både når det gjelder produktan-

nonser, stillingsannonser og annonser for 

møter, kurs og konferanser. 

Ta kontakt med Geir Berntsen 

i HS Media, tlf. 62 94 10 33, 

mail: gb@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

www.pearsonassessment.no

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
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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
3. Trondheim
MS-konferansen: Behandling – 

fra attakk til symptomer, nå og i 

fremtiden. 

Arr.: MS-forbundet, region Midt 

Info: www.ms.no/ 

6.-8. Co. Kerry, Ireland 

European Conference in Adap-

ted Physical Activity 2012 

Info: www. eucapa2012.eu

7.-8. Bergen
Amyotrofisk lateral sklerose 

(ALS) og andre motornevron-

sykdommer

Arr.: Den Norske Legeforening 

(kurset er søkt godkjenning av 

NFF) 

Info: http://stutt.no/240d7c

10. Feiringklinikken
Teoretisk hjerterehabili-

teringsseminar 

Arr.: Ressurssenter for 

hjerterehabilitering i HSØ/

Feiringklinikken 

Info: www.hjerterehab.no 

10.-11. Oslo 

Rehabilitering i samhandlingens 

ånd 

Arr.: Norsk sykehus- og 

helsetjenesteforening NSH 

Info: www.nsh.no

10.-11. Oslo 

Tverrfaglig kurs om barn og 

smerte 

Arr.: Norsk barnesmerteforening 

Info: www.

norskbarnesmerteforening.no/ 

21.-25. Holmsbu 
Forskning ved fjæra.

Workshop i kunnskapsbasert 

praksis og helsetjeneste

Arr: Kunnskapssenteret

Info: kari.haavelsrud@

kunnskapssenteret.no

24. Ålesund
MS-konferansen: Behandling – 

fra attakk til symptomer, nå og i 

fremtiden. 

Arr.: MS-forbundet, region Midt 

Info: www.ms.no/

31. Tromsø 

Åskonferanse  2012: Sammen 

om utfordringene, sammen 

om løsningene – samhandling 

som helsetjenestens største 

utfordring 

Arr.: Kunnskapssenteret 

Info: http://bit.ly/woVvzi 

JUNI
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 

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

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

5     30/4        4/5 25/5

6     21/5      25/5 15/6

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

Geir Berntsen, HS Media as, 

Postboks 80, 2260 Kirkenær

Tlf. 62 94 10 33, e-post: gb@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





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

Modell 25130 - Amsterdam 
Damesandal med mulighet for regulering 
av hælrem og over vristen.
Kvalitet: Imitert skinn med innersåle i 
ekte skinn
Farger: Sort - Hvit
Str.: 36 - 42

kr. 299,- inkl. mva

Modell 98590
Feminin formsydd t-shirt med korte ermer 
og rund hals. Behagelig bomullskvalitet 
med stretch.
Farger: Sort - Turkis - Lime - Cerise - Hvit - Lilla
Str.: XS - 3XL

kr. 149,- inkl. mva

2 stk. kr. 250,-

Modell 25210 - Verona 
Dame sportssko med elastisk snøring med 
stropper.
Kvalitet: Imitert skinn
Farger: Sort - Hvit
Str.: 36 - 41

kr. 329,- inkl. mva

Crinkle Sport
- Spesielt utviklet til bevegelse
En sporty serie, som er utviklet med fokus på 
å gjøre arbeidsdagen din behagelig. Serien er 
designet i gode kvaliteter som sitter perfekt og 
gir deg maksimal bevegelsesfrihet. Stoffet er 
funksjonelt og absorberer effektivt fukt.

Modell 16209
Dame polo
Formsydd
XS - 4XL

kr. 349,-  inkl. mva

Modell 99604
Dame bukse med  
strikk og regulerbare 
stropper i livet og  
ved ankelen.
Str.: XS/36 - 4XL/50

kr. 399,- inkl. mva

Modell 99387
Dame knickers  
med strikk i livet  
og regulerbare  
stropper i livet og  
ved kneet.
Str. XS/36 - 4XL/50

kr. 349,- inkl. mva

2-veis stretchkvalitet

- Sporty og funksjonell
Sporty bukse med stretch i begge retninger 
og mange detaljer. Meget funksjonell både 
til trening, arbeid og fritid.

Hvit Sort

Hvit Sort

100%  
bomull


