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SAMHANDLINGSREFORMEN SNIKER SEG inn over alt nå om dagen. Spørsmål og diskusjo-

ner i fora der fysioterapeuter samles handler i stor grad om denne gjennomgripende refor-

men. Mange kommuner jobber for å endre helsetjenestene i takt med de nye kravene. Mye 

er usikkert, men det skjer også positive ting.

Stavanger er ett eksempel. Der har politikerne valgt å satse på fysioterapi og rehabilitering 

med en ekstrabevilgning på fire millioner kroner. Hovedsatsingen blir rehabilitering av el-

dre.  Fysioterapeutene John Fleck og Mona Martinsen har vært aktive forkjempere for å få 

Stavanger-politikerne til å prioritere fysioterapi. De har utført et stykke politisk påvirknings-

arbeid over lengre tid som det står respekt av! 

En av politikerne de har fått med på laget er Kåre Reiten (H) – lege og leder av kommunal-

styret for levekår i Stavanger. Han ønsker kommunalminister Liv Signe Navarsete, som på 

nyåret lot seg begeistre av Fredericia-modellen i Danmark, velkommen etter. 

 

– I Norge har vi en passiv og gammeldags holdning til eldreomsorg. Ved hvert Stortingsvalg 

er det mas om flere sykehjemsplasser, enten det er Erna Solberg eller Jens Stoltenberg som 

snakker. Det er en foreldet debatt, sier Reiten. 

Men situasjonen er på langt nær like positiv over alt. I en del kommuner er rehabiliterings-

tilbudet dårlig eller nesten ikke-eksisterende. Mange fysioterapeuter er usikre på framtida.

– Det er en vakumtid. Samhandlingsreformen har akkurat trådt i kraft, og mange fysiote-

rapeuter er usikre på hva de skal gjøre, sier Anita Grongstad, leder i Faggruppen for hjerte 

og lungefysioterapi. Flertallet av medlemmene jobber med rehabilitering på sykehus og in-

stitusjoner. 

På faggruppens årsmøteseminar i Trondheim i februar ble det også etterlyst mer handlekraft 

fra NFF sentralt. Spørsmålene var mange: Hvordan vil samhandlingsreformen innvirke på 

deres jobbhverdag? Hva skjer om de ikke lenger kan bruke spisskompetansen sin på samme 

måte som før? Vil stillinger bli borte?

Fysioterapeuter i spesialisthelsetjenesten får fortvilte telefo-

ner fra kommunefysioterapeuter som ikke vet hva de skal 

gjøre: «Nå skal vi drive hjerterehabilitering. Hvordan går vi 

frem?»

Faggruppen mener det er svært problematisk at pasienter 

som trenger hjerte- eller lungerehabilitering nå blir sendt 

rett hjem til kommuner hvor det ikke er bygd opp et re-

habiliteringstilbud.  De peker også på at ingen har fått det 

reelle ansvaret for kompetanseoverføring fra spesialisthel-

setjenesten til kommunene. 

Oppsummert: Positive ting skjer, mange skjær i sjøen, 

utfordrende tider!
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Mye er usikkert, 
men det skjer 
også positive 
ting.
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og Redaktørplakaten

På godt og vondt
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aktuelt
– Vi har avtalt møter med både 
NFF, LO og NMF. Side 10

I februar var Oslo vertsby for 

Snowboard-VM, arrangert av 

sportens egne utøvere. Bak 

kulissene jobbet fysioterapeut 

Lars Andresen for å forebygge 

skader og bedre utøvernes 

fysikk.

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

ARRANGEMENTET gikk av stabelen 10.-19.

februar i Wyllerløypa, som etter verdens-

mesterskapet i snowboard skal hete Oslo 

Vinterpark.

Lars Andresen jobber ved klinikken Hel-

hetsgården i Elvestad i Østfold sammen med 

tre kiropraktorer. Han har samarbeidet med 

snowboardmiljøet i flere år, blant annet som 

fysioterapeut for utøverne i Arctic Chal-

lenge, som Terje Håkonsen har vært primus 

motor for. Andresen kjører snowboard selv, 

men bare som fritidsaktivitet. Under VM i 

Oslo var han og kollegene fysioterapeuter og 

kiropraktorer for alle utøverne, ikke bare de 

norske.

Alltid sju på vakt
Det var selvsagt flere behandlere på jobb til 

en hver tid, i tillegg til at mange utøvere også 

hadde med sine egne terapeuter, opplyser 

Andresen til Fysioterapeuten.

– I gjennomsnitt var det alltid fem kiro-

praktorer og to fysioterapeuter på vakt, og vi 

jobbet også med behandling på hotellet om 

kvelden. Målet var å få utøverne til å prestere 

bedre, og det tror jeg vi lyktes med. Vi drev 

mye med forebyggende behandling i tillegg 

til å behandle skader. Tilbakemeldingene vi 

fikk var at utøverne gjennom behandlingen 

de fikk klarte å optimalisere sine prestasjo-

ner. Vi er veldig fornøyde med det vi klarte å 

oppnå, sier han, og legger til at Kjersti Buaas, 

den største norske stjernen på kvinnesiden 

var usikker på om hun kunne stille til start.

– Etter at vi fikk jobbet intensivt og godt 

med henne, ble hun klar, forteller Andresen.

Han understreker at her er det tverrfag-

lighet som gjelder, og at utøverne skal stå i 

sentrum. Det gir god synergieffekt.

Mer forebygging
Typiske problemområder for snowboardere 

er rotasjoner i korsryggen og hard belast-

ning på knær og ankler.

– Når det gjelder ryggen, jobber vi mye 

med fleksibilitet. Det blir også mye taping 

på grunn av slitne muskler og belastning på 

knær og ankler. Jeg har tidligere vært fysio-

terapeut for et håndballag i dansk eliteserie, 

og belastningen på knær og ankler er vel så 

hard i snowboard, sier Andresen, og fortel-

ler om en positiv utvikling.

– Nå er det mer fokus på forebygging enn 

bare å drive med reparasjon av skader, slik 

det ofte var før. Forebygging bedrer presta-

sjonene, det er noe stadig flere utøvere blir 

oppmerksomme på. De må holde kroppen 

ved like også utenom sesongen, og mange 

driver med yoga og individuelle trenings-

programmer. Dette er en veldig positiv 

gruppe utøvere med mye god energi!

Det ble konkurrert i to formater under 

VM – Slopestyle og Halfpipe. Beste norske 

i Slopestyle for menn ble Aleksander Øst-

reng på femteplass, og blant kvinnene kom 

Kjersti Buaas på sjetteplass. Ingen norske 

utøvere kvalifiserte seg til Halfpipe. 

Snowboard: Forebygging – ikke bare reparasjon

FORNØYD STJERNE Amerikanske Jamie Anderson var svært tilfreds med fysioterapibehandlingen hun 
fikk av Lars Andresen under Snowboard-VM i Oslo. Foto: Henrik Aasbø
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AKTUELT  REHABILITERING

– Jeg trener for å kunne klare 

meg hjemme lengst mulig.  

Det er lett å skylde på alderen 

og bli sittende i sofaen, sier 

Solveig Sandvik (80). Hver uke 

følger hun et treningsprogram, 

som er skreddersydd av en 

fysioterapeut. 

TEKST Gro Lien Garbo, glg@fysio.no
FOTO Kjetil Grøtte

UTE er det gråvær, men i den lyse trenings-

salen ved fysioterapiinstituttet i Hillevåg i 

Stavanger er det full trøkk.  Solveig Sand-

vik, Rolf Østbø og et titalls andre pasienter 

er fullt konsentrerte om ulike øvelser, på 

apparater, på baller, på stoler. Fysiotera-

peut John Fleck, som er kontaktperson for 

NFFs avtalefysioterapeuter i Stavanger, viser 

oss stolt rundt på arbeidsplassen sin. Han 

har også invitert kollega Mona Martinsen, 

som er ambulerende barnefysioterapeut og 

medlem av samarbeidsutvalget, slik at de 

sammen kan fortelle hvordan de har stått på 

for å få politikerne i Stavanger til å satse på 

rehabilitering. Begge fnyser når vi foreslår å 

ta bilder av en behandlingssituasjon på benk 

i et av avlukkene.

– Ofte er det bare de første behandlinge-

ne som foregår på benk. I dag er det trening 

i sal etter veiledning fra fysioterapeut som 

gjelder. Aktiv handling og funksjonell tre-

ning, sier Mona Martinsen bestemt.

– Rett behandling, på rett sted, til rett tid, 

sier John Fleck – som et ekko av samhand-

lingsreformens vyer. 

– Setter av tid 
Solveig Sandvik sitter og balanserer på en 

treningsball og strekker seg mot fysiotera-

peut Arild Viste, som veileder henne gjen-

nom ulike øvelser. 

– Det er viktig å presse seg litt, sier den 

pensjonerte gynekologen. Hun fikk en in-

komplett paraplegi på grunn av ryggmarg-

skade for 27 år siden, og  har senere vært 

avhengig av krykker, rullestol og jevnlig tre-

ning.  

– Fysisk aktivitet er en forutsetning for 

at jeg skal klare å fungere.  Fysioterapeutene  

kjenner  alle muskelgruppene, og de kan til-

passe aktiviteten til  det jeg makter og tren-

ger.  Og ikke minst; de setter av tid.  Det er 

kanskje det viktigste. Hvor ellers spanderer 

helsevesenet en hel time på pasienten? spør 

Sandvik. 

Hun håper at treningsprogrammet skal 

bidra til at hun kan bo hjemme så lenge som 

mulig. I høst var hun i dårlig form og så 

mørkt på framtiden.  Mange mente hun måt-

te godta at kreftene avtok med alderen, men 

en ny treningsinnsats ga likevel resultater.

– Man er aldri for gammel til å trene seg 

opp.  Målet mitt er å kunne fortsette å gå en-

del med krykker,  komme over terskler og 

opp en trapp, både hjemme og på besøk hos 

familie og venner.  Kan jeg det, skal jeg være 

fornøyd.  Og så er det fint å kunne bruke rul-

lestolen iblant slik at hendene får fri!

– Må justere målene 
I treningssalen er også Rolf Østbø (56). Un-

der veiledning av fysioterapeut John Fleck 

øver han seg på å sette seg ned på en stol og 

å komme greit opp igjen. Først ved hjelp av 

en ekstra pute, så uten. Østbø vil på kino, og 

han vil komme opp og ned av kinosetet selv.

– Med leddgikt blir man sjelden bedre. 

Snarere går det motsatt vei, sier Østbø. Han 

har vært gjennom mellom 20 og 30 ope-

Stavanger satser på fysioterapi:

– Vil ha opptrening framfor pleie  

IKKE FOR GAMMEL – Det er viktig å presse seg litt, sier 80-år gamle Solveig Sandvik, som her får veiled-
ning av fysioterapeut Arild Viste.
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Fire millioner til rehabilitering 

 Som et svar på Samhandlingsreformen, som trådte i kraft fra nyttår, har Stavanger kommune 

bevilget fire millioner kroner ekstra til rehabilitering. Pengene skal gå til flere avtalehjemler for 

fysioterapeuter og til å ansette flere fysioterapeuter og ergoterapeuter. Hovedsatsingen blir 

rehabilitering av eldre. En opptrappingsplan for fysioterapi og rehabilitering skal være klar i løpet 

av våren. 

rasjoner og har blant annet  totalproteser i 

skuldrene og hoftene og avstivede håndledd.  

To ganger i uken får han fysioterapi hos 

John Fleck

– For meg er fysioterapi og trening et 

være eller ikke være. Det er ikke snakk om å 

prestere på idrettsbanen, men om å ha kraft 

nok i hendene til å kunne ta en kopp ut av 

skapet og å klare dagliglivet best mulig, sier 

Østbø og forteller at han hele tiden må jus-

tere målene sine etter virkeligheten. Noen 

dager er gode, andre dårlige. 

– John kjenner meg så godt at han straks 

tilpasser treningen etter hvordan jeg har det. 

Det er veldig betryggende. Det handler om 

både det psykiske og det fysiske, sier Østbø, 

som i mange år jobbet som bokhandler.

– Å være i jobb ga masse sosialt påfyll. Da 

jeg ikke lenger klarte å jobbe, var det som en 

avgrunn åpnet seg foran meg. Jeg har skjønt 

at struktur er viktig. Hver dag står jeg opp, 

dusjer og kler meg før jeg setter meg ved pc-

en. Det handler om selvrespekt. Treningen 

her er også viktig for det sosiale og bidrar til 

at jeg får flere gode dager, sier Østbø. Han 

har sterk tro på samhandlingsreformen, selv 

om han har både negative og positive opple-

velser med hjelpeapparatet

– Det er viktig at pasienten følges hele 

veien og at rehabiliteringen sikres. Vi som er 

pasienter må sees som hele mennesker.  Det 

er så enkelt og så vanskelig, sier han. 

Overbeviste politikerne 
John Fleck og Mona Martinsen inviterer 

oss inn i et behandlingsrom, hvor to be-

handlingsbenker for anledningen er gjort 

om til bord og dekket med kaffe, frukt og 

kaker. De to har vært blant de mest aktive 

forkjemperne for å få Stavanger-politikerne 

til å prioritere fysioterapi. Siden 2009 har de 

drevet en aktiv kampanje og oppsøkt samt-

lige politikere med innflytelse på helsefeltet. 

Samhandligsreformen - eller rehabilterings-

reformen, passet som hånd i hanske til mål-

setningen deres. 

– Vi er glade for de fire millionene som 

nå er bevilget. Det er ingen selvfølge midt i 

en finanskrise, sier Fleck. Han understreker 

imidlertid at pengene bare er et første skritt 

på veien til en langt bredere fysioterapidek-

ning. 

– Nå har politikerne vist at de er villige til 

å satse på rehabilitering.  Stavanger har lenge 

hatt 25 årsverk under gjennomsnittet for hva 

som er vanlig dekning i de større norske by-

ene, sier John Fleck. 

MÅ VISE HVA VI KAN – Som fysioterapeuter må vi gjøre oss synlige. Ingenting kommer gratis, sier John 
Fleck og Mona Martinsen. 

BETYR ALT – For meg er fysioterapi og trening et være eller ikke være, sier Rolf Østbø, som her får 
veiledning av fysioterapeut John Fleck.
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Han har lenge vært frustrert over ikke å 

kunne hjelpe de mange pasientene med hen-

visning som ikke får time hos fysioterapeut.

– Mange av dem kommer på døra på 

instituttet, men må avvises på grunn av 

sprengt kapasitet. Det er vondt å se de sam-

me pasientene flere måneder etterpå med 

langt dårligere funksjon. Når de taper funk-

sjon, får de igjen større behov for pleie og 

omsorg. Det blir en ond sirkel, sier Fleck. 

Det er denne sirkelen han og Mona Martin-

sen håper kan brytes.

– Med god fyisoterapidekning kan vi 

hjelpe pasientene til og nå sitt potensiale, 

sier Mona Martinsen. 

– Og spare kommunen for store pleieut-

gifter, sier Fleck.  De to er samkjørte og har 

nedlagt mange timer de siste årene på å selge 

budskapet sitt inn til beslutningstakerne i 

kommunen.  

– Krever tålmodighet
– Som fysioterapeuter må vi gjøre oss syn-

lige. Ingenting kommer gratis. For og få 

gjennomslag må man være tålmodig og ikke 

gi seg, sier Fleck. 

– Forebygging og rehabilitering er jo det 

samhandlingsreformen handler om. Helse-

Norge har vært alt for opptatt av pleie og 

omsorg og ikke sett at flertallet av pasientene 

har størst nytte av aktivitet.  At fysioterapi 

ofte er viktig før operasjon er en godt bevart 

hemmelighet for mange, sier Mona Martin-

sen. John Fleck nikker. 

– Pasienter med Kols har stor nytte av fy-

sioterapi og trening. Det er det mange fastle-

ger som ikke vet. Så vi har en stor oppgave i 

å fortelle dem hva vi kan bidra med.  De aller 

fleste pasienter får forbedret livskvalitet ved 

å få et tilpasset treningsprogram. Det gjelder 

kreftpasienter, slagpasienter – og ikke minst 

de eldre. 

– Hva er de viktigste rådene dere vil gi 

fysioterapeuter ander steder i landet som øn-

sker å få gjennomslag for satsing på fysiote-

rapi i sine kommuner? 

– Opprett et samhandlingsutvalg og velg 

representanter for  NFF som talerør for alle. 

Skriv årsrapport og synliggjør arbeidet du 

gjør. Skaff deg innsikt og kunnskap om det 

kommunale systemet og over hva som er po-

litikernes ansvar og hva som er administra-

sjonens. Og ikke minst: Husk at du er lønnet 

av det offentlige. Da er det viktig å spille på 

lag med de som bevilger pengene, sier Mona 

Martinsen. 

– Politikerne må vite hvem vi er og hva vi 

kan. Vi i NFF må opptre enhetlig som grup-

pe – både de kommunalt ansatte og vi som 

jobber med driftsavtale. Vi som represente-

rer NFF bør også tale de unge fysioterapeu-

tene uten avtale sin sak, sier John Fleck.  

Mer gruppetrening
Mona Martinsen og John Fleck ser for seg en 

behandlingskjede, der pasientene kommer 

til dem etter at de har vært til behandling 

eller operasjon for akutt skade. Så får de in-

dividuell kartlegging, tilrettelagt individuell 

trening og veiledning – og til slutt gruppe-

trening. Alt i tett samarbeid med fastlegen. 

– Vi må bli flinkere til å samle kols-pa-

sienter, hjertepasienter og rygg og hofte-pa-

sienter i egne treningsgrupper.  Vi har nok 

behandlet pasientene for mye individuelt. 

Gruppetrening er mer effektivt, og deltaker-

ne kan lære av hverandre og bygge hveran-

dre opp, sier John Fleck.

–  Hvordan vil situasjon være for fysiotera-

peuter i Stavanger om to år?  

– Først og fremst har vi et mye tettere 

samarbeid med fastlegene med faste fel-

lesmøter der vi treffes jevnlig og snakker 

sammen. Og så har vi en mer aktiv befolk-

SOSIALT Pasientene Solveig Sandvik og Rolf Østbø mener treningen er viktig for det sosiale og bidrar til flere gode dager.
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ning, der flere eldre klarer seg hjemme med 

rettledning av fysioterapeut, sier John Fleck. 

Politiker og lege 
På Rådhuset i sentrum av Stavanger sitter 

Kåre Reiten, som er Høyrepolitiker og leder 

av kommunalstyret for levekår – og dessuten 

lege. 

– Jeg er fagperson og politiker, men først 

og fremst er jeg lege, fastslår han. 

Det var Kåre Reiten som rett før jul fikk 

flertallet av Stavangerpolitikerne med seg på 

å bevilge fire millioner kroner fra samhand-

lingsreform-budsjettet til satsing på fysiote-

rapi.

– Dette er en sak som har opptatt meg i 

årevis. I egen praksis har jeg sett hvordan 

pasienter blir gående unødvendig lenge syk-

meldt fordi de ikke får tilbud om fysioterapi. 

Som politiker har jeg jobbet for å få til en end-

ring i over åtte år, sier Reiten og understreker 

at det har vært en prøvelse i tålmodighet.

– Jeg vet ikke hvor mange innlegg jeg har 

holdt om denne saken i bystyret. Men i poli-

tikken må man ha langsiktige planer. Fire år 

er ingenting. Etter åtte år kan det begynne å 

skje noe, sier han og slår leende ut med ar-

mene. 

Reiten berømmer John Fleck, Mona Mar-

tinsen og andre fysioterapeuter som har stått 

på for å overbevise politikerne om nytten av 

rehabilitering. 

– Fysioterapeutene har hatt gode argu-

menter. Det har jo nesten ikke vært gitt ut 

avtaler her i byen de 10-15 siste årene. Tiden 

var overmoden, sier Reiten.  

– Man må ha noen som har overskudd 

til å jobbe i forhold til det politiske miljøet. 

Det krever at noen gidder å stå på og vise 

seg fram. Mange fysioterapeuter sitter rundt 

omkring på kontorene sine og er frustrerte. 

Det hjelper lite.  Det er viktig at fysiotera-

peutene spiller på lag og viser hva de er gode 

for – enten de jobber som selvstendig næ-

ringsdrivende eller er kommunalt ansatt, 

sier han.

Gammeldags holdning
Kåre Reiten er opptatt av eldrebølgen og er 

også inspirert av hvordan man i Fredericia 

i Danmark har hatt fokus på rehabilitering 

og habilitering, som han selv har jobbet for 

i åtte år. Han ønsker kommunalminister Liv 

Signe Navarsete, som på nyåret lot seg be-

geistre av Frederica, «velkommen etter».  

– I Norge har vi en passiv og gammel-

dags holdning til eldreomsorg. Ved hvert 

stortingsvalg er det mas om 

flere sykehjemsplasser, enten 

det er Erna Solberg eller Jens 

Stoltenberg som snakker. 

Det er en foreldet debatt. El-

drebølgen vil bli den største 

sosialpolitiske utfordringen i 

det kommende århundre.

Kåre Reiten ser for seg et 

løp der flest mulig av de eldre 

klarer seg hjemme. 

– Etter opphold på syke-

hus må helsepersonell straks 

besøke pasienten hjemme 

og stille nye spørsmål. «Hva 

kan vi hjelpe deg med?» gjel-

der ikke lenger. Fra nå av 

er spørsmålet: « Hva kan vi 

gjøre for at du skal klare deg 

selv?»   

– Tror du ikke at mange vil 

oppleve dette som brutalt? 

– Jo sikkert. Det vil ta tid 

å forstå hva rehabilitering 

innebærer. Det er nødven-

dig med nytenkning. Både 

de pårørende og fastlegen er 

oftest innstilt på sykehjem, 

på pleie og behandling. Den 

moderne fysioterapien, som 

stiller krav og krever aktiv 

handling er nok i utgang-

punktet ikke det pasienten 

ønsker.  Men det er faktisk 

aktivitet som hjelper. Da kan 

man ikke fortsette med gam-

meldags pleie og behandling.  

Vi må slutte å ha ensidig 

fokus på den enkelte pasi-

ents rettigheter. Vi må også 

snakke om plikten til å følge opp egen helse.   

– Hva slags oppgaver ser du for deg for fy-

sioterapeutene framover? 

– De vil følge opp og kartlegge den en-

kelte pasient, men gruppetrening vil bli vik-

tigere. Det er ikke sikkert at en person med 

slitasjegikt skal beslaglegge en fysioterapeut 

to timer i uken, hvis gruppetrening kan 

gjøre samme nytten, sier Reiten og under-

streker at fysioterapeutene må ta ansvar for å 

avslutte behandlinger som ikke er vitenska-

pelig fundert.  

– Jeg tror det blir spennende å være fysio-

terapeut i årene framover. Fysioterapeutene 

vil jobbe direkte med å restituere pasienter 

som har behov for det – og vil ikke lenger 

måtte løpe rundt på private bedrifter og 

massere ansatte.  Jeg tror at Stavanger blir 

et utstillingsvindu for rehabilitering. Flere 

pasienter vil være fornøyde fordi de nå blir 

aktivisert – og ikke passivisert, sier Kåre Rei-

ten.  

Det er viktig at fysioterapeutene spiller på 
lag og viser hva de er gode for.

NYE TIDER – I Norge har vi en passiv og gammeldags holdning til el-
dreomsorg, sier Kåre Reiten. Lederen av kommunalstyret i Stavanger 
varsler nye tider med fokus på rehabilitering. Foto: Gro Lien Garbo
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Helsedirektoratet anbefaler 

offentlig spesialistgodkjenning 

for fysioterapeuter, i denne 

omgang for manuellterapeuter 

og psykomotorikere. Nå ligger 

avgjørelsen hos politisk led-

else i HOD. 

 
TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

SAMME dag som Fysioterapeuten ble sendt 

til trykkeriet, mandag 5.mars, hadde de-

partementet avtalt et møte med NFF. 

Anbefalingen om å inkludere fysiotera-

peuter og psykologer i den offentlige spe-

sialistordningen går fram av en utredning 

Helsedirektoratet har laget på bestilling fra 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). 

Utredningen ble oversendt departementet 

rundt 1. februar. I en separat utredning går 

direktoratet imot en egen autorisasjon for 

manuellterapeuter.

Lotte Grepp Knutsen, statssekretær i 

HOD, opplyste i en e-post til Fysioterapeu-

ten 24. februar at departementet relativt 

raskt vil avklare den videre prosessen med 

Helsedirektoratets anbefalinger, men at det 

nødvendigvis vil ta noe tid før det kan kon-

kluderes i saken.

– Både NFF, LO og NMF
Når det gjelder splittelsen blant manuell-

terapeutene, understreket hun at departe-

mentet selvsagt er kjent med at det er ulike 

synspunkter på spørsmålet om autorisasjon 

til nye grupper. 

– Vi vil lytte til innspill både fra Norsk Fy-

sioterapeutforbund, LO og Norsk Manuell- 

terapeutforening. Jeg har allerede avtalt mø-

ter med disse, opplyste Grepp Knutsen. 

Forbundsleder Eilin Ekeland har uttrykt 

skuffelse over at ikke flere grupper enn psy-

komotorikere og manuellterapeuter blir 

foreslått for offentlig spesialistgodkjenning 

i denne omgang.  Departementet ønsker 

imidlertid ikke å kommentere innholdet i 

rapportene før forslagene fra Helsedirekto-

ratet er vurdert.

– Beslutningen om spesialistgodkjenning 

til flere grupper, slik Helsedirektoratet fore-

slår, og eventuelt til hvilke grupper, vil ha 

faglige, administrative og økonomiske kon-

sekvenser. Dette vil bli grundig vurdert i de-

partementet, oppyser Lotte Grepp Knutsen. 

Ikke autorisasjon
Helsedirektoratet har utredet spørsmålet om 

dobbelt autorisasjon for manuellterapeuter 

flere ganger tidligere. Denne siste utrednin-

gen kommer i tilknytning til arbeidet med 

å vurdere om offentlig spesialistordning skal 

utvides til å gjelde flere grupper helseper-

sonell, blant dem ulike spesialistområder i 

fysioterapi og psykologer.

Det framkommer klart i utredningen at 

kravet om egen autorisasjon svekkes av at 

fagmiljøet er så splittet. Norsk Manuelltera-

peutforening (NMF) med Peter Chr. Lehne 

som leder, har siden de gikk ut av NFF i 

2006 drevet sterk lobbyvirksomhet for dob-

belautorisasjon. Faggruppen for manuellte-

rapi i NFF går derimot inn for en offentlig 

spesialistgodkjenning.

Et annet viktig punkt i utredningen er at 

ledelsen ved masterstudiet i manuellterapi 

ved Universitetet i Bergen går imot autori-

sasjon.

Pasientsikkerhet 
Helsedirektoratet mener ellers at hensynet 

til pasientsikkerheten er tilstrekkelig ivare-

tatt ved at alle manuellterapeuter har auto-

risasjon som fysioterapeut. Når det gjelder 

vurderingen av om yrkesutøvelsen til manu-

ellterapeuter og fysioterapeuter er vesens-

forskjellige, peker direktoratet på at splittel-

sen i fagmiljøet svekker argumentasjonen i 

vesentlig grad. 

Internasjonalt er manuellterapeuter ver-

ken omfattet av en egen autorisasjon eller 

spesialistgodkjenning, blir det påpekt i ut-

redningen. Det gjelder både i de nordiske 

land, EU og i vestlige land utenfor EU.

Spesialistgodkjenning eller autorisasjon: 
Avgjørelsen kan ta tid

Welcome to participate in the Nordic Seating Symposium for  
everyone with an interest in seating and positioning for people  
with disabilities.
For more information:
The Nordic Seating Symposium is arranged in cooperation between the Assistive Technology  

Centers / Institutes in Denmark, Iceland, Norway and Sweden.

www.hi.se/seating

Nordic Seating Symposium
22–24 May in Stockholm,Sweden
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WalkAide® er en høyteknologisk elektrostimulator som hjelper mange droppfotpasienter  

til å løfte foten under gange. WalkAide® er meget avansert og må ikke forveksles  med  

                               tidligere elektrostimulatorer som har vært  
                       tilgjengelige for denne pasientgruppen. 

                Ny teknologi, basert på en  

      programmerbar tiltsensor,  

            gjør WalkAide® lett og  

              betjene for brukeren 
                

                Enkel elektrodeplassering 

                 

                 Ingen hælsensor 

                  
                  

                Egnet også for barn 

             

                    

WalkAide® er godkjent som 

et ortopedisk hjelpemiddel 

gjennom NAV  

  

Det er store forskjeller mellom kvin-

ner og menn når det gjelder hvor 

mange som får gradert sykemelding, 

viser en ny rapport fra SINTEF Helse.

TEKST John Henry Strupstad
fagredaktor@fysio.no

DET samme gjelder ulike aldersgrupper, 

yrkesgrupper, utdanningsgrupper, sektorer 

og næringer. Ufaglærte, sjåfører, operatører 

og omsorgsarbeidere er blant de yrkesgrup-

pene som sjeldnest mottar graderte sykmel-

dinger. De med høyest utdanning og størst 

fleksibilitet i jobbsituasjonen ser ut til å ha 

høyere graderingsandel. Rapporten bekref-

ter dermed hva forskning lenge har vist, at 

sykefravær varierer i stor grad med sosial 

bakgrunn og utdanning. Det er systematisk 

slik at jo lavere utdanning, jo høyere syke-

fravær. 

Gradert sykmelding skal brukes der-

som den sykmeldte kan utføre deler av 

sine vanlige arbeidsoppgaver ved å ar-

beide redusert, bruke lenger tid på ar-

beidsoppgavene, eller delvis kan utføre nye 

arbeidsoppgaver, eventuelt etter tilrette-

legging fra bedriften. Sykmelder skal vur-

dere om det kan gis gradert sykmelding. 

Rapporten bygget på intervjuer med 280 le-

dere og tillitsvalgte fra 41 virksomheter, en 

spørreundersøkelse i 2.500 virksomheter, 

samt data fra offentlige registre. 

Les mer: www.sintef.helse.no

Store forskjeller i gradert sykmelding
Har du savnet nr. 2?

Flere tusen av våre lesere har mot-

tatt Fysioterapeuten nr. 2 svært sent, 

lenge etter utgivelsesdatoen 17. februar. 

Enkelte har kanskje ikke fått bladet i det 

hele tatt. Den sterke forsinkelsen skyldes 

at firmaet som adresserer bladene har 

hatt tekniske 

problemer. 

Bladene som 

har kommet 

i retur blir 

adressert på 

nytt og sendt 

ut enkeltvis 

som a-post. 

Vi beklager! 

Red. 
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– Det er vakumtid. Samhand-

lingsreformen har akkurat 

trådt i kraft, og mange fysio-

terapeuter er usikre på hva de 

skal gjøre.

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

ANITA Grongstad og Bente Frisk, hen-

holdsvis leder og nestleder i Faggruppen 

for hjerte og lungefysioterapi, er forundret 

over at NFF sentralt ikke bruker dem mer. 

I midten av februar arrangerte faggruppen 

årsmøteseminar i Trondheim. Innbakt i de 

fleste temaene på dagsorden; samhandlings-

reformen. 

Hovedtyngden av medlemmene jobber 

med rehabilitering på sykehus og institu-

sjoner. Spørsmålene er mange: Hvordan vil 

samhandlingsreformen innvirke på deres 

jobbhverdag? Hva skjer om de ikke lenger 

kan bruke spisskompetansen sin på samme 

måte? Og – vil stillinger bli borte?

– For passivt
Faggruppen savner handlekraft fra NFF.

– Vår faggruppe er så liten at vi forsvin-

ner i mediebildet, mens NFF er store nok til 

å bli hørt. Forbundet bør gå ut i media og 

fronte sakene som er på dagsorden, og vi er 

forundret over at NFF ikke bruker oss mer. 

Ved Oslo universitetssykehus (OUS) har 

man merket samhandlingsreformen med at 

hjertegruppen på Ullevål ble lagt ned med et 

pennestrøk. Ved flere sykehus legges det ned 

lignende gruppetilbud. NFF har knapt nok 

vært ute og markert motstand, sier Grong-

stad.

– Har dere tatt dette opp med NFF sen-

tralt?  

– Vi er fagpersoner som har fulltidsjob-

ber og tar styrevervet i tillegg. Derfor har vi 

hatt fullt fokus på årsmøteseminaret fram til 

nå. Men vi ønsker å ta mer tak i det. Samti-

dig tror vi mange faggrupper savner at NFF 

snakker med dem. NFF kan bruke faggrup-

pene mer aktivt i de helt konkrete sakene 

som oppstår, som da hjertegruppa ble ned-

lagt, sier Grongstad. 

De ser at pasienter står frem når de enga-

sjerer seg i saker, og de spør seg hvorfor ikke 

fysioterapeuter kan gjøre det samme. 

– Vi i faggruppen er her for NFF. Vi har et 

godt nettverk av fagpersoner som kan stille 

opp i media. Vi har mye å vise til og kan 

argumentere med at fysioterapi er et gode, 

understreker Frisk. 

Tung vei å gå opp 
Kommunefysioterapeuter får nå ansvar for 

å drive rehabilitering i langt større skala 

enn før, og faggruppen er beredt til å bi-

stå. Grongstad vet at fysioterapeuter i spe-

sialisthelsetjenesten får fortvilte telefoner fra 

kommunefysioterapeuter som ikke vet hva 

de skal gjøre: «Nå skal vi drive hjerterehabi-

litering. Hvordan går vi frem?» 

– Kunnskap kommer ikke av seg selv. 

Den må øves opp, sier Grongstad, som til 

daglig jobber på Glittreklinikken. Hun for-

teller hvor viktig det er med faglig trygghet 

når man møter pasienter med tung lunge- 

eller hjerteproblematikk.

– Det er essensielt for hele rehabiliterin-

gen. Og skal man skape trygghet, må man 

ha kunnskap. En litt usikker fysioterapeut 

kan velge å legge doseringen litt ned, slik at 

treningseffekten ikke blir så god. Hele reha-

biliteringen kan da bli bortkastet. Det er nå 

viktig at kommunefysioterapeutene får opp-

læring, sier hun. Samtidig ønsker de ikke å 

trenge seg på. 

– Vi med spesialkompetanse kan ikke 

trenge oss på fysioterapeutene i kommu-

nene, og de på sin side vet ofte ikke helt hva 

de skal spørre etter. De får heller ingen ret-

ningslinjer fra sine overordnede i forhold til 

hvordan kompetanseoverføring mellom før-

ste- og andrelinjetjenesten skal foregå. De 

må gå opp en helt ny sti, som ingen har gått 

opp før, sier Frisk.

Fokus på kompetanse
Faggruppen mener det er et stort problem at 

ingen har det reelle ansvaret for kompetan-

seoverføring. 

– Sykehusene føler seg ikke ansvarlig 

for kompetanseoverføring på et overordnet 

nivå. Ingen har gitt dem det ansvaret. Der-

med kan viktig kompetanse, som det har tatt 

lang tid å bygge opp, forsvinne før den har 

blitt overført til kommunen, sier Frisk.

Hun synes også det er svært problematisk 

at pasienter som før fikk hjerte- eller lunge-

Savner handlekraft fra NFF
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rehabilitering i andrelinjetjenesten nå blir 

sendt rett hjem til kommuner hvor det ennå 

ikke er bygd opp et rehabiliteringstilbud. 

– De færreste kommuner har klart å eta-

blere rehabiliteringsopplegg som er gode 

nok. Mange kommuner har nok ikke noe 

tilbud i det hele tatt. Disse pasientene mister 

dermed en kjempeviktig rehabilitering, noe 

som kan bli kostnadskrevende for samfun-

net på sikt, stadfester Frisk. 

– Kommunene har fått for lite hjelp til å 

få i gang gode tilbud. Ordningen med bøter 

når de ikke klarer å ta imot pasienter fra sy-

kehus, fører til at kommunene per i dag ikke 

har nok fokus på å bygge opp gode rehabili-

teringstilbud. De bruker heller ressurser på 

å skaffe nok sykehjemsplasser for å unngå 

bøter, sier Grongstad.

Bidra til faglig trygghet
Faggruppen ser at de har kunnskap mange 

har behov for nå, og ønsker å bistå fysiote-

rapeuter som søker kunnskap om rehabilite-

ring av hjerte- og lungepasienter.

– Vi ser behovet og ønsker å utvikle nye 

kurstilbud for å overføre kunnskap, også 

i større deler av landet. Vi kommer for ek-

sempel gjerne til Tromsø, sier de to.

Tradisjonelt har faggruppemedlemmene 

jobbet på sykehus og i opptreningsinstitu-

sjoner. Det er nå aktuelt for faggruppen å gå 

ut på en ny arena for å fange opp medlem-

mer. 

– Pasientene som har tilhørt vår faggrup-

pe velter nå inn i kommunene. Nå blir det en 

utfordring for oss å få tak i kommunefysio-

terapeutene, sier Grongstad.

Scenario 
– Har dere inntrykk av at samhandlingsrefor-

men allerede nå begynner å føre til at fysiote-

rapistillinger ved sykehusene legges ned?

– Ved medisinsk avdeling på Ullevål 

sykehus er det lagt ned over ti overflødige 

stillinger. Når pasientene forsvinner ut til 

kommunene, er det naturlig at det blir færre 

fysioterapistillinger ved sykehusene, sier 

Grongstad, som uansett ikke vil svartmale 

situasjonen. På spørsmål om hvordan hun 

tror situasjonen er om et par år, svarer hun 

at hun tror det vil se lysere ut enn det gjør 

nå.

– Intensjonen med samhandlingsrefor-

men er bra; folk skal få behandling der de 

bor. Det gjelder å finne gode løsninger. De 

vil variere fra kommune til kommune. Kan-

skje kan man noen steder ha et tett samar-

beid med sykehusene, mens man andre ste-

der kan drive interkommunalt samarbeid. 

Mange modeller kan utvikles, sier Grong-

stad, før hun påpeker et annet aspekt:

– Utfordringen er at man samtidig også 

må jobbe mye mer konsentrert med fore-

bygging, for å møte eldrebølgen, og ikke 

minst den store yngrebølgen som kommer, 

med diabetes og livsstilssykdommer. Nå må 

vi fysioterapeuter komme oss opp fra kjel-

lerne der vi har vært og ut på arenaene der 

folk er. Det er konkurrenter der ute, og vi må 

vise at vi har noe å fare med! 

OPP OG FREM Bente Frisk og Anita Grongstad i faggruppen for hjerte og lungefysioterapi ønsker at 
fysioterapeuter skal bli mer synlige i media.
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Treningsfysiolog Dorthe 

Stensvold holdt foredrag om 

trening og metabolsk syndrom. 

Fysioterapeuten stilte henne 

noen kjappe spørsmål.  
 
TEKST og FOTO Anne K. Rønning

fysioterapeuten@fysio.no

STENSVOLD jobber til daglig som forsker 

ved K. G. Jebsen, senter for hjertetrening, 

ved NTNU i Trondheim. I fjor sommer dis-

puterte hun med avhandlingen «Physical 

activity, cardiovascular health and longevity 

in patients with metabolic syndrome». Hun 

hadde et lydhørt publikum på årmøtesemi-

naret til Faggruppen for hjerte- og lungefy-

sioterapi i Trondheim. 

– Hva er metabolsk syndrom?

– Metabolsk syndrom er en  samling ri-

sikofaktorer for  hjerte- og karsykdommer. 

For å få diagnosen, må man ha minst tre av 

følgende risikofaktorer: forhøyet midjemål, 

høyt systolisk og/eller diastolisk blodtrykk, 

høye triglyserider, lite HDL-C og for høyt 

blodsukker.

– Hva var utgangspunktet for doktorgrads-

arbeidet ditt?

– Hensikten var å undersøke hvordan 

ulike typer trening på-

virker risikofaktorene 

som er forbundet med 

metabolsk syndrom. Vi 

annonserte etter delta-

kere i avisen, så folk tok 

selv kontakt for å være med på studien. Jeg 

ønsket også å undersøke sammenhengen 

mellom fysisk aktivitet og dødelighet hos 

personer med metabolsk syndrom. For å 

gjøre dette brukte vi data fra HUNT 2.

– Hva fant du ut?

– Vi oppdaget at intervalltrening med 

høy intensitet ga flest fordelaktige forand-

ringer i risikoprofil. Tolv uker med intervall-

trening førte til en økning i oksygenopptak 

og forbedret endotelfunksjon. Vi fant også 

en reduksjon i inflammasjon, midjemål og 

fettprosent etter intervalltrening. For øvrig 

så vi at styrketrening, og en blanding av in-

tervall- og styrketrening kan være effektivt.

Når det gjaldt dødelighet, analyserte 

vi data fra HUNT, Helseundersøkelsene 

i Nord- Trøndelag. Vi så at de med høyest 

aktivitetsnivå hadde lavest risiko for tidlig 

død. Den største reduksjon i dødelighet fant 

vi likevel hos de som rapporterte å være litt 

fysisk aktive sammenlignet med de som var 

helt inaktive.

– Er metabolsk syndrom arvelig?

– Du er som regel ikke predisponert for 

tre av seks risikofaktorer. Arv spiller så klart 

en rolle, men er man fysisk aktiv, kan man 

redusere risikoen for å få metabolsk syn-

drom drastisk.

– Kan barn ha metabolsk syndrom, eller 

opptrer det mer med alderen?

– Barn kan strengt tatt ha det, men fore-

komsten øker  med alder. Man ser at kost-

hold og fysisk aktivitet spiller en stor rolle 

for om man utvikler tilstanden eller ikke, 

uavhengig av alder.

– Er det ofte likhetstegn mellom metabolsk 

syndrom og sykelig overvekt?

– Metabolsk syndrom er veldig livsstils-

betinget. De som har det er ofte inaktive, og 

jeg vil tro at de fleste med sykelig overvekt 

har metabolsk syndrom. Samtidig kan man 

også se at personer som er ganske overvek-

tige har fine verdier, mens personer som 

ikke er veldig overvektige har alle risikofak-

torene. 

– Har du noen tanker om hvordan man 

kan motivere personer som tradisjonelt har 

vært svært inaktive til å komme seg 

ut på tredemølla?

– Gi dem opplæring, oppføl-

ging og konkrete mål. La dem få se 

resultatene selv, på blodprøver og 

tester. Da vil de se at det virker. Jeg 

tror de fleste som får beskjed om at de har 

metabolsk syndrom ønsker å gjøre noe med 

det, men tilbudet de får i dag er nok for dår-

lig. For øvrig er intervalltrening motiveren-

de, fordi det er relativt fort gjort – og fordi 

det er en forandring i det. Du har 4-3-4-3. 

Det skjer ting, det er gjennomførbart.

– Er tilbudene til denne kategorien pasien-

ter gode nok?

– Bor du i en by og er hjertesyk, har du 

sannsynligvis et tilbud om trening. Men 

det er en utfordring og et problem at folk i 

mange kommuner ikke får god nok oppføl-

ging. Mange av disse går til fastlegene sine, 

som ikke gir gode nok og konkrete råd for 

hvordan man bør trene. 

– Få opp pulsen!

TOK DOKTORGRAD Dorthe Stensvold har tips om hvordan man kan motivere personer som tidligere har 
vært svært inaktive til å komme seg opp på tredemølla.

Gi dem opplæring, oppfølging  
og konkrete mål.
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En rørt Karin Denstad 

(72) ble kåret til æres-

medlem i Faggruppen 

for psykomotorisk

fysioterapi i forbin-

delse med årsmøtet 

på Gardermoen  

7. februar.

TEKST OG FOTO Gro Lien Garbo
glg@fysio.no

KARIN Denstad er en av pione-

rene innen faget. I begrunnelsen 

for æresmedlemskapet trekkes 

det fram at hun har vært viktig 

for fagutviklingen siden tidlig 

på 1960-talllet. Denstad un-

derviste rundt i landet, – også 

tverrfaglig – og utarbeidet i sin 

tid kurs i autogen trening. Hun 

var aktiv i Bergensmiljøet i flere 

år etter å ha blitt ansatt i nyopp-

rettet stilling som avdelingsleder 

ved Psykiatrisk klinikk på Hau-

keland sykehus i 1968. Hun for-

teller om et inspirerende tverr-

faglig miljø som vokste fram i 

samarbeid med Psykologisk in-

situtt ved Universitetet i Bergen 

om forskning og undervisning.

– Det er stort å bli hedret. 

Jeg er både stolt og beveget, sa 

Karin Denstad, da hun tok imot 

æresmedlemskapet og en skulp-

tur av et hus med et stort hjerte 

på taket. Hun la ikke skjul på at 

det har vært nødvendig med be-

tydelig innsats på de forskjellige 

arbeidsstedene gjennom årene 

for å få satt psykiatrisk og psy-

kosomatisk fysioterapi på kartet.

Til Fysioterapeuten forteller 

hun hvordan tilfeldighetenes 

spill har vært bestemmende for 

veivalg i arbeidslivet. For ek-

sempel hvordan Oslo-gruppens 

fagmøte på Lier sykehus i sin tid 

– et møte med pasienter og de-

monstrasjon av gruppebehand-

ling – ble avgjørende for hennes 

ønske om å arbeide med fysiote-

rapi i psykiatrien.

– Hva synes du man har opp-

nådd i løpet av din tid i faget?

– Vi har fått mye større ak-

sept for faget i løpet av disse 

årene. Forståelse utad skapes via 

informasjon og kunnskap om 

faget, og best gjennom praktisk 

klinisk samarbeid. Det gjelder 

å finne en form for formidling 

som når fram.  I dag lever vi i 

en tid med nedskjæringer og en 

hard kamp om ressurser. Da er 

det viktigere enn noen gang at 

vi tydeliggjør den unike kompe-

tansen vi sitter inne med.

– Hvorfor er psykomotorisk 

fysioterapi viktig?

– Hos mange er det en mangel 

på kroppsbevissthet og trygg-

het i egen kropp. Her har vi en 

viktig jobb å gjøre i  alle alders-

grupper. Metoden psykomoto-

risk fysioterapi er en verdifull og 

helt sentral metode, men også 

ressurskrevende. Det er pasient-

kategorier som vil være bedre 

tjent med annen tilnærming. Vi 

har utviklet mange metoder – 

både individuell behandling og 

gruppebehandling – som vi kan 

spille på for å møte den enkelte 

pasientens behov. En av mine 

hjertesaker er betydningen av 

det første møtet med pasienten, 

der det foretas en grundig eva-

luering med behandlingsavtale. 

Skjøre pasienter vil kunne fan-

ges opp og ivaretas på en for-

svarlig og støttende måte.  En-

klere problematikk  kan styres 

til korttidsopplegg, som avspen-

ningstrening i gruppe. Dermed 

kan ventelisten for gruppen som 

mest trenger psykomotorisk  fy-

sioterapi  kortes ned, mener Ka-

rin Denstad. 

Karin Denstad  
– æresmedlem hos psykomotorikerne

VIKTIG – Mange mangler en trygghet i egen kropp. Derfor er psykomotorisk 
fysioterapi viktig, sier Karin Denstad, som har fått æresmedlemskap hos 
psykomotorikerne.
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Barnefysioterapi
Det er opprettet et nytt nettsted for bar-

nefysioterapeuter i Oslo og omegn. Målet er 

blant annet å styrke det faglige samarbeidet 

og samle ulike ressurser på ett sted. Primus 

motor er fysioterapeut Atle Aune i bydel St. 

Hanshaugen, Oslo kommune.

Nettstedet finner du på 

www.barnefysioioslo.com 

E-post: barnefysioioslo@gmail.com

Bruk av gode objektive mål for asymmetri under gange kan gi en mer nøyaktig og forenklet 

registrering av gangfunksjon enn subjektive mål. Det viser en avhandling fra Universitetet i 

Bergen (UiB).

Fysioterapeut Caroline Hodt-Billington disputerte 24. februar. Hun har undersøkt måle-

metoder for asymmetri under gange hos kroniske slagpasienter eller hofteartrosepasienter. 

Avhandlingens tittel er «Measures of symmetry in gait – Methodological principles and clinical 

choices», opplyser UiB.

Hodt-Billington mener at gode objektive mål er mindre personavhengige, og kan gi mer 

nøyaktig og forenklet registrering av gangfunksjon enn subjektive mål. Videre at slike målinger 

på sikt kan brukes til å lage mer personlig tilrettelagte rehabiliteringsprogram, og til registre-

ring av endringer i gangfunksjon hos hver pasient. 

BMJ Best Practice som 
gratis app

Det kliniske oppslagsverket Best Practice 

fra BMJ er nå tilgjengelig for alle brukere med 

norsk IP-adresse. Helsebiblioteket.no har gjort 

det mulig å laste ned oppslagsverket som app 

på iPhone, helt gratis. 

Best Practice er et klinisk oppslagsverk fra 

BMJ Evidence Centre, spesielt utviklet med 

tanke på klinikerens møte med pasienten. 

Oppslagsverket dekker mer enn 10.000 ulike 

tilstander, og innholdet oppdateres løpende.  I 

tillegg til online-nettversjon for PC og mobil, 

finnes Best Practice som en app som kan 

installeres på iPhone, iPad og iPod Touch. 

Best Practice inneholder ca. 200 brosjyrer 

med informasjon om vanlige tilstander og 

diagnoser beregnet på pasienter. Helsebiblio-

teket har oversatt disse brosjyrene til norsk 

og gjort dem tilgjengelige på sin pasientinfor-

masjonsside.

Les mer: www.helsebiblioteket.no 

EN NY Norsk Standard for 

universell utforming av ute-

områder skal bidra til at fle-

re får tilgang til friluftsliv og 

andre utendørsaktiviteter. 

Dette er en oppfølging av 

Regjeringens handlingsplan 

for universell utforming og 

økt tilgjengelighet. 

Rundt 15 prosent av den 

norske befolkningen har en 

eller annen form for nedsatt 

funksjonsevne. Av 615 re-

gistrerte friluftsområder til-

fredsstiller kun tre prosent 

kravene til å være godkjent 

for rullestolbrukere uten 

ledsagere eller for synshem-

mede. 

Med den nye standarden, 

som ble offentliggjort 28. 

februar, vil flere få mulighet 

til å delta i friluftslivets gle-

der og nyte godt av parker 

og andre opparbeidede ute-

områder, opplyser Standard 

Norge og Miljøverndeparte-

mentet i en felles pressemel-

ding.

Les mer: www.standard.no

Friluftsområder skal tilrette- 
legges for alle

Objektive mål på halting

Moderat til høy intensitet 
Ny forskning fra Danmark viser at vi bør være fysisk aktive ved moderat til høy 

intensitet hver dag for å få en forebyggende og behandlende effekt mot en rekke 

livsstilssykdommer.  

Anbefalt intensitet og type aktivitet varierer, men stikkord for alle er kondisjonstre-

ning.  En rapport fra den danske Sundhedsstyrelsen, som oppsummerer forskning på 

området, peker på at helsepersonell bør bli enda flinkere til å anbefale fysisk aktivitet 

som behandlingstiltak. 

Kilde: Bente Klarlund Pedersen, Lars Bo Andersen: Fysisk aktivitet (2011) håndbog 

om forebyggelse og behandling. Sundhedsstyrelsen.  
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Ortopeden 1961
– I 1961 ble 67 studenter uteksaminert 

ved Oslo Ortopediske Institutt. Vi har hatt 

anledning til å møtes hvert 5. år siden da, men 

nå feirer vi 50 års-jubileum med en skikkelig 

markering, skriver Karin Røise i en e-post til 

Fysioterapeuten.

Jubileumsmarkeringen går av stabelen lørdag 24. mars på Soria 

Moria hotell og konferansesenter på Voksenkollen i Oslo. I tillegg til 

festmiddag og hyggelig samvær innbyr arrangementskomiteen til se-

minar på ettermiddagen. Her skal Audun Myskja holde foredrag, legen 

som blant annet er kjent for bøkene Den musiske medisin og Finn din 

indre kraft.

Atrieflimmer og utholdenhetstrening

Det er behov for flere studier om treningsintensitet, aldersforand-

ringer og atrieflimmer. I tillegg er det behov for studier hvor kvinner 

er med, konkluderer forfatterne av en artikkel i legetidsskriftet 

(nr.3/2012).

Forfatterne Graff-Iversen og medarbeidere har sett på kunn-

skapsgrunnlaget for hypotesen om at det er en sammenheng mellom 

utholdenhetstrening og atrieflimmer. 

I alt 17 oversiktsartikler i Pubmed ble inkludert, hvorav tre var 

av nyere dato. Resultatene fra studien viste at det er belegg for 

påstanden om at intensiv fysisk aktivitet kan gi økt risiko for denne 

tilstanden, men flere av studiene hadde metodiske svakheter. 

Les mer: http://tidsskriftet.no

Inaktivitet er en viktigere forklaring 

på hjertepasienters reduserte funk-

sjonsnivå enn selve sykdommen, 

viser en doktorgradstudie ved NIH. 

Men det kan likevel ikke utelukkes at 

hjertesykdom påvirker skjelettmus-

kulaturen. 

GUNNAR Slettaløkken disputerte den 29. 

februar med avhandlingen «Skeletal muscle 

exercise capacity in heart failure patients» 

ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne, Nor-

ges idrettshøgskole (NIH).

Studien viser også at hjertesviktpasien-
ter er like trenbare som friske.  Formålet 
var å undersøke om skjelettmusklene er 

begrensende for arbeidskapasiteten hos 
hjertesviktpasienter, og hvordan pasien-
tenes muskulatur og funksjon påvirkes 
av utholdenhetstrening. 

Pasientene og den friske gruppa gjennom-

førte et seks ukers utholdenhetstreningspro-

gram på ett ben i et spesialdesignet trenings-

apparat. Det trente og det utrente benet ble 

sammenlignet både med utholdenhetstes-

ter og med vevsprøver av muskulaturen. 

Resultatene viste at skjelettmuskulaturen til 

hjertesviktpasientene responderte like godt 

eller bedre på utholdenhetstrening som 

hos friske personer. Det sviktende hjertet 

vil imidlertid utgjøre en større begrensning 

på prestasjonsevnen under arbeid hvor en 

større del av kroppens muskler deltar, me-

ner Gunnar Slettaløkken. 

— Fysioterapi for barn

— Ergoterapi innenfor allmenhelse

— Epilepsi og rehabilitering

— Kunnskapsbasert praksis
 i helsetjenesten

— Personalledelse for helse-
 og sosialsektoren

— Psykisk helsearbeid

— Psykisk lidelse og utviklingshemming 

— Sexologi og funksjonshemming

Studiestart høsten 2012
For mer informasjon om studier og 
søknadsfrister, se: www.hioa.no/studier

Videreutdanninger
Fakultet for helsefag

Hjertesviktpasienter like trenbare 
som friske

50
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Fysioterapeut Astrid Kleppe er 

alltid på jobb. Som en del av de 

norske styrkenes feltsykehus 

i Afghanistan, er hun i 

beredskap 24 timer i døgnet. 

TEKST Tone Elise Galåen
fysioterapeuten@fysio.no

LEIREN ligger i Meymaneh, hovedstaden i 

Faryab-provinsen nordvest i landet. Mey-

maneh er den tettest befolkede norske leiren 

i Afghanistan, og huser de rundt 500 norske 

soldatene i PRT 18 (Provincial Reconstruc-

tion Team) som tilhører stabiliseringsstyr-

ken i den krigsherjede islamske republikken. 

Dagens PRT er den 18. norske kontingen-

ten i Faryab-provinsen siden 2001. Astrid 

Kleppe er den tredje fysioterapeuten tilknyt-

tet de norske styrkene, et tilbud som kom på 

plass i 2010.

Etter endt turnustjeneste jobbet Kleppe 

som idrettskonsulent på Bardufoss, inntil 

hun i fjor ble anbefalt å søke stillingen som 

fysioterapeut i Afghanistan. Det var ønske-

lig at søkerne hadde bakgrunn fra forsvaret, 

men det var ingen betingelse. 

Seks måneder
– Jeg har lyst til å satse på idrettsfysioterapi, 

og profesjonelle soldater er å regne som topp- 

idrettsutøvere. De er svært godt trente, og 

ofte utsatt for ekstreme belastninger, sier 

Kleppe.

Men det var mange ting å tenke gjennom 

før hun til slutt takket ja til stillingen. Til 

tross for et tungt nærvær av internasjonale 

militære styrker, er Afghanistan et farlig 

land å ferdes i. Taliban er stadig på offensi-

ven og sprer frykt og død med sine terror-

handlinger. 

Kleppe kom ned første gang i slutten av 

november i fjor og blir til slutten av mai. 

Arbeidsperioden er seks måneder. I løpet av 

denne tiden har hun to avbrekk på 14 dager 

hvor hun kan reise hjem for å møte familie 

og venner. 

Det er godt å få litt avveksling, for her 

nede er vi på jobb døgnet rundt. Vi som ar-

beider i leiren er ikke i frontlinjen og er godt 

skjermet, og med mindre vi absolutt må, for-

later vi aldri leiren. Det er ikke vits i å utsette 

seg for unødvendig fare, sier Kleppe.

Fysisk krevende
Fysioterapeutens desidert viktigste oppgave, 

er å opprettholde operasjonell evne til de 

som er ute i felten. Gjennom forebyggende 

trening, behandling og oppfølging, sørger 

Kleppe for at soldatene i minst mulig grad 

er reduserte på grunn av fysiske plager, og 

hverken utgjør en fare for seg selv eller ka-

meraten dersom de kommer opp i en reell 

Forsvarets fysioterapeut i Meymaneh

I UNIFORM En annerledes virkelighet: – Pistol er en del av uniformen, også innenfor leiren,  
forteller Astrid Kleppe. Foto: Bjørn-Erik Solli



FYSIOTERAPEUTEN  3/12     19

kampsituasjon. Mange av soldatene bærer 

veldig tungt utstyr og kommer inn med 

stive nakker, vonde skuldre og ryggsmerter.  

Deler av arbeidsdagen til Kleppe går imid-

lertid med til å veilede og behandle overbe-

lastningsplager fra krevende fysisk arbeid i 

og utenfor leiren, og ikke minst fra trenings-

rommet.

– Fysisk trening er i ytterste konsekvens 

livsnødvendig her nede, soldatene er nødt til 

å være i god form for å kunne utføre jobben 

sin. Mange trener på seg akutte skader, spe-

sielt belastningsskader, enten ved styrketre-

ning eller på tredemølle. Slitasjen ved å være 

på jobb døgnet rundt i mange måneder er 

større enn mange tror, spesielt dersom job-

ben i og utenfor leiren er fysisk krevende, 

sier hun.

Kleppe berømmer utstyret hun har til 

rådighet sammenlignet med det hun har 

hjemme, og mener hun står i fare for å bli 

litt bortskjemt når det gjelder både behand-

lings- og treningsutstyr. Arbeidsdagen er 

veldig variert. Kleppe kan ha alt fra en til 

åtte pasienter pluss gruppetrening i løpet 

av en dag – aktiviteten i behandlingsrom-

met synker proporsjonalt med økt aktivitet 

utenfor leirens murer. Soldatene kommer 

til behandling når de har tid med hensyn til 

oppdrag.

Veileder lokale krefter
Feltsykehuset har to fulle kirurgiske team, 

akuttmottak, røntgen og operasjonssal, 

og tar inn folk som skader seg i områdene 

rundt Meymaneh. 

I traumeteamet er fysioterapeuten en av 

dem som har rollen som «skriver». For se-

nere dokumentasjon noterer skriveren pasi-

entens status ved ankomst, årsak til skadene 

og behandlingen de mottar på store white-

boardtavler plassert på traumestasjonene. 

Pasientene blir stabiliserte, før de blir trans-

portert til Mazar-e Sharif litt lenger nord i 

landet. Utover dette har fysioterapeuten in-

gen direkte kontakt med traumepasientene, 

men sykehuset får inn sivile pasienter fra lo-

kalsamfunnet til oppfølging, særlig i forhold 

til bruddbehandling. 

Feltsykehuset veileder det lokale syke-

huset slik at de på best mulig måte kan vi-

dereføre behandlingen selv, og tar inn så få 

lokale pasienter som mulig. Feltsykehuset 

er lite, med et begrenset antall sengeplasser, 

og personell og utstyr må være klart til å ta 

imot egne styrker, skulle behovet oppstå.

Det er mange skader i lokalbefolknin-

gen som følge av blant annet bilulykker og 

eksplosjoner, mye bruddskader og amputa-

sjoner. Vi behandler og veileder, men bør 

hverken gi hjelp eller utstyr som de ikke 

selv klarer å opprettholde. De internasjonale 

styrkene skal jo ut herfra, og da må de lokale 

kunne klare seg på egen hånd, sier Kleppe. 

Hun anslår behovet for fysioterapi i det 

krigsherjede landet som bortimot uendelig.

Godt miljø
Så langt i år har det ikke skjedd større hen-

delser i området rundt Meymaneh, selv 

om det ventes at aktiviteten vil ta seg opp 

nå som det blir varmere i været og snøen 

forsvinner. Kleppe er forberedt på at våren 

kan bli urolig, men føler seg trygg. Et eget 

kompani står for sikkerheten av leiren og 

områdene rundt. Innenfor leiren bærer alle 

håndvåpen, det er en del av uniformen.

Hun angrer ikke på at hun tok på seg 

oppdraget i Afghanistan, og roser den po-

sitive innstillingen folk i leiren har og det 

gode miljøet på tvers av yrkesgruppene. 

– Det krever de rette holdningene når 

folk skal leve så tett på hverandre over lang 

tid. Negativitet sprer seg raskt. Leiren har et 

absolutt alkoholforbud, men i stedet for å gå 

på pub, arrangeres det sosiale sammenkom-

ster som filmkvelder, bingo og quiz.  Så vi 

har heldigvis mulighet til å koble av litt inni-

mellom, sier Astrid Kleppe. 

TORSDAG 23. FEBRUAR, mindre enn to uker etter at intervjuet med 

Astrid Kleppe ble gjennomført, angrep et hundretalls rasende de-

monstranter den norske leiren i Meymaneh. 

Demonstrantene, som kastet stein og ropte slagord, brøt seg til 

slutt gjennom sperringene, og oppholdt seg i den ytre delen av leiren 

i halvannen time før de ble drevet tilbake. I tumultene ble en norsk 

soldat skadet av en håndgranat. 

I samarbeid med religiøse ledere og soldater, lyktes det etter hvert 

lokalt politi å få kontroll over situasjonen, og demonstrasjonen ble 

oppløst.

Dagen etter ble en rakett avfyrt mot leiren uten at den medførte 

skader på hverken personer eller materiell.

Bakgrunnen for angrepet var en hendelse ved den amerikanske 

militærleiren i Bagram noen dager tidligere, hvor eksemplarer av 

Koranen ble brent som søppel. Brenningen utløste en strøm av til 

dels voldelige demonstrasjoner over hele landet, hvor afghanere 

protesterte mot det de karakteriserte som skjending av islams hel-

lige bok. 

Til nå skal minst 30 mennesker være drept som en følge av disse 

urolighetene.

Den norske leiren angrepet

MED OG UTEN KIT Soldatene bærer ofte tungt ute i felten. Utstyret 
kan veie opp mot 30 kilo. Foto: Geir Bøe
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 Hensikt: Utforske om og hvordan synsforstyrrelser virker inn på hvordan pasienter med 

ervervede hjerneskader beveger seg i fysioterapibehandling.

Metode og materiale: Utvalget besto av to pasienter med synsforstyrrelser og 

bevegelsesproblemer som følge av hjerneskade. Begge var innlagt for rehabilitering i 

spesialisthelsetjenesten og fikk individuell oppfølging av fysioterapeut og synspedagog.  

Én fysioterapibehandling av hver pasient ble videofilmet, og synspedagog og fysiotera-

peut ble intervjuet for å skaffe bakgrunnsinformasjon for videoanalysen. Etter inngående 

analyse av materialet ble gjennomgående trekk og mønstre identifisert.

Resultat: Synsforstyrrelser har betydning for hvordan pasientene beveger seg, blant an-

net gjennom å svekke presisjon ved armbevegelser, gjøre det vanskelig å initiere vendinger 

og påvirke kroppsholdning. Funnene indikerer at synsforstyrrelsene setter sitt preg på 

pasientenes bevegelsesvaner.

Konklusjon: Kunnskap om synsforstyrrelser gir en mer utfyllende forståelse av hvilke 

forutsetninger pasienter har for å bevege seg. Å ta høyde for synsforstyrrelser vil derfor 

være av betydning for å komme frem til adekvat behandling.

Nøkkelord: Fysioterapi, bevegelse, syn, hjerneslag, traumatisk hjerneskade.

Synsforstyrrelser og bevegelse 
– en observasjonsstudie av fysioterapibehandling

fag

Innledning
Omtrent halvparten av alle som rammes av 

hjerneslag eller traumatiske hjerneskader får 

synsforstyrrelser (tabell 1) (1–3). Tradisjo-

nelt er det tatt liten høyde for dette ved re-

habilitering av denne pasientgruppen, men 

en reorientering kan spores. For eksempel 

anbefaler Helsedirektoratet (4) nå at syns-

pedagoger er tilgjengelige i den spesialiserte 

rehabiliteringstjenesten.

Denne artikkelen er basert på en studie 

(5) som springer ut av førsteforfatters er-

faringer fra samarbeid med synspedagog. 

Erfaringene bidro til en skjerpet oppmerk-

somhet for sammenhenger mellom synsfor-

styrrelser og bevegelsesmåter. Dette vekket 

interessen for å undersøke om synsforstyr-

relser virker inn på hvordan pasienter beve-

ger seg.

Det er gjennomført en rekke eksperi-

mentelle forsøk som omhandler ulike sam-

menhenger mellom syn og bevegelser, blant 

annet studier som undersøker hvilken be-

tydning blikkretning har for aktivitet i nak-

kemuskulatur (6), om det er sammenheng 

mellom balanse og visuell oppfattelse av 

vertikalitet etter hjerneslag (7), og en studie 

som måler forholdet mellom øye- og hode-

bevegelser hos friske mennesker (8). Fysio-

terapeuten har også publisert en kasusrap-

port som tar for seg øyemotorisk trening i 

kombinasjon med fysioterapibehandling til 

en pasient med hjerneslag (9). Det er imid-

lertid lite forskning som belyser fysioterapi-

behandling for pasienter med synsforstyr-

relser etter ervervede hjerneskader.

Vår studie tok derfor utgangspunkt i 

følgende forskningsspørsmål: Virker syns-

forstyrrelser inn på hvordan pasienter med 

ervervede hjerneskader beveger seg i fysiote-

rapibehandling, og hvordan gjør de eventuelt 

det? Formålet var å finne ut av om – og even-

tuelt hvordan – synsforstyrrelser virker inn 

på bevegelsesmåten, og dermed bidra til en 

utvidet forståelse for pasientenes forutset-

ninger for å bevege seg.

VITENSKAPELIG ARTIKKEL
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Metode
Studiedesign
Vi gjennomførte en observasjonsstudie av 

to fysioterapibehandlinger som ble sup-

plert med intervju av synspedagog og fysio-

terapeut. Fagpersonene ble intervjuet for å 

få bakgrunnsinformasjon om pasientenes 

synsforstyrrelser, øvrige funksjonsproble-

mer og behandlingen de mottok.

Rekruttering og utvalg
Som planlagt ble to pasienter inkludert i stu-

dien. Utvalgets størrelse skulle være hånd-

terlig innenfor rammene av det planlagte 

prosjektet (en mastergradsoppgave) (5). In-

klusjonskriteriene var at pasientene hadde 

både synsforstyrrelser og bevegelsesproble-

mer som følge av hjerneskade. De skulle 

også være innlagt til rehabilitering ved sy-

kehus med oppfølging av fysioterapeut og 

synspedagog. Ved å gjennomføre datainn-

samlingen i spesialisthelsetjenesten, søkte vi 

å sikre at godt kvalifiserte fagpersoner bidro 

med nyttige opplysninger om pasientene.

Etter en omfattende ringerunde for å få 

oversikt over hvilke rehabiliteringsavdelin-

ger ved norske sykehus som hadde ansatt 

både synspedagog(er) og fysioterapeut(er), 

Halvparten av alle som rammes av hjerneslag eller 
traumatiske hjerneskader får synsforstyrrelser.

SYNSFELTSKADER En av de vanligste synsforstyrrelser etter hjerneskade er synsfeltskader. Det  innebærer at deler av det ytre rom som normalt registreres 
ikke lenger oppfattes, og den som rammes kan ha vansker med å merke utfallene.

Synsforstyrrelser kan virke inn på beve-

gelsesmåten etter hjerneskade.

Forståelse for sammenhenger mellom 

synsforstyrrelser og bevegelser bidrar til 

at behandling kan tilpasses bedre.

Samarbeid mellom fysioterapeut og syns-

pedagog åpner for samtidig oppøving av 

bevegelseskontroll og synsfunksjon.

Kort sagt
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ble det opprettet samarbeid med to avde-

linger. Da ledelsen ved avdelingene ga klar-

signal om det, kontaktet vi synspedagogene 

og fysioterapeutene og ga dem muntlig og 

skriftlig informasjon om studien. Flere av 

synspedagogene og fysioterapeutene sa seg 

villige til å stille som informanter, og til å 

være behjelpelige med å finne aktuelle pa-

sienter.

Rekrutteringen foregikk ved at fagperso-

nene tok kontakt med forskeren da det duk-

ket opp aktuelle pasienter. De pasientene 

som møtte inklusjonskriteriene ble kontak-

tet av lederen ved avdelingen de var innlagt 

på, som formidlet informasjon om studien, 

inkludert forespørsel om samtykke til delta-

kelse. Pasienter som på eget initiativ, og etter 

minst ett døgns betenkningstid, returnerte 

underskrevet samtykkeerklæring, ble inklu-

dert i studien.

Grunnet tidspress og mangel på aktuelle 

pasienter valgte vi å inkludere en pasient 

som artikkelens førsteforfatter (forskeren) 

selv behandlet ved sin arbeidsplass. 

Datainnsamling og materiale
Vi benyttet temaguider for intervjuer (figur 

1) og observasjoner (figur 2) i datainnsam-

lingen. Én fysioterapibehandling av hver 

pasient ble filmet med håndholdt videoka-

mera. Artikkelens førsteforfatter fikk hjelp 

fra en kollega til å filme sin behandling. De 

to behandlingene varte i henholdsvis 37 og 

51 minutter og foregikk uforstyrret på et 

behandlingsrom ved en fysioterapiavdeling.

Semistrukturerte intervju av synspeda-

gog og fysioterapeut ble gjennomført og 

tatt opp med diktafon. Synspedagogen in-

formerte om pasientenes synsforstyrrelser, 

som sammen med opplysningene fra fy-

sioterapeutene skapte et bredere grunnlag 

for å forstå pasientenes forutsetninger for å 

bevege seg. Ettersom det ikke går an å inter-

vjue seg selv, utarbeidet førsteforfatteren et 

dokument hvor han skriftlig besvarte punk-

tene i intervjuguiden.

Råmaterialet omfattet halvannen time 

videofilm, tre timer lydopptak og teksten 

som var skrevet med utgangspunkt i inter-

vjuguiden.

Bearbeiding og analyse
Lydopptakene fra intervjuene ble transkri-

bert og deretter tematisert. Temainndelin-

gen stammet dels fra intervjuguidene, dels 

fra tema som informantene tok opp på eget 

initiativ. Bearbeidingen av intervjuene resul-

terte i fire tekstdokumenter med fortettet in-

formasjon om pasientene. På denne måten 

ble opplysningene håndterlige og lett tilgjen-

gelige under videoanalysen. Førsteforfatters 

skriftlige besvarelse av intervjuguiden forelå 

allerede som tekst og ble behandlet på sam-

me måte som resten av intervjumaterialet.

Filmene ble bearbeidet og analysert ut fra 

retningslinjer fra mikroanalytiske tradisjo-

ner i samfunnsvitenskap (10–12). De under-

streker betydningen av å starte vidt, for der-

etter å bli mer fokusert og selektiv. Vi startet 

derfor med å se på filmene i sin helhet, for å 

skaffe oversikt og få et overordnet inntrykk. 

Deretter ble hele hendelsesforløpet i filmene 

beskrevet i tekstform, en prosess som bidro 

til at nye detaljer og nyanser ble fanget opp. 

Etterpå ble disse tekstene lagt vekk, til fordel 

for å studere selve videofilmene på skjerm.

Videre arbeid med analyse av videofil-

mene fortsatte med veksling mellom å se 

på interessante enkeltsituasjoner og identi-

fisere gjennomgående særtrekk og mønstre 

i pasientenes bevegelsesløsninger. Sammen-

fatningene av intervjuene ble brukt aktivt 

underveis. Filmene ble delt opp i kortere 

sekvenser ved hjelp av et dataprogram. Der-

etter ble sekvensene sortert i mapper, noe 

som innebar en deskriptiv kategorisering 

av videomaterialet. Fra hver film vokste det 

frem sju mapper som fikk navn ut fra felles 

kjennetegn, for eksempel «Situasjoner med 

målrettet bevegelse av venstre arm» og «Si-

tuasjoner hvor pasienten reiser seg opp fra 

sittende til stående». Mappene inneholdt 

fra to-tre til over tjue sekvenser som varte 

fra ti sekunder og opp til to minutter. Med 

utgangspunkt i denne kategoriseringen stu-

derte vi sekvensene grundig i forhold til 

hverandre og i forhold til videofilmen som 

helhet. Etter hvert ble arbeidshypoteser be-

kreftet eller avkreftet ut fra vurderinger av 

sammenhenger mellom videomaterialet, in-

tervjuopplysningene og teori. Derfor rettet 

vi gradvis mer oppmerksomhet mot enkelte 

sekvenser. Etter nøye vurdering av hvilke 

deler av videofilmene som kunne gi svar på 

forskningsspørsmålet, ble et lite utvalg se-

kvenser valgt for mer inngående analyse og 

fortolkning. Den skriftlige presentasjonen 

av to slike filmutsnitt er valgt ut for denne 

artikkelen.

Etikk
Prosjektet var godkjent av Regional komité 

for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 

(REK Nord) før igangsetting.

Informantene (pasienter og fagpersoner) 

mottok fyldig informasjon om forsknings-

prosjektet og sine rettigheter i den forbin-

Synsfeltskader En av de vanligste synsforstyrrelser etter hjerneskade. Innebærer at deler av det ytre rom som normalt  
registreres ikke lenger oppfattes, og den som rammes kan ha vansker med å merke utfallene. 

Øyemotoriske problemer Opptrer ofte på grunn av svekket kraft og/eller endret tonus i øyemusklene. Kan gi dobbeltsyn og vansker 
med å fiksere og fokusere blikket. Siden skarpsynet utgjør kun en liten del av synsfeltet, er raske og presise 
øyebevegelser avgjørende for å skaffe oversikt over omgivelsene.

Nedsatt sentralsyn/visus Innebærer svekkelse av synsskarpheten. Kan komme av brytningsfeil, men også som følge av hjerneskader. Da 
vil briller eller kontaktlinser ikke nødvendigvis være til hjelp.

Nedsatt visuell oppmerksomhet («neglekt») Kjennetegnes av at personen har vansker med å være oppmerksom på synsinntrykk fra den ene halvdelen av 
rommet, selv når synsfeltet er intakt. Opptrer hyppigst og i sterkest grad ved skader i høyre hjernehalvdel.

Bailey et al. Treatment of visual neglect in elderly patients with stroke. Physical Therapy. 2002; 82(8): 782–97; Brodal P. Sentralnervesystemet. 4. utgave. Oslo: Universitets-
forlaget, 2007; Kerkhoff G. Neurovisual rehabilitation: recent developments and future directions. American Journal of Ophthalmology. 2000; 130(5): 687–8; Wilhelmsen G.  
Å se er ikke alltid nok. Oslo: Unipub Forlag, 2003.

TABELL 1 Vanlig synsforstyrrelser. Store deler av hjernen er involvert i mottak, bearbeiding og tolkning av synsinntrykk. Synsforstyrrelser som 
følge av hjerneskader er mangfoldige og kan opptre i ulike kombinasjoner.
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delse, og ga frivillige skriftlige samtykker. 

Pasientene ble kontaktet av lederen ved av-

delingen de var innlagt på. Siden avdelings-

lederne kun arbeidet administrativt, hadde 

ikke pasientene noen form for avhengig-

hetsforhold til dem. Slik minimerte vi risi-

koen for at pasientene skulle føle seg presset 

til å delta i studien.

For å sikre anonymitet er pasientene gitt 

fiktive navn, mens fagpersonene omtales 

uten navn.

Resultater
Filmutsnittene er valgt fordi de illustrerer 

gjennomgående trekk ved pasientenes be-

vegelsesmåter. De følges av våre tolkninger. 

Innledende opplysninger om pasientene 

stammer fra intervjuene.

Pasient A: Anne
Anne, en kvinne i 70-årene, hadde nedsatt 

muskelkraft i venstre kroppshalvdel etter å 

ha blitt rammet av hjerneinfarkt. Hun satt 

for det meste i rullestol, men kunne reise seg 

til stående med litt støtte og gå noen ustø-

dige skritt med rullator. Hver gang tyngden 

havnet på venstrebeinet sviktet hoften og 

kneet ble overstrukket.

Styrken i venstre arm var tilnærmet nor-

mal, men siden hun var litt uoppmerksom 

på venstre side av kroppen, kunne den bli 

hengende utenfor rullestolen. Fysioterapeu-

ten poengterte at Anne plasserte seg langt 

mot venstre da hun gikk i gangbanen eller 

med rullator, og mente at det hadde med 

uoppmerksomheten å gjøre.

Synspedagogen fant venstresidige 

synsfelt utfall på begge øynene. Utfallene 

var sterkest uttalt i nedre venstre kvadrant, 

hvor de i et område var fullstendige. I en del 

situasjoner neglisjerte Anne synsinntrykk 

fra venstre side, og hun hadde store vansker 

med å flytte blikket mot venstre, selv om det 

ikke var nedsatt styrke i øyemusklene. Syns-

pedagogen tolket dette som uttrykk for både 

synsfeltutfall og svekket oppmerksomhet.

Anne vendte seg nesten alltid mot høyre 

i situasjoner som krevde at hun skaffet over-

sikt over omgivelsene bak seg. I sekvensen 

som følger snur hun seg til forandring mot 

venstre:

Anne øver på å gå i en gangbane. Fysiote-

rapeuten befinner seg på huk foran henne 

og beveger seg baklengs langs gulvet, mens 

han støtter henne til venstre hofte med sin 

høyre hånd. Når Anne har gått til enden 

av gangbanen, stanser hun.

«Snur du?» spør fysioterapeuten, som 

reiser seg til stående, strekker venstre arm 

over Annes høyre skulder, og plasserer 

hånda flatt øverst på ryggen hennes. Anne 

tar umiddelbart fatt på å snu seg mot ven-

stre og flytter høyre hånd over til rekkver-

ket på venstre side. Når halve vendingen er 

unnagjort, blir hun stående med hodet og 

overkroppen rotert en anelse mot venstre. 

Hun strekker venstre arm bak kroppen og 

forsøker å få fatt i rekkverket som befinner 

seg bak henne, men bommer. Nølende, 

og uten å rette blikket mot venstre, blir 

Anne stående noen sekunder og vifte med 

armen bak kroppen. Til slutt roterer hun 

hodet ytterligere mot venstre og får øye 

på rekkverket på motsatt side. Da løfter 

hun venstre arm høyere, strekker den ut, 

og lar hånda deise ned på rekkverket. Selv 

om Anne fortsatt ikke har snudd seg helt 

rundt i gangbanen, starter hun på tilbake-

turen så snart grepet er festet. Høyrebeinet 

føres i en halvsirkel rundt venstrebeinet, 

de første skrittene blir litt sjanglende, men 

etter hvert kommer hun seg på riktig kurs.

Anne har vansker med å snu seg mot ven-

stre. Det virker som om hun jobber «mot-

strøms» og har tungt for å orientere kroppen 

den veien. Først kommer hun seg bare halv-

veis rundt. Deretter blir hun stående å vifte 

med venstre arm bak ryggen, og har etter alt 

å dømme ikke oversikt over hvor rekkverket 

befinner seg.

Presisjonen ved bevegelser av venstre 

arm var god så lenge Anne så mot venstre, 

men den ble betydelig redusert da hun ret-

tet blikket rett frem eller mot høyre. Det 

er nærliggende å tro at armen og objek-

tene som bevegelsene rettet seg mot da falt 

innenfor området med synsfeltutfall, og at 

presisjonen ble svekket som følge av det. 

Også oppmerksomhetsproblemene kan ha 

bidratt til at hun fikk vansker med å orien-

tere seg mot venstre.

I tillegg virket sannsynligvis svekket mus-

kelkraft i venstre bein inn da Anne fikk pro-

blemer med å snu seg rundt. Ved hemiplegi 

etter hjerneslag er det blant annet vanlig 

med nedsatt kraft i muskler som ekstende-

rer og abduserer hoften på den mest affiserte 

Synspedagog
1. Hvilke synsforstyrrelser har pasienten? Visus, øyemotorikk, øyedominans, synsfelt, oppmerksomhet/ 

neglekt, oppfattelse av rom/retning.
2. Behandling av synsforstyrrelsene. Målsettinger, beskrivelse av tiltak, evaluering av behandlingsfor- 

løpet så langt.
3. Andre opplysninger om pasienten. Kognitiv funksjon, egeninnsikt i synsforstyrrelsene, eventuelle 

øyemedisinske tilstander.
4. Pasientens bevegelsesproblemer. Bevegelsesproblemenes innflytelse på undersøkelse og behandling 

av synsforstyrrelsene. Synsforstyrrelsenes mulige betydning for pasientens bevegelsesevne. 

Fysioterapeut
1. Opplysninger om pasienten. Alder, tidspunkt og lokalisering av hjerneskaden.
2. Pasientens funksjon. Bevegelsesproblemer/bevegelsesmåte: kjennetegn og årsaker. Kognitiv funk-

sjon.
3. Fysioterapibehandlingen. Målsettinger, beskrivelse av tiltak, evaluering av den observerte timen og 

behandlingsforløpet som helhet.
4. Pasientens synsforstyrrelser. Fysioterapeutens kjennskap til synsforstyrrelsene. Betraktninger om 

synsforstyrrelsenes innvirkning på fysioterapibehandlingen. Betydning for pasientens bevegelses-
måte/funksjonsnivå.

FIGUR 1 Intervjuguider.

1. Avveininger ved observasjon. Starttidspunkt for filming, posisjonering, kameraføring/bruk av zoom, 
strategi for notater.

2. Rammer. Tid (tidspunkt på dagen og varighet av behandlingen), lokaler, omgivelser, utstyr, temperatur, 
deltakere, klær, sko.

3. Forløpet i fysioterapibehandlingen. Aktiviteter og bevegelser, bruk av tid til ulike aktiviteter, kroppslig 
og verbal kommunikasjon, deltakernes innbyrdes plassering, bruk av rommet.

4. Pasientens bevegelser og orientering. Bevegelsesmåte, oppmerksomhet, blikkretning, øyne/hode/
nakke: stilling og bevegelser, kroppens holdning/orientering som helhet, grad av variasjon.

FIGUR 2 Observasjonsguide for fysioterapibehandling.
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siden. Det kan føre til vansker med å posi-

sjonere beinet hensiktsmessig ved vendinger 

og svekke hoftestabiliteten ved vektbæring.

Pasient B: Bjarne
Bjarne, en mann i 20-årene, hadde pådratt 

seg traumatiske hjerneskader i en trafikku-

lykke. Etter dette hadde han nedsatt styrke 

og forøket tonus i venstre kroppshalvdel. 

Sensorikken i venstre arm og bein var redu-

sert, og han klarte ikke å angi leddstillingen 

på venstre side uten å bruke synet. Bjarne 

var svært reservert med hensyn til å legge 

vekt på venstrebeinet, og holdt tyngden mot 

høyre i både sittende og stående. Han satt for 

det meste i rullestol, men klarte å reise seg 

med lett støtte, og kunne gå noen skritt med 

støtte fra fysioterapeuten. Armen lå passiv i 

fanget mens han satt i rullestolen, og den ble 

ikke tatt i bruk i noen hverdagsaktiviteter.

Synsforstyrrelsene var hovedsakelig 

knyttet til øyemotorikk, særlig besvær med 

å rotere øynene mot venstre. Bjarne hadde 

store vansker med å fiksere blikket på objek-

ter på venstre side og å fokusere skarpt på 

dem, noe som gjorde at han ikke fikk over-

sikt over omgivelsene på den siden. Uba-

lanse i spenningen til øyemusklene førte 

til utoverskjeling som ga dobbeltsyn. Både 

dobbeltsynet og vanskene med fiksering og 

fokusering ble forverret jo mer han roterte 

øynene mot venstre. Bjarne opplevde dette 

som plagsomt og unnlot mesteparten av ti-

den å rette blikket den veien.

Store deler av tiden orienterte Bjarne seg 

mot høyre gjennom blikk og kroppshold-

ning, noe som sannsynligvis hang sammen 

med synsforstyrrelsene. Men det oppstod 

situasjoner der han rettet blikket mot ven-

stre. Da var det påfallende at han la hodet på 

skakke mot høyre og roterte det mot venstre:

Bjarne øver på å gå langs en behandlings-

benk som er justert opp til hoftehøyde og 

står plassert til høyre for ham. Han står i 

skrittstående med venstrebeinet fremst og 

med mest tyngde på høyrebeinet. Nakken 

er lett lateralflektert mot høyre, øynene er 

rotert mot høyre. Fysioterapeuten, som 

står til venstre for Bjarne, holder høyre 

arm rundt ryggen hans og støtter ham i 

høyre flanke. Venstre hånd griper fast om 

Bjarnes venstre overarm.

Fysioterapeuten ser ned på beina til 

Bjarne og fører ham rolig med seg frem-

over. Bjarne får gradvis tyngden over på 

venstrebeinet og tar et litt ukontrollert 

skritt med høyrebeinet. «Jah», sier fysio-

terapeuten bekreftende og kikker opp på 

Bjarne, som fortsatt ser ut mot høyre. 

Bjarne flytter venstrebeinet et skritt frem 

med tærne subbende i gulvet. Fysiotera-

peuten fortsetter: «Ta det like rolig neste 

skritt også.» Så bøyer Bjarne hodet frem-

over og roterer det mot venstre, lateral-

flekterer nakken ytterligere mot høyre, og 

retter blikket ned mot venstrebeinet. Slik 

holder han hodet mens han varsomt fø-

rer tyngden over på venstrebeinet igjen. 

Bjarne går et par skritt til. Fysioterapeu-

ten holder seg nært, støtter, og beveger seg 

sammen med ham.

De kommer til enden av benken og går 

baklengs tilbake. Bjarne blir gradvis gå-

ende med overkroppen lent ytterligere mot 

høyre. Etter fire skritt stanser terapeuten, 

løfter blikket, og sier: «Skal vi se…» Han 

puffer høyrehånda mot det høyre kinnet 

til Bjarne, som retter opp hodet og holder 

det mer symmetrisk mens han tar de siste 

skrittene bak til enden av benken. «Kjem-

pefint, men over kroppen din vil jeg ha litt 

mer denne veien», sier fysioterapeuten. 

Han legger høyrehånda på Bjarnes høyre 

skulder og trekker ham forsiktig mot seg. 

Bjarne følger med mot venstre.

Bjarne og fysioterapeuten går deretter 

frem og tilbake langs benken en gang til. 

Begge ser ned. På ny blir Bjarne gradvis 

gående med hodet og overkroppen mer 

skjevt.

Bjarne holder nakken og trunkus lateralflek-

tert mot høyre og hodet rotert mot venstre. 

Spørsmålet er om det kan relateres til syns-

forstyrrelsene. Svekket leddsans og vansker 

med å tilpasse muskelkraften gjør at venstre-

beinets bevegelser er uforutsigbare. Derfor 

er det rimelig å anta at Bjarne har behov for 

å se hvor foten havner, slik at han er sikker 

på ikke å trå feil og miste balansen. Ved å 

innstille hodet slik er det tilstrekkelig at han 

bøyer seg litt frem og retter øynene nedover 

for å få øye på den. Det er anstrengende å 

holde hodet slik, men antakelig opplever 

han det som mindre ubehagelig enn å rotere 

øynene mot venstre. Å bevege øynene slik 

ville – på grunn av vanskene med fiksering 

og fokusering – også ha ført til at han ikke 

fikk nøyaktig informasjon om kroppen og 

omgivelsene på venstre side. Med bakgrunn 

i dette kan holdningsmønsteret tolkes som 

en strategi for å slippe å rotere øynene mot 

venstre.

Diskusjon
Metodediskusjon
Observasjoner og intervjuer
Observasjon har vært en nødvendig tilnær-

ming fordi den gir tilgang til aspekter ved 

bevegelse som det ikke går an å få på andre 

måter (11,12). Det var et mål å forstyrre be-

handlingen minst mulig, slik at den kunne 

forløpe omtrent som vanlig. I ettertid ser det 

ut til at videofilmene fanget inn relevante ut-

snitt av fysioterapipraksis og at situasjonene 

ikke var preget av at det foregikk observa-

sjon.

Opplysningene fra intervjuene var nyt-

tige i analysen av videofilmene. Intervjuene, 

som i hovedsak var strukturerte, åpnet for at 

informantene kunne ta «sideveier». Dette er 

i tråd med metodelitteraturen (11–13), og i 

denne studien kom informantene med egne 

vurderinger og tilleggsopplysninger.

Forskning på «hjemmebane»
Dokumentasjon av eget fagfelt innebærer 

alltid en tendens til at forskerne tar ting for 

gitt. I litteraturen omtales dette som «hjem-

meblindhet» (10–12). Utfordringen er følge-

lig å etablere distanse til det kjente, noe som 

kan oppnås ved bruk av analytiske redska-

per. Denne studien er teoretisk forankret i 

naturvitenskapelige og fenomenologiske 

perspektiver på bevegelse, sammen med 

kunnskap om synsforstyrrelser. Disse per-

spektivene har vært til hjelp for å analysere 

materialet og sette resultatene inn i en videre 

sammenheng.

Det er spesielle utfordringer knyttet til at 

førsteforfatteren selv er informant, da dette 

ville kunne medføre en viss justering av egen 

Når synsforstyrrelser preger pasientens 
bevegelser over tid, etableres mer eller 
mindre fastlåste bevegelsesvaner.
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fagutøvelse. Men siden oppmerksomheten i 

denne studien primært er rettet mot pasien-

tene og deres funksjon, og ikke fagutøvelsen 

som sådan, reduseres faren for slik justering. 

Det kan også argumenteres med at erfarin-

gene som deltaker gir tilgang til flere opp-

lysninger, i dette tilfellet ervervet gjennom 

berøring og kroppslig samhandling, noe 

som kan være fordelaktig ved analyse av 

datamaterialet. Som et ledd i å sikre gyldige 

fortolkninger har artikkelforfatterne (for-

sker og veileder) betraktet primærmaterialet 

i fellesskap og drøftet slutningene. Vurderin-

gene samsvarte i stor grad.

Overføringsverdi
Generalisering eller overføringsverdi i kva-

litative studier foretas på teoretisk og logisk 

grunnlag (11,12). Det krever detaljert pre-

sentasjon av det empiriske materialet, klar-

gjøring av teoretiske perspektiver og tydelig-

gjøring av hvordan empiri og teori er knyttet 

sammen. Innenfor rammen av en artikkel er 

det nødvendig å foreta svært strenge utvel-

gelser. Vi har valgt å presentere to utdrag fra 

videofilmene nokså detaljert, som deretter 

knyttes an til kunnskap om syn og bevegel-

ser. På denne måten har vi lagt til rette for 

at lesere skal kunne forholde seg kritisk til 

våre betraktninger og slutninger (11,12). En 

mer omfattende presentasjon av teoretiske 

perspektiver, metodiske overveielser og em-

pirisk materiale kan leses i utgangspunktet 

for denne artikkelen (5).

Resultatdiskusjon
Synsfeltutfall påvirker presisjon og 
kroppsorientering
Synsfeltutfall i nedre venstre kvadrant ga 

Anne problemer med å bevege venstre arm 

presist. Informasjon fra synsfeltets periferi 

er av særlig betydning for gjennomføring og 

finjustering av bevegelser. Den registreres 

vanligvis på et relativt ubevisst nivå, mens 

de sentrale delene av synsfeltet legger beslag 

på oppmerksomheten (14,15). Siden arme-

ne ofte fanges inn i nedre del av synsfeltet, 

mens skarpsynet forblir rettet mot omgivel-

sene, er det grunn til å anta at nedre utfall 

vil virke negativt inn. Presisjonen ved arm-

bevegelser svekkes betydelig allerede et par 

sekunder etter at man har mistet et objekt 

av syne (14). Kontinuerlig tilgang til syns-

inntrykk er altså en forutsetning for visuell 

styring av bevegelser – noe synsfeltutfall kan 

sette en stopper for.

Synet er en vesentlig kilde til informasjon 

om hva man beveger seg mot, og ved vendin-

ger vil synsinntrykk være viktig med hensyn 

til antisipasjon (16–18). Friske mennesker 

initierer vanligvis vendinger med å rotere 

øynene i den retningen man skal vende seg 

mot, og deretter følger bevegelser av hodet 

og trunkus (19). Anne hadde vansker med 

å rette blikket mot venstre. Det kan henge 

sammen med at et intakt synsfelt er viktig 

for å kunne endre blikkretning målrettet: De 

perifere delene av synsfeltet bidrar til at man 

oppdager objekter i omgivelsene og «dirige-

rer» skarpsynet mot dem (3). Forskning vi-

ser at personer med halvsidige synsfeltutfall 

ser hyppigere til den siden hvor synsfeltet 

er intakt, har mer unøyaktige øyebevegelser 

og bruker lang tid på å skaffe oversikt (20). 

Slike problemer medvirket trolig til at Anne 

som regel orienterte seg mot høyre og fikk 

vansker med å initiere vendinger mot ven-

stre.

At synsfeltutfall og nedsatt oppmerksom-

het hindret Anne fra å oppfatte hva som be-

fant seg på venstre side, kan ha virket hem-

mende da hun snudde seg. De nedre delene 

av synsfeltet er av betydning for å registrere 

hvor man befinner seg i forhold til underla-

get og oppdage eventuelle hindringer. Hvis 

Anne hadde en opplevelse av å bevege seg 

«inn i det ukjente», er det forståelig at hun 

beveget seg langsomt og forsiktig, preget av 

usikkerhet og forbehold. Dersom hun skulle 

skaffet seg god oversikt ved å se til venstre, 

måtte hun ha kompensert med større beve-

gelser i rotasjon av øyne, nakke og trunkus. 

At det ville blitt mer tidkrevende og balan-

semessig utfordrende å orientere seg mot 

venstre, bidrar til å forklare at hun spontant 

orienterte seg mot høyre.

Synsforstyrrelsene preger kropps-
holdning og bevegelsesvaner
Andre kilder enn synet formidler vanligvis 

nok sensorisk informasjon om kroppens 

stilling og bevegelser, slik at blikket kan ret-

tes mot omgivelsene mens man beveger seg. 

Under vanlige omstendigheter rettes ikke 

oppmerksomheten mot kroppen, men mot 

hva vi er engasjert i – andre mennesker, ting 

og gjøremål (17,21). Men ved svekket be-

vegelseskontroll følger en mer eller mindre 

aktiv overvåking av kroppen. Både teorier 

om motorisk kontroll/læring og fenome-

nologi poengterer at personer bruker synet 

mer aktivt ved mangel på somatosensorisk 

informasjon (11,16,17,22). Hos Bjarne spilte 

synet en sentral rolle i hans bevisste overvå-

king av kroppen: Ved krevende aktiviteter 

rettet han blikket mot venstre kroppshalv-

del. Men selv om synet kan være av vesent-

lig betydning for både kontroll og læring av 

bevegelser, kan det aldri bli en fullgod er-

statning for kroppens andre sanser (17,23). 

Når synet bindes opp til styring av armer og 

bein, reduseres også personens muligheter 

til å interagere med omverdenen.

Lateralforskyving av tyngdepunktet mot 

standbeinet er avgjørende for stabilitet i 

standfasen ved gange. Synsforstyrrelsene 

medvirket til at Bjarne holdt hodet og over-

kroppen mot høyre, og bidro til at det ble 

vanskelig for ham å stå stødig på venstre-

beinet. Ved å påvirke holdningen kan altså 

synsforstyrrelser svekke forutsetningene for 

balanse og gangfunksjon, og gi omfattende 

konsekvenser for bevegelseskontroll.

Fysioterapeuten justerte holdningen til 

Bjarne, men etter kort tid holdt han på ny 

hodet og overkroppen mot høyre. Her berø-

res et spenningsforhold: På den ene siden er 

symmetri vesentlig for at Bjarne skal stå stø-

dig på venstrebeinet. På den andre siden har 

han en tendens til å kontrollere bevegelsene 

med synet, og blir gående asymmetrisk. Det 

som muliggjør visuell tilbakemelding inn-

skrenker utsiktene til stabil vektbæring.

De fleste beveger seg på måter som opp-

leves lite anstrengende. Det gjelder også for 

personer som strever med å gjenvinne kon-

trollen etter hjerneskade. Den første tiden 

etter at en skade har oppstått er av særlig 

betydning for læring av bevegelser (16,24). 

Mange klarer raskt å tilegne seg nye bevegel-

sesmåter til tross for endrede forutsetninger. 

Men det som læres tidlig i forløpet er ikke 

nødvendigvis formålstjenlig på sikt, og når 

bevegelsesmønstre innarbeides over tid, kan 

de bli vanskelige å endre. Anne orienterte 

seg nesten alltid mot høyre, og Bjarne ble 

gående asymmetrisk. Dette hadde neppe 

utelukkende bakgrunn i tilpasninger til de 

aktuelle behandlingssituasjonene, men også 

i andre erfaringer de hadde gjort seg i tiden 

etter at hjerneskaden inntraff.

Kunnskap om nervesystemets plastisitet 

tilsier at måten man beveger seg på etter en 

hjerneskade, er av betydning for hva som 

læres. I fysioterapi er det vanlig å snakke 

om bevegelsesløsninger, noe som nettopp 

uttrykker at det finnes ulike måter å bevege 

seg på. I den sammenheng er det interessant 

at Wilhelmsen (3) beskriver hvordan bedret 

synsfunksjon kan lede til normalisering av 

kroppsholdningen. Men dersom synsfor-
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styrrelser får prege bevegelsene over tid, er 

det grunn til å anta at de kan bli «sittende 

i kroppen», også etter at synsfunksjonen 

eventuelt normaliseres. Slik kan synsfor-

styrrelser være med på å forme pasientenes 

bevegelsesvaner, og bidra til uheldige be-

lastningsforhold og lite effektive bevegelses-

mønstre.

Avslutning
Studien viser at synsforstyrrelser virker inn 

på hvordan pasienter beveger seg. Kunnskap 

om dette kan gi et mer utfyllende bilde av 

deres muligheter og begrensninger for funk-

sjon. Økt forståelse for sammenhenger mel-

lom synsforstyrrelser og bevegelsesmåte kan 

føre til at fysioterapeuter ser behov for å jus-

tere på hvordan de undersøker og behandler 

pasienter. Hvilke justeringer som kan gjøres 

for å ta høyde for synsforstyrrelsenes inn-

virkning vil avhenge av problemene til den 

enkelte pasient – og de kan variere mye. 

Våre funn tyder på at forskjellige typer syns-

forstyrrelser virker ulikt inn på bevegelses-

funksjon, noe som understreker behovet for 

individuelt tilpasset tilnærming.

For at synsforstyrrelser skal oppdages og 

møtes med adekvat behandling, er det viktig 

at rehabiliteringsinstitusjoner knytter til seg 

fagpersoner med kunnskap om syn. Med 

synspedagoger i tverrfaglige team, sikrer 

man at synsproblemer vies oppmerksomhet. 

For fysioterapeuter kan det være nyttig å 

samarbeide med synspedagoger. Irgens (25), 

som har studert samhandling mellom fysio-

terapeut og synspedagog, beskriver hvordan 

arbeidsdeling åpner for samtidig oppøving 

av bevegelseskontroll og synsfunksjon. Han 

konkluderer med at fagutøverne gjennom 

samarbeid kan nyttiggjøre seg av hverandres 

bidrag til pasientenes beste, samtidig som de 

ivaretar sine egne hovedansvarsområder.
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Title: Visual disturbances and movement – an observational study of patients 
with acquired brain injury
Abstract 

 Purpose: To explore whether and how vision disturbances influence how patients with 

acquired brain injury move during physiotherapy treatment.

Method and material: The sample consisted of two patients with vision disturbances 

and movement disorders. Both were admitted for hospital based rehabilitation in Norway, 

receiving treatments from physiotherapist and vision teacher (separately). One physiothe-

rapy session with each patient was video filmed, and vision teacher and physiotherapist 

were interviewed in order to acquire background information for the video analysis. Recur-

rent features and patterns in the data material were identified after thorough analysis.

Result: Vision disturbances is of consequence for how the patients move, among other 

things by impairing precision during arm movements, making it difficult to initiate turns, 

and influencing posture. The findings indicate that vision disturbances influence the 

patients’ habitual ways of moving.

Conclusion: Knowledge of how vision disturbances influence the manner of movement 

gives a more comprehensive understanding of the patients’ possibilities and limitations 

for moving. Taking measure for such conditions will thus be of importance for producing 

adequate treatment.

Key words: Physiotherapy, movement, vision, stroke, traumatic brain injury.
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Commentary
The development of arm lymphoedema after axillary node dis-

section for breast cancer management has been estimated to oc-

cur in 20–40% of women (Coen 2003, Hayes 2008). The effect on 

quality of life for the individual and the cost to public health is 

well recognised. Therefore any research exploring the possibility 

of reducing the development of lymphoedema is welcome. De-

voogdt used manual lymphatic drainage, one of the cornerstones 

of treatment for established lymphoedema, in this study (Földi 

2003). Combined with exercise and education the aim was to 

prevent lymphoedema. Intuitively every lymphoedema therapist 

would agree that this would be worthy of pursuit. However, this 

study does not show any benefit from the addition of manual 

lymphatic drainage. The incidence of lymphoedema within the 

first year is nearly equal in both groups. This is in stark contrast 

to Torres Lacomba’s study (2010), also a randomised, single blin-

ded clinical trial, including 120 women. Their intervention was 

manual lymphatic drainage, exercise, and education, compared 

to education alone. The results showed that after one year the 

incidence of lymphoedema in the intervention group was 7% 

compared to 25% in the control group. Comparing the two stu-

dies the question arises whether exercise had a major impact and 

accounted for the better results in Torres Lacomba’s study. Exer-

cise has been shown to be beneficial in early post-operative phy-

siotherapy programs (Box 2002). In both of these studies similar 

exercise programs were used, but Devoogdt’s incidence of lymp-

hoedema was high in both the intervention and control group. 

The interventions were delayed in Devoogdt’s study (4–5 weeks 

after surgery) while the Torres Lacomba intervention started 3–5 

days after discharge from hospital, which might also have had 

some impact on outcome. How many manual lymphatic draina-

ge sessions are required to reduce the incidence of lymphoedema 

if at all? Devoogdt used 40 sessions compared to 9 in the Torres 

Lacomba study. Further research is required to answer the ques-

tions and to determine the benefit of adding manual lymphatic 

drainage to early postoperative physiotherapy interventions.

Hildegard Reul-Hirche
Physiotherapy Department, Royal Brisbane and
Women’s Hospital, Brisbane, Australia
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Manual lymph drainage when added to advice and exercise may not be 
effective in preventing lymphoedema after surgery for breast cancer

Synopsis
Summary of: Devoogdt N et al (2011) Ef-

fect of manual lymph drainage in addition 

to guidelines and exercise therapy on arm 

lymphoedema related to breast cancer: ran-

domized controlled trial. BMJ 343: d5326. 

[Prepared by Nicholas Taylor, CAP Editor.]

Question: Does manual lymph drainage 

prevent lymphoedema in patients who have 

had surgery for breast cancer? 

Design: Randomised, controlled trial 

with concealed allocation and blinded out-

come assessment.

Setting: A multidisciplinary breast centre 

of a tertiary hospital in Belgium. 

Participants: Patients were eligible to be 

included if they received unilateral surgery 

with axillary node dissection for breast can-

cer, and agreed to participate. Randomisati-

on of 160 participants allocated 79 to the in-

tervention group and 81 to a control group.

Interventions: Both groups received gui-

delines about the prevention of lymphoede-

ma in the form of a brochure, and exercise 

therapy involving supervised individualized 

30 minute sessions – initially twice a week, 

reducing to once fortnightly as patients pro-

gressed. Participants in both groups were 

also asked to perform exercises at home 

twice/day. In addition, the intervention 

group received 40 sessions of manual lymph 

drainage over 20 weeks with each session 

lasting 30 minutes and performed by trai-

ned therapists. 

Outcome measures: The primary outco-

mes were the cumulative incidence of and 

the time to develop arm lymphoedema 

(defined as a 200 ml increase) as measured 

with the water displacement method with 

measures taken at baseline and 1, 3, 6, and 

12 months after surgery. Secondary out-

come measures were lymphoedema mea-

sured with the arm circumference method, 

health-related quality of life using the SF-

36 scale, and a patient reported question-

naire to score the presence of subjective arm 

lymphoedema.

Results: 154 participants (96%) comple-

ted the study at 12 months. At 12 months 

the incidence of lymphoedema in the inter-

vention group (n = 18, 24%) was similar to 

the incidence of lymphoedema in the con-

trol group (n = 15, 19%, OR 1.3, 95% CI 0.6 

to 2.4); also there was no difference in inci-

dence at 3 or 6 months. There was no diffe-

rence between the groups in the time taken 

to develop lymphoedema, and no difference 

between the groups in any secondary out-

come measure. 

Conclusion: The application of manual 

lymph drainage after axillary node dissec-

tion for breast cancer in addition to provi-

ding guidelines and exercise therapy did not 

prevent lymphoedema in the first year after 

surgery.
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I EN NYLIG publisert studie i Manual The-

rapy studerte forfatterne Vøllestad, Torjesen 

og Stendal Robinson serumnivået av hor-

monet relaxin i kroppen underveis i svan-

gerskapet. Tittelen på artikkelen er «Asso-

ciation between the serum levels of relaxin 

and responses to the active straight leg raise 

test in pregnancy».

Spørsmålet i denne studien var om rela-

xinnivået kunne knyttes til symptomer og 

kliniske tester for bekkenløsning. Data ble 

innsamlet fra 212 kvinner ved hjelp av spør-

reskjema, kliniske tester og blodprøver en 

gang i løpet av svangerskapet, mellom uke 

fem og 24. Måleredskapene som ble brukt i 

undersøkelsen var Disability Rating Index 

(DRI), Pain Intensity (VAS), Active Straight 

Leg Raise (ASLR) og ulike smerteprovoka-

sjonstester.

Resultatene viste at  relaxinnivået varierte 

i stor grad og var marginalt påvirket av hvor 

langt kvinnene var kommet i svangerskapet. 

Forskerne fant ingen sammenheng mellom 

lengden på svangerskapet og hvordan kvin-

nene responderte på de ulike kliniske testene 

eller smerteintensitet. DRI-skåren økte deri-

mot utover i svangerskapet. Relaxinnivåene 

FAG AKTUELT

Nytt om forholdet mellom relaxin 
og bekkenløsning
Nivået av hormonet relaxin i kroppen under svangerskapet og 

problemer med bekkenløsning er tema for flere nye studier, 

både i Norge og internasjonalt. Men resultatene spriker.

TEKST John Henry Strupstad 
fagredaktor@fysio.no



FYSIOTERAPEUTEN  3/12     29

viste en signifikant sammenheng med positive skår på ASLR. Man 

så derimot ingen sammenheng mellom relaxinnivået og responsen 

på smerteprovokasjonstester, smerteintensitet eller DRI. 

Resultatene fra denne studien indikerer at relaxin bidrar til en 

slakk i leddbåndene rundt bekkenleddet underveis i svangerska-

pet. Det ble ikke funnet evidens for at relaxin har innvirkning på 

symptomer eller oppfattelse av graden av selvopplevd uførhet ut fra 

DRI-skår. 

LES MER: www.manualtherapyjournal.com/article/S1356-689X 

%2812%2900004-5/abstract

 
European Spine Journal
Relaxinnivå under graviditet var også tema i en annen nylig publi-

sert studie. «Pregnancy-related pelvic girdle pain and its relation-

ship with relaxin levels during pregnancy: a systematic review» av 

Daniela Aldabe, med flere, ble publisert i European Spine Journal.

I denne systematiske oversikten så forfatterne på sammenhen-

gen mellom relaxinnivået i kroppen og  bekkenløsning underveis i 

svangerskapet. Seks ulike databaser ble brukt i de elektroniske sø-

kene. Forfatterne inkluderte kohortestudier, tverrsnittsstudier og 

kasus-kontrollstudier som fokuserte på sammenhengen mellom 

serumnivå og bekkenløsning underveis i svangerskapet. 

Av 731 referanser oppfylte seks artikler inklusjonskriteriene for 

denne systematiske oversikten. Fire av disse var kasus-kontrollstu-

dier, mens en var en prospektiv kohortestudie. Fire studier ble ran-

gert som studier av høy kvalitet. I tre av disse ble det ikke funnet 

noen sammenheng mellom  relaxinnivå og bekkenløsning.

Ut fra disse resultatene konkluderte forfatterne med at det er 

liten evidens for at det er en sammenheng mellom relaxinnivå un-

derveis i svangerskapet og bekkenløsning. Det understrekes videre 

at det i denne sammenhengen er behov for mer forskning.   

LES MER: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22310881

Trening i svangerskapet 
I tillegg pågår for tiden ferdigstillelse av studien «Trening i svan-

gerskapet» ved St. Olavs Hospital i Trondheim, med Signe Nilssen 

Stavne  som prosjektleder. Under følger et sammendrag av hittil 

oppnådde resultater, hentet fra prosjektets hjemmeside. 

Svangerskapet og tiden etter fødsel er risikoperioder for å utvi-

kle muskelskjelettlidelser som rygg-, bekkensmerte og inkontinens. 

Det ser ut til å være en sammenheng mellom rygg,- bekkensmer-

ter og inkontinens, men etiologien er ukjent. En mulighet er at det 

økte nivået av hormonet relaxin er involvert i patogenesen av disse 

plagene. 

Små studier har sett på nivået av relaxin og rygg- og bekken-

smerter, men resultatene spriker. TRIP-studien er en randomisert 

kontrollert studie og inkluderte 855 gravide kvinner som ble tes-

tet i svangerskapsuke 18-22 og 32-36. Studien ble gjennomført i 

perioden 2007-2010. Biologisk materiale ble innhentet, og kvin-

nene rapporterte type rygg-, bekkensmerte (type, smerteintensitet, 

funksjon) og inkontinens (type, mengde og frekvens av lekkasje) på 

spørreskjema ved begge testtilfellene og gjennomgikk kliniske tes-

ter. Nivået av relaxin ble ferdig analysert i januar 2012. Skrivearbeid 

og publisering fortsetter i 2012.

LES MER: http://forskningsprosjekter.ihlse.net/visningprosjekt-

rapport.aspex?reportId=9955

Søvnsykdommer 

Forfatter: Bjørn Bjorvatn 

Forlag: Fagbokforlaget

ISBN: 9788245011500 

 

I boka Søvnsykdommer; Moderne utred-

ning og behandling, tar forfatteren for 

seg seks hovedkategorier av søvnsyk-

dommer og hvordan de skal utredes og 

behandles. Blant disse er døgnrytme-

forstyrrelser, søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser, hypersomnier 

– som narkolepsi, og søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser, blant 

annet «restless legs».

Målgrupper for boka er ifølge forlaget helsepersonell som møter 

pasienter med søvnproblemer. Bjørn Bjorvatn er leder av Nasjonalt 

kompetansesenter for søvnsykdommer, www.sovno.no

Lev godt med din alder

Forfatter: Gunnar Asbjørnsen 

Forlag: Cappelen Damm

ISBN: 9788202349530 

 

Lev godt med din alder handler om de 

naturlige aldersforandringene. Forfat-

teren er lege og forklarer i denne boka 

hvordan vi kan utsette aldersforandrin-

gene, og hvordan vi best kan håndtere 

dem når de dukker opp.

Boka inneholder også humoristiske og gjenkjennelige historier 

som forfatterens møter med utallige seniorer i sin legepraksis. 

Dette er ikke en bok primært for helsepersonell, men for alle som er 

opptatt av å få med kunnskap om aldring.

Læring og mestring

Forfatter: Anders Lerdal, mfl.(red.)

Forlag: Gyldendal Akademisk

ISBN: 9788205399389

Den fulle tittelen er Læring og mestring 

– et helsefremmende perspektiv i praksis 

og forskning. Bakgrunnen for boka er de 

mange som lever med langvarige helse-

problemer som virker inn på livskvalitet, 

arbeidsevne og hverdagsliv. Forfatterne ønsker å belyse tilbudene 

som fins i Norge når det gjelder læring og mestring. Tilbud som er 

ment å hjelpe personer til å mobilisere egne ressurser for å mestre 

helseproblemer.

Blant disse er individuelle og gruppebaserte tilbud i sykehus og 

for brukere ved helsesentra, poliklinikker og lærings- og mestrings-

sentra. Samhandlingsreformen aktualiserer boken, mener forlaget. 

sker å belyse tilbudene
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Klinikernes fokus når det gjelder 

effekten av pasienters egentrening 

bør være på graderte treningspro-

grammer og instruksjon. Det viser 

en kunnskapsoppsummering fra The 

Cochrane Library.

TEKST John Henry Strupstad
fagredaktor@fysio.no

THE COCHRANE LIBRARY har nå samlet 

en rekke kunnskapsoversikter om trening 

som virkemiddel for helse og livskvalitet. 

Bakgrunnen er økningen av muskel- og 

skjelettlidelser blant voksne i hele den vest-

lige verden. Trening og fysisk aktivitet blir 

mye brukt i behandlingen av kroniske mus-

kel- og skjelettplager, noe som er helt i tråd 

med hva forskningen viser. Målet er bedre 

leddstabilitet, funksjonsevne, livskvalitet og 

aerob kapasitet, samt å redusere smerte og 

styrke benmassen.

En av kunnskapsoppsummeringene som 

Cochrane nå har trukket fram har studert 

pasienters grad av egentrening og fysisk ak-

tivitet (1), som er et betydelig problem. Kort 

sagt; pasienter ser ut til gradvis å trappe ned 

på og etter hvert kutte ut treningen etter av-

sluttet behandling hos kliniker. Hensikten 

med denne kunnskapsoppsummeringen var 

å måle effekten av intervensjoner for å for-

bedre egenoppfølging av fysisk aktivitet for 

voksne mennesker med kroniske muskel- og 

skjelettplager. 

42 studier inkludert
Forfatterne inkluderte 42 randomiserte og 

kvasi-randomiserte forsøk som evaluerte 

intervensjoner, og som hadde som mål å 

forbedre egenoppfølging av trening og fy-

sisk aktivitet for voksne med plager i tre må-

neder eller mer. Smertene skulle lokaliseres 

til rygg eller perifere ledd. 

Antallet studiedeltakere var 8243, hoved-

sakelig pasienter med diagnosene artrose 

og ryggplager. To av de 17 studiene som 

sammenlignet ulik type trening eller fy-

sisk aktivitet og som viste positiv effekt på 

egenoppfølging, mente at type trening ikke 

hadde noen sammenheng med bedring av 

egenoppfølging. Seks studier så på forskjel-

lige metoder for å kommunisere ut trenin-

gen til studiedeltakerne. Eksempler på dette 

var instruksjonstimer, oppfølgingstimer og 

instruksjonsvideo til hjemmebruk. 

Resultat
Resultatene kan tyde på at en klinikers fokus 

bør være på graderte treningsprogram og 

instruksjon. Med graderte treningsprogram 

menes treningsprogram som er målrettet 

for særlig svak muskulatur eller smertefulle 

deler av kroppen. Stikkordet er at vanske-

lighetsgraden på treningen øker i takt med 

et forbedret funksjonsnivå. Instruksjon vil 

her si instruksjonstimer, oppfølgingstimer 

og utdeling av instruksjonsvideo for hjem-

mebruk. 

En standard validert metodikk for egen-

oppfølging av trening og fysisk aktivitet er å 

foretrekke i fremtidige studier. Denne stan-

dardiserte metoden bør bygge på funn fra 

denne kunnskapsoppsummeringen. 

Fulltekst av artikkelen finnes i The 

Cochrane Library 2010, Issue 1.

LES MER: Informasjon og fullstendig lis-

te over artiklene Cochrane har samlet finner 

du på www.thecodhranelibrary.com under 

«exercise for musculoskeletal conditions».  

Referanse: 
1. Joanne L Jordan, Melanie A Holden, Elizabeth EJ Mason, 
Nadine E Foster (2010): Interventions to improve adhe-
rence to exercise for chronic musculoskeletal pain in adults.                                                                                                            
< http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.
CD005956.pub2/abstract>

FAG OPPSUMMERT

Langvarig egentrening ved kroniske 
muskel- og skjelettplager
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REPORTASJE

LOUISE Mallorca juni 2011. 
Louise klar for å stå på scenen 
og danse i hotellets faste 
kveldsshow.
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19. NOVEMBER 2006 klokken 10.30: Riene 

økte i intensitet, og tiden var inne for å reise 

til Universitetssykehuset i Stavanger. Et helt 

normalt svangerskap var ved sin slutt og vårt 

første barn skulle endelig komme til verden.  

Fødselen forløp helt normalt, babyen måtte 

bare ha litt hjelp i form av fundustrykk for 

å komme ut.  Klokken 21.30 anser leger og 

pleiere fødselen som vellykket og beskriver 

jenta som et friskt og flott barn.  
Jeg derimot merket med en gang at noe 

ikke var som det skulle da Louise ble lagt 

opp på brystet mitt. Min nyfødte datter 

knyttet hendene så rart. Håndleddene var 

bøyd innover mot kroppen, og hun var an-

spent og forknytt. La vi henne på ryggen, 

tippet hun automatisk over på siden. Men, 

ennå var det bare min intuisjon som sendte 

ut varselsignaler. 

Tidlig diagnose viktig
I de fleste tilfeller er helsestasjonen første 

kontakt med helsevesenet etter utskrivning 

fra fødeavdelingen. Det er spesielt viktig 

for tidlig diagnose og behandling at en slik 

instans er informert, og har kunnskap om 

MPS 1 Hurler. Man vet at det å stille diagno-

se på denne sykdommen kan være vanske-

lig. På Rikshospitalet fikk jeg senere beskjed 

om at denne sykdommen er veldig sjelden, 

og av den grunn problematisk å fange opp. 

Jeg har vært veldig frustrert over at Lo-

uise fikk diagnosen så sent og at sympto-

mene ikke ble behandlet i sin helhet, men 

enkeltvis.  Jeg vet godt at helsestasjoner og 

fysioterapeuter ikke kan eller skal ha spiss-

kompetanse på alle typer sykdommer og li-

delser små barn kan ha. Derfor håper jeg at 

min historie kan skape gjenkjennelse, bidra 

til rask diagnose og tidlig behandling. 

Helsesøsteren til Louise var tålmodig og 

imøtekommende. Vi var også hos lege ved 

helsestasjonen. Hjelpen var god og velme-

nende, men førte ikke frem til  riktig diag-

nose og behandling. 

Henvist til fysioterapi
Ved utskrivning fra fødeavdelingen anbe-

falte legen at Louise burde følges opp av 

kommunal fysioterapeut. Hun ble derfor 

henvist til fysioterapeut ved seks ukers kon-

troll, siden helsesøster også så at hun hadde 

avvikende stivheter i kroppen, assymetri og 

dårlig bevegelighet i nakken liggende i ma-

geleie.

Funnene hos fysioterapeuten var at hun 

var stram i hamstringmuskulaturen, hun 

hadde tydelig en favorittside og liggende i 

mageleie løftet hun først hodet litt til ven-

stre, for deretter å løfte det skjevt opp, sam-

tidig som hun ekstenderte motsatt arm i 

albuleddet. 

Louise fikk ukentlig behandling hos fy-

sioterapeut i fem måneder. Men hun kunne 

fortsatt ikke løfte hodet, og stivheten i krop-

pen ble bare minimalt forbedret. Jeg spurte 

fysioterapeuten om han trodde det lå noen 

underliggende årsaker bak de fysiske symp-

tomene. Svaret var alltid at det trodde han 

ikke. Det gjorde meg selvfølgelig glad der og 

da, men gleden var aldri langvarig. Jeg vis-

ste at noe var galt, men jeg kunne ikke sette 

fingeren på hva det var. 

Louise – et fantastisk barn 
med en sjelden diagnose

Jeg vil dele min historie med dere fysioterapeuter om min eldste datter 

Louise (5), og prosessen jeg som mor gikk igjennom for å få hjelp. Louise ble 

diagnostisert med Hurlers syndrom (MPS 1) da hun var 22 måneder gammel. 

TEKST Veronica Iren Lima, i samarbeid med journalist Kristin Kjeilen Ukvitne. FOTO Privat

Hurlers syndrom

 Arvelig, medfødt stoffskiftesykdom.

 
Finnes i 3 ulike former: Hurler, Hurler  

 Scheie, Scheie.

 
Hurlers er den mest alvorlige formen.

 
Forekomst: 1 av 100 000 fødes med  

 Type 1 (Hurlers).

Symptomer

Typiske trekk for de fleste pasientene 

med Hurlers er utvikling av grove ansikts-

trekk, skjelettforandringer, stivhet i ledd og 

corneafordunkling.  Gjentatte infeksjoner i 

øvre luftveier og ører. Hjerteproblemer. 

Ved Type 1 (Hurlers) er også stort hode, 

stor tunge, hepatosplenomegali, navle- og 

lyskebrokk typiske trekk. 

Behandling

Tidlig benmargstransplantasjon og 

enzymerstatning.

 

Kilde: Frambu senter for sjeldne funksjons-

hemninger er kompetansesenter for MPS1 

og relaterte sykdommer - www.frambu.no

HURLERS SYNDROM
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HURLERS SYNDROM

Til kiropraktor
Etter rundt fire måneder med fysioterapi tok 

jeg henne med til kiropraktor på grunn av 

nakken. Det hjalp veldig på bevegeligheten, 

og etter første behandling kom hun opp litt 

over 45 grader med hodet liggende i ma-

geleie. Etter andre behandling klarte hun 

å holde hodet i midtstilling, nesten opp til 

90 grader for en liten periode. Samtidig var 

hamstringsmuskulaturen fortsatt stram og 

albueleddet kunne ikke strekkes helt ut.

På dette tidspunktet var Louise blitt skep-

tisk til helsepersonell, og ble uten unntak 

hysterisk når noen prøvde å ta i henne. Fy-

sioterapeuten mente at hun hadde fin utvik-

ling, når vi så bort fra stivheten, og at han 

derfor ikke kunne gjøre så mye mer for Lo-

uise. Det ble avtalt at vi skulle kontakte ham 

ved behov. Behandlingen ble etter hvert helt 

avsluttet da jeg følte det var unødvendig å la 

Louise gå gjennom behandling som stresset 

henne, siden fysioterapeuten selv mente at 

alt var bra.

Hysterisk mor
I hele denne perioden var jeg sliten og fryk-

telig redd. Jeg gikk inn og ut hos helsesøster, 

fastlege, ortoped, fysioterapeut, kiropraktor 

og manuellterapeut. Etter hvert følte jeg at 

alle syntes jeg var hysterisk. Når jeg i dag ser 

tilbake, ser jeg hvor godt jeg visste at det feil-

te Louise noe. Men alle friskmeldte henne. 

Ingen ba om videre utredninger. 

Louise traff alle milepæler i både moto-

risk og mental utvikling. Hun gikk ved ni 

måneders alder og kunne tilfredsstillende 

mengde ord ved femten måneders alder. 

Men, hun våknet hver halvtime natten igjen-

nom, hadde problemer med å svelge, hadde 

hyppige luftveisinfeksjoner, var klagete og 

klengete, hadde nedsatt balanse, stivheter i 

armer og ben og kort nakke. Det var også 

noe med ansiktet som ikke helt stemte, et 

ansikt som riktignok lignet veldig på pappas 

ansikt, men som var annerledes. 

Da kiropraktor påviste låsinger i nakken 

til Louise, fikk jeg endelig bekreftet at jeg 

ikke var hysterisk. Diagnosen ble KISS. [1)

Barnehagen
Louise begynte i barnehage da hun var fem-

ten måneder. Her fikk hun stadig små ska-

der etter fall. Balansen var dårlig, og hun 

klarte ikke å ta seg for når hun ramlet. Jeg 

var overlykkelig når barnehagepersonellet 

bekreftet mine tanker om at noe var galt, og 

jeg bestemte meg for at denne runden skulle 

jeg ikke gi opp. Jeg tar Lo-

uise med meg til manuellte-

rapeut (1) Per Åge Waarum 

Johansen. På dette stadiet 

hadde Louise gått inn og ut 

hos helsepersonell i ett år. 

Hun var blitt livredd, og in-

gen fikk røre henne. Til slutt 

lykkes det likevel å få tatt et 

røntgenbilde av nakken.  Ut 

fra bildene ser terapeuten at 

noe er galt, nakken er kortere 

enn normalt.

Samtidig som vi er hos 

manuellterapeuten, sitter fy-

sioterapeut Tone Skien helt 

tilfeldig og leser om Hurlers 

syndrom (MPS 1). Hun ser 

bilder av barn som har syk-

dommen og ser at de har et 

helt umiskjennelig utseende. 

Manuellterapeuten henviser 

tilfeldigvis Louise til denne 

fysioterapeuten. Hun gjen-

kjenner umiddelbart noen 

av de ansiktstrekkene hun 

har sett på bilder av barn 

med Hurlers syndrom og 

henviser Louise til Stavan-

ger Universitetssykehus. Der 

forstår de at det haster, og to 

dager senere sitter vi på flyet 

til Oslo. 

Benmargstransplantasjon
24. september 2008 kommer vi til Rikshos-

pitalet for første gang. Her står et helt appa-

rat av helsepersonell klar til å ta i mot oss, 

og Louise er nå i de beste hender. Dr. Terje 

Rootwelt som møter oss gjenkjenner med en 

gang sykdommen. Selv om legene nå visste 

hva som feilte Louise, gjenstår det ennå pro-

blemer. Louise er angrepet av den aggressive 

typen MPS 1 – Hurlers syndrom. MR av 

hodet viser forandringer i hjernen. Sykdom-

men har allerede begynt sin vandring og er 

i ferd med å gjøre mental skade hos det lille 

barnet mitt. Rikshospitalet starter behand-

ling og Louise får tilførsel av det manglende 

enzymet i form av legemiddelet Aldurazy-

me ukentlig. Behandlingen beskytter dess-

verre ikke hjernen, og dersom Louise ikke 

får benmargstransplantasjon og tilførsel av 

friske celler, vil hun bli hjerneskadet. Proble-

met er at Louise allerede er blitt 22 måneder 

gammel, og grensen for transplantasjon er 

atten måneder. Legene ved Rikshospitalet 

var usikre på hva de skulle gjøre. Louises al-

menntilstand var svært god, og skadene var 

ennå relativt små. 

Etter å ha konferert med Dr. Ed Wraith 

(2) velger legene å sette i gang med cellegift 

og deretter benmargstransplantasjon. Lo-

uise er blitt 26 måneder gammel og får sin 

første dose med cellegift som skal knekke alt 

immunforsvar i kroppen hennes. Hun fikk 

syv forskjellige medisiner intravenøst. Jeg 

hadde mest lyst til å rive henne løs fra slan-

gene og løpe ut av sykehuset. Verste tiden i 

mitt liv. Etter ni dager med cellegift fikk Lo-

uise tilført ny benmarg.

 
Epilog
I tre nervepirrende uker ventet vi på at nye 

celler skulle begynne å vokse i kroppen hen-

nes. Benmargstransplantasjonen betegnes 

som komplikasjonsfri og vellykket, et resul-

tat vi hadde drømt om i flere måneder. Hvor 

mye skade Louise har i hjernen på grunn av 

det sene diagnosetidspunktet vet vi forelø-

PÅ REISEFOT 2008 En av Louises første turer til Rikshospitalet.  
Ansiktstrekkene er blitt grove og mer markerte, samt at den korte 
nakken er framtredende. 
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HOS FRISØREN Rikshospitalet januar 2009. Bivirkningene av cellegiften har kommet for fullt. Louise er hos frisøren pappa for første gang. 

- MEDOX ER ET VELDOKUMENTERT 

SUPPLEMENT TIL BEHANDLINGEN 

Fysioterapeut Ragnhild Elise Eltervaag 

 

 

 

WWW.MEDOX.NO/HELSEPERSONELL

pig ikke.  Vår solstråle er aktiv som femårin-

ger flest, og foreløpig aldersadekvat innen 

det meste. Hun liker seg godt i barnehagen. 

Kan skrive navnet sitt. Rir på ponnien Kaja 

en gang i uken. Med trening i varmtvann-

basseng hver uke har hun også lært seg å 

svømme.  Sparkesykkelen blir flittig brukt, 

og i påsken i fjor fikk hun prøve slalåm for 

første gang. Louise elsker livet, og vi er evig 

takknemlige for at vi har henne.

Utfordringene er mange og oppfølgingen 

bred, men som barn flest ser hun heldigvis 

bare mulighetene. Hva fremtiden bringer er 

usikkert, men det som er sikkert er at ben-

margstransplantasjonen gir lysere utsikter. 

Referanser:

1. KISS - Kopfgelenk-induzierte Symmetrie 

Störung. Øvre nakkeleddsindusert symmetrifor-

styrrelse.

2. Dr. Ed Wrait, Honorary Professor in Paediatric 

Inherited Metabolic Medicine and Genetic Medi-

cine i Manchester.
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HURLERS SYNDROM

Sjeldne diagnoser:

- Viktig å ta foreldrenes 
bekymring på alvor 

OMGITT av skog og vann ved Østmarka nær 

Oslo ligger Frambu senter for sjeldne funk-

sjonshemninger.  Her arbeider Kaja Giltvedt 

som fysioterapeut og bistår personer med 

sjeldne tilstander, familiene deres og tjenes-

teapparatet med kunnskap og støtte. Hun 

understreker at en tverrfaglig tilnærming er 

spesielt viktig i forhold til barn og ungdom 

med sjeldne diagnoser, både for å avdekke 

tilstanden tidlig og gi en best mulig oppføl-

ging helt fra starten av.

Utfyller hverandre
– Noen av diagnosene vi forholder oss til fin-

nes det bare en av i landet.  Mens foreldrene 

og tjenesteapparatet lokalt har kunnskap om 

det enkelte barnet, har vi på Frambu møtt 

de fleste i landet med tilsvarende sjeldne til-

stand.  Vi kan gi råd om hvordan leve med 

en sjelden tilstand i familien, veiledning om 

oppfølging, og opplyse om tjenester og ytel-

ser familiene kan ha behov for i hverdagen 

sin.  Frambu er en møteplass hvor familier 

treffer andre i samme situasjon og deler er-

faringer. På flere av kursene våre henter vi 

også inn internasjonale kapasiteter på de 

ulike diagnosene, som kan gi informasjon 

om den nyeste forskningen på området, sier 

Giltvedt. 

Ifølge henne er det i underkant av 20 

personer med Hurlers syndrom (MPSI) i 

Norge. (Se egen sak om Louise). Hvert an-

net år arrangerer Frambu kurs for familier, 

ungdom og voksne med de ulike MPS-syk-

dommene, og da kommer Dr. Ed Wraith fra 

Manchester for å forelese og snakke med alle 

familiene som han har møtt gjennom mange 

år på Frambu. Han er en av de ledende in-

ternasjonale medisinske forskerne på disse 

tilstandene.

– Det er viktig å bli mest mulig oppdatert, 

både for fagpersonene rundt, men også for 

familiene som lever med tilstanden til dag-

lig, sier Giltvedt.   

På kontoret hennes henger bilder av barn 

på oppslagstavlen. En bred behandlings-

benk står sentralt i rommet. Hyllene er fylt 

med oppslagslitteratur om Hurlers sykdom, 

Prader-Willis syndrom og andre sjeldne til-

stander. Ute er det lekeapparater og lavvo. 

Lenger nede i gangen er det et stort varmt-

vannsbasseng. Forholdene er godt tilret-

telagt for opphold både for barn, ungdom 

og voksne med sjeldne diagnoser, som har 

behov for kunnskap om sin tilstand og for å 

møte andre i samme situasjon.

– Vår oppgave her på Frambu er å sam-

le, utvikle og spre kunnskap om sjeldne og 

lite kjente funksjonshemninger til personer 

med diagnosen, pårørende og fagmiljøer 

rundt. Vi kan gi veiledning og råd, men 

den direkte oppfølgingen skjer gjennom det 

lokale tjenesteapparatet. Vi gir heller ikke 

medisinsk oppfølging, og alle avgjørelser 

om behandling skjer i det ordinære helseve-

senet. Frambu fungerer mer som et supple-

ment, sier Giltvedt.  

Må fanges opp tidlig
For barn som rammes av den alvorlige for-

men av Hurlers syndrom, er det, ifølge Gil-

tvedt, helt avgjørende å bli diagnostisert før 

fylte 18 måneder.

– Det gjelder jo stort sett for alle sjeldne 

tilstander, men for Hurlers syndrom er det 

livsviktig. Barnet kan da få stamcelletrans-

plantasjon og på denne måten få bremset 

sykdomsutviklingen. I Louises tilfelle fikk 

hun oppfølging av fysioterapeut på grunn av 

nakkeledd-asymmetri, og først på et senere 

tidspunkt kom hun i kontakt med en an-

nen fysioterapeut som reagerte på utseendet 

hennes og hadde sett bilde av tilstanden på 

Frambus nettside.  Etter dette skjedde ting 

raskt, sier Giltvedt. 

Hun understreker at det er viktig at fysio-

terapeuter tar foreldres bekymring på alvor 

og diskuterer med lege og helsesøster for å 

avdekke om det er behov for å henvise til 

spesialisthelsetjenesten.

– Det må være et voldsomt ansvar å bære 

for den enkelte behandler som tar feil eller 

ikke oppdager sykdommen? 

– Ingen forlanger at en fysioterapeut el-

ler en helsesøster skal ha kjennskap til alle 

sjeldne sykdommer, men ved den minste 

tvil er det viktig at man som fagperson råd-

fører seg med lege. Oftest er fysioterapeuten 

– Foreldre føler ofte veldig tidlig om det er noe som ikke stem-

mer med barnet deres. Det er viktig at helsevesenet tar denne 

bekymringen på alvor, sier fysioterapeut Kaja Giltvedt.

TEKST og FOTO Gro Lien Garbo

For ikke mange år siden var den  
alvorlige formen av Hurlers syndrom 
en dødelig sykdom.
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og helsesøster første kontaktledd 

for barn med Hurlers syndrom 

og andre sjeldne sykdommer. På 

Frambu opplever vi at utreding 

og diagnostisering skjer mye ras-

kere i dag enn tidligere, men fort-

satt er det familier som forteller 

at det har tatt lang tid før deres 

bekymring blir tatt på alvor. 

Mest kontakt med fysiote-
rapeut
I tillegg til alle legespesialistene, 

er fysioterapeutene den fag-

gruppen personer med Hurlers 

syndrom og andre sjeldne syk-

dommer har mest kontakt med 

gjennom livet.

– Fysioterapi i kombinasjon 

med medisinsk oppfølging er 

grunnleggende for at den enkelte 

skal oppnå best mulig livskvali-

tet, sier Giltvedt.

Hun forteller at personer med 

Hurlers syndrom som får stam-

celletransplantasjon til rett tid 

kan ha gode prognoser. Dersom 

dette ikke er mulig, er det også 

mulig med enzymerstatningste-

rapi, som må gis ukentlig som in-

travenøs infusjon resten av livet. I de senere 

årene har det, ifølge Giltvedt, også vært for-

sket mye på enzymerstatningsterapi (ERT) 

som er utviklet for flere av sykdommene.  

ERT er en syntetisk erstatning av det man-

glende enzymet som forårsaker sykdom-

men, og er en ressurskrevende behandling 

som bremser sykdomsutviklingen og redu-

serer graden av medisinske komplikasjoner.

– For ikke mange år siden var den alvor-

lige formen av Hurlers syndrom en dødelig 

sykdom, så utviklingen har vært fantastisk.  

Med rett oppfølging, kan personer med 

Hurlers syndrom ha god livskvalitet og leve 

et langt liv, sier Giltvedt. 

– Hva er fysioterapeutens viktigste rolle 

overfor denne gruppen barn med sjeldne di-

agnoser?

– Å tilrettelegge sammen med foreldre, 

barnehagen og skolen for at barna helt fra 

de er små får sjansen til å lære å utvikle seg 

slik som jevnaldrende og delta på de samme 

aktivitetene.  Smerter og feilstillinger i ledd 

er et gjennomgående problem for personer 

med Hurlers syndrom.  Det kan være behov 

for tøyninger, tilpasninger av skinner, spesi-

alsko og hjelpemidler. Flere kan han insta-

bilitet i øvre del av nakken og endringer i 

ryggsøylen.  Noen gjennomgår operasjoner 

av knær, hofter, rygg og nakke. Det vil da 

være behov for hyppig oppfølging og opp-

trening av fysioterapeut i etterkant av ope-

rasjonene, sier Giltvedt. Hun understreker 

at fysioterapeuten hele tiden må tenke på 

hvordan omgivelsene best mulig kan tilret-

telegges for at barnet og ungdommen kan 

utvikle seg mest mulig positivt. 

– Det er viktig å være oppmerksom på 

endring av funksjon og samarbeide tett med 

lege når det er behov for det. Mange barn 

kan også ha behov for at enkelte aktiviteter 

tilpasses og at det også legges inn faste pau-

ser i løpet av dagen slik at barnet lærer seg 

å økonomisere med kreftene sine.  Ofte kan 

fysioterapeuten også være en god samtale-

partner for barnet eller ungdommen om det 

å leve med en sjelden tilstand. Det kan også 

være behov for at fysioterapeuten og barnet 

samarbeider om det å fortelle medelever i 

klassen om den sjeldne tilstanden.  

Overganger og koordinering er mest 
krevende
– Hva er de største utfordringene ved å være 

foreldre til et barn med Hurlers sykdom? 

– Mange familier strever med å koordi-

nere alle oppfølgingene barnet har behov 

for. Det er sjelden at ting går av seg selv uten 

at foreldrene må mase og klage.  Som regel 

funger oppfølgingen når barnet går i barne-

hagen, men overgangen til skolen kan være 

utfordrende. Da må foreldrene ofte forholde 

seg til helt nye personer og systemer. På 

samme måte er overgangen fra barneskole 

til ungdomsskole og over i videregående 

utdanning krevende. Etter fylte 18 år må 

det etableres et helt nytt tjenesteapparat. 

Spørsmålet er hvem som skal koordinere 

oppfølgingen når foreldrene ikke lenger er 

ansvarlige. De fleste barn og ungdom med 

en sjelden diagnose har en ansvarsgruppe 

bestående av mange fagpersoner rundt seg, 

men det er likevel ofte foreldrene som ko-

ordinerer.  Flere foreldre som kommer til 

Frambu ønsker seg en koordinator som kan 

avlaste for alle oppgavene, påse at tjenesten 

samordnes og tydeliggjøres i en individuell 

plan, sier Giltvedt. 

 

GIR RÅD – Vi kan gi råd til familiene om hvordan de best mulig kan leve med en sjelden tilstand, sier Kaja Giltvedt, 
som er fysioterapeut på Frambu.
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 Fitnessprodukter
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informasjon fra NFF

Tittel
Det er ikke 
behov for flere 
utredninger og 
utsettelser.

På tide med offentlig  
spesialistordning!

informasjon fra NFF
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Elin Engeseth
nestleder

Helsedirektoratet har talt. I sin anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet kon-
kluderer direktoratet med å foreslå at visse grupper psykologer og fysioterapeuter 
gis offentlig spesialistgodkjenning i denne omgangen. Ifølge direktoratet kan dette 
tidligst skje fra 1. juli 2013. 

Nå er det opp til departementet og politiske myndigheter å avgjøre om de tar Hel-
sedirektoratets klare anbefaling til følge. NFF argumenterer sterkt for at dette må 
skje. Det er ikke hensiktsmessig med flere utredninger og utsettelser om hovedsaken 
her: få på plass en offentlig registreringsordning for flere helsepersonellgrupper enn 
leger, tannleger og optikere. Dette vil sikre pasientene nasjonale standarder på spe-
sialistkompetanse og bidra til kvalitetsutvikling av helsetjenesten på alle nivåer!

Utredningen som foreligger bør være tilstrekkelig grunnlag for myndighetene til å 
fatte en beslutning. Etter NFFs mening kan det ikke heller være nødvendig med flere 
runder politisk behandling. Dette er et helsefaglig ansvarsområde. Helsedirektoratet 
fikk i oppdrag å lage denne utredningen fra departementet, og har gitt sitt klare svar. 
Oppdraget gikk ut på at man i arbeidet å gjennomgå spesialistfeltet skulle ta opp i seg 
hovedretningen i den nye helselovgivningen. Samhandlingsreformens intensjoner 
skal ivaretas.

NFFs spesialistordning er nøye beskrevet i utredningen. I beskrivelsen vektlegges 
kombinasjonen av teoretisk fordypning på masternivå og veiledet praksis over tid 
innen spesialistområdet. Det samme gjelder kravene til ajourføring av kunnskap og 
fornyet godkjenning hvert 7. år. 

Helsedirektoratet problematiserer også mulighetene for at flere spesialistområder 
vil kunne bidra til en mer fragmentert helsetjeneste, ved at pasienten i større grad 
kan bli vurdert ut fra spesialitet og ikke helhetsvurdering. NFFs spesialistordning, 
med kombinasjon av teoretisk og fagspesifikk kompetanseutvikling, skal nettopp 
sikre at fysioterapeuten gjør sine fagspesifikke vurderinger ut fra et videre og mer 
teoretisk forankret perspektiv. Vi vil hevde at fysioterapeuten på denne måten blir 
tryggere både innenfor eget fagfelt og mer åpen for andres kompetanse – en bedre 
tjenesteyter i en mer samhandlende helsetjeneste. 

Vi vil fremheve at alle 13 spesialistområder i NFFs spesialistområde har det sam-
me rammeverket i kravene til spesialistkompetanse. Det synes i rapporten at man i 
denne omgang særlig vil vurdere gruppene manuell terapi og psykomotorisk fysio-
terapi, fordi disse gruppene ligger nærmest kriteriene som skal settes for en offentlig 
spesialistgodkjenning. 

NFF vurderer behovet for å få etablert en offentlig spesialistordning for fysiote-
rapeuter som det aller viktigste i første omgang. Utvikling av ordningen blir tema 
i neste utredning fra Helsedirektoratet. Forbundet fortsetter å fronte at fysioterapi-
kompetanse på masternivå vil bidra til kvalitetsutvikling av helsetjenester i Norge.  
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LANSERING Ved lanseringen av veilederen foredro Stein Stugu, rådgiver ved De Facto kunnskaps-

senter for fagorganiserte, om særtrekk ved den «norske modellen» i arbeidslivet.

– TILLITSVALGTE kommer til å spille en stadig 

viktigere rolle i virksomhetene og samfunnet 

framover. De er en undervurdert ressurs og 

fortjener høyere status. Dette sa statssekretær 

Jan Erik Støstad fra Arbeidsdepartementet da 

Idébanken.org 8. februar lanserte sin nye veileder 

for tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv (IA). 

Flere ledere i det nasjonale partssamarbeidet kom 

til lanseringen for å fremheve den sentrale rollen 

som tillitsvalgte har i arbeidslivet.

Du kan lese veilederen og mer om lanseringen 

i artikkelen «Tillitsvalgte fortjener høyere status». 

Du finner den på www.idebanken.org eller via 

NFFs IA-nyheter under «LØNN OG ANSETTELSE/

Inkluderende arbeidsliv» på www.fysio.no.

Idébankens oppgave er å heve IA-kompe-

tansen i norsk arbeidsliv gjennom formidling av 

gode eksempler, forskning og annen kunnskap. 

Idébanken er organisatorisk underlagt Arbeids- og 

velferdsdirektoratet. En referansegruppe bestå-

ende av representanter fra myndighetene og 

partene i arbeidslivet definerer retningslinjene for 

Idébankens aktiviteter. 

NFF har gjennomført kurs for tillitsvalgte i Virke i samarbeid med Ergoterapeutene. Av 22 

deltakere var 13 fysioterapeuter. Hele landet var representert. Samarbeidet ga et bredt og 

godt læringsmiljø for de tillitsvalgte, som hadde svært ulik erfaringsbakgrunn. Deltakerne fikk 

en grundig innføring i hovedavtale, overenskomster og lønnspolitikk, og kurset ga dem en god 

blanding av teori, diskusjoner og praktiske øvelser. 

Lønnsundersøkelse
FOR tredje år på rad gjennomførte 

NFF ved årsskiftet en lønnsunder-

søkelse blant ansatte fysioterapeuter 

basert på lønnen i desember måned 

2011. Dataene er under bearbeidelse, 

og presentasjoner vil bli publisert 

under «LØNN OG ANSETTELSE/

Statistikk» på www.fysio.no så snart 

de er klare.

NFF takker alle medlemmene som 

deltok i undersøkelsen! 

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Opplæring av tillitsvalgte i Virke

Å TILBY faglig oppdaterte og kvalitetssikrede brosjyrer til pasi-

enter og andre brukere av fysioterapitjenester er viktig for NFF. 

Det handler både om å spre kunnskap om fysioterapi generelt og 

øke forståelsen hos den enkelte av fysioterapeutens behandling 

og tiltak. 

Faggruppen for geriatri har nå revidert sin brosjyre Fysioterapi 

for eldre, som dermed igjen er tilgjengelig i NFFs nettbutikk.  

Teksten er gjennomgått, og de fleste bildene er nye. Med tanke 

på den økende andelen eldre i befolkningen håper vi at Fysio-

terapi for eldre kan bidra til mer kunnskap om betydningen av 

fysioterapi for denne aldersgruppen. 

Fysioterapi for eldre – ny brosjyre

Lenge siden du logget deg inn på 

www.fysio.no 

for å sjekke at oppføringene dine på 

medlemssidene er riktige?
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Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Sekretariatsleder: Birthe C. Hansson

Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)

Rådg

FORHA

Forh

Ad

A

Påskeklar?

ENTEN du skal til fjells, begynne 

sykkelsesongen eller drive med annen 

utendørsaktivitet i ferien: NFFs tre- 

pakning med multihodeplagg i ulike 

farger verner deg mot kaldtrekken.  

Vi har fremdeles et antall igjen  

av dette produktet, men  

det er lurt å være raskt  

ute med bestilling. 

God og lun påske! 

Tariff 2012 – viktige datoer
PARTENE i staten og i KS har avtalt oppstart 

av forhandlingene 12. april. For Oslo kommune 

er tidspunktet ikke klart, men de følger erfar-

ingsmessig like etter. I tariffområdet Spekter er 

åpningsmøtet avtalt til 19. april. 

Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr 

at alle bestemmelsene i avtaleverket kan for-

handles, inklusiv lønn. Ansatt råd har behandlet 

sak om tariffoppgjøret i 2012, og Sentralstyret 

har fattet vedtak om de prinsippene NFF skal 

vektlegge i årets oppgjør. NFF leverer sitt over-

ordnede krav til Unio 5. mars.

På NFFs nettsider kan du følge med i tariff-

oppgjøret etter samme mal som for hovedopp-

gjøret i 2010 (se «LØNN OG ANSETTELSE/Tariff 

2010»). Det vil si at alle nyheter og meldinger 

under de ulike tariffområdene fortløpende også 

dukker opp på en samleside som opprettes 

før påske: «Tariff 2012». Informasjon som 

gjelder flere tariffområder, konfliktberedskap og 

forhandlingsresultater blir dessuten publisert på 

forsiden av www.fysio.no. 

TO NYE organisasjonsledd har sett dagens 

lys i NFF de siste årene. Du finner NFFs 

fagforum for ledere i kommunehelsetjenes-

ten og NFFs fagforum for fysioterapiledere 

i spesialisthelsetjenesten i menyen under 

«ORGANISASJON» på www.fysio.no.

Som omtalt på nettsidene og i nyhets-

brevet for februar er det opprettet nye 

etikksider på www.fysio.no. Bakgrunnen 

er at NFF ønsker å sette sine yrkesetiske 

retningslinjer inn i en større sammenheng 

og stimulere medlemmene til ytterligere 

etisk refleksjon i hverdagen. De yrkesetiske 

retningslinjene på NFFs nettsider har derfor 

blitt supplert med annet relevant materiale 

og nyttige lenker.

NFFs retningslinjer til ny forskrift om 

oppjustering av driftsavtale er tilgjengelige 

på nettsidene under «PRIVAT PRAKSIS». I 

skrivende stund er de plassert under «Opp-

start og drift av privatpraksis».  

Nytt på NFFs nettsider
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NFFs KURS OG MØTER

Annonsering av NFFs 
etterutdanningskurs
NFFs kurs blir annonsert i Fysioterapeuten ved hjelp 
av en kursoversikt som vil vise kursdatoer, kurssted 
og påmeldingsfrister.
Beskrivelse av kursene og påmeldingsskjema vil 
du finne i kurskalenderen på nettet, www.fysio.no/
kurs, hvor også nyheter og ledige plasser på kurs blir 
annonsert fortløpende.

Kurskalenderen på nettet vil til enhver tid
være oppdatert. 

Annonser
etterutda
NFFs kurs blir ann
av en kursoversikt
og påmeldingsfris
Beskrivelse av kur
du finne i kurskale
kurs, hvor også ny
annonsert fortløpe

Kurskalenderen på
være 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

16.-20. april Fortsatt ledige plasser! Onkologi for fysioterapeuter – teoretisk grunnkurs Trondheim

23.-27. april Fortsatt ledige plasser! Grunnkurs i kreftrelatert lymfødem Tromsø

6.-9. mai Fortsatt ledige plasser! BARS - en undersøkelsesmetode i Basal Kroppskjennskap Svarstad

7.-10. mai Fortsatt ledige plasser! Fysioterapi i skolehelsetjenesten Oslo

21.-25. mai 21. mars Fysioterapi for barn med funksjonsnedsettelse 0-6 år del 1 Lillehammer

21.-25. mai 21. mars Terapiridning – trinn 2 Valnesfjord

4.-6. juni 9. april 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

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.-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:
Elektiv ortopedi
Inflammatoriske og degenerative leddsykdommer med fokus på RA og artrose
Grunnkurs i psykiatri og psykisk helse
Helsefremmende og forebyggende arbeid – et folkehelseperspektiv

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.
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BARNE- OG UNGDOMSFYSIOTERAPI

07. - 10. mai Fortsatt ledige plasser! Fysioterapi i skolehelsetjenesten Oslo

21. - 25. mai 21. mars Fysioterapi for barn med funksjonsnedsettelse 0-6 år del 1 Lillehammer

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 4. april Fysisk aktivitet og rehabilitering Beitostølen

3. - 6. september 20. juni Treningslære Tromsø

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

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

ONKOLOGI

16.-20. april Fortsatt ledige plasser! Onkologi for fysioterapeuter - teoretisk grunnkurs Trondheim

23.-27. april Fortsatt ledige plasser! Grunnkurs i kreftrelatert lymfødem Tromsø

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

NEVROLOGI

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

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI

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

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

6.-9. mai Fortsatt ledige plasser! BARS - en undersøkelsesmetode i Basal Kroppskjennskap Svarstad

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 – ETTER FAGOMRÅDER

Det tas forbehold om endringer

GENERELLE KURS

21. -25. mai 21. mars Terapiridning – trinn 2 Valnesfjord

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

På NFFs medlemssider kan du registrere læringsaktivitetene i NFFs registreringsverktøy og få en oversikt over alle dine 
læringsaktiviteter. Deltakelse på NFFs kurs blir automatisk registret. 

Du kan også lage din egen CV der læringsaktiviteter, utdanning og arbeidserfaring kan legges inn.
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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

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

Finsole kurs trinn 1
Trøgstad, 04.-06. mai 2012 

Undersøkelse og behandling av fot og fot- 
relaterte problemstillinger

Opptakskrav: autorisert fysioterapeut eller tilsvarende medi-
sinsk utdannelse
Innhold: Fotens anatomi og funksjon, undersøkelse og behand-
ling av fot/fotrelaterte problemer, teori og praksis. Tilpasning av 
individuelle innleggsåler, teori og praksis. Etter bestått kurs vil du 
kunne undersøke og behandle fot/fotrelaterte problemer bla. med 
Finsole innleggsåler. 

Sted og tid: Moskvil Fysioterapi, Hølandsveien 3, 1860 Trøgstad
04.-06.05.2012: Fred. 15-18, Lørd. kl. 09-17 og sønd. 09-15
Kursholder: Arne Orderløkken, fysioterapeut, Finsole terapeut
Antall deltagere: maks 12, først til mølla prinsippet. 
Kursavgift: kr. 3750.- (ink. kursmateriale, bla et par såler) 
Påmelding: arne.o@online.no innen 22.04.2012

Kurs i Fysio-Pilates
Kursserie i tre deler som gir sertifisering som Fysio-Pilatesinstruktør. 

Målgruppe: Fysioterapeuter og studenter fra 6.semester 

Kursledere: Åse Torunn Bergem Odland og en erfaren instruktør fra 
instituttet. 

Tid: 20-22 april 2012, 14-16 september 2012, 25-27 januar 2013 

Sted: Studio Pilates, Møllendalsveien 61a, 5009 Bergen. 

Kursavgift: kr  5900,- per helg, samt eksamensavgift kr 500,-  

Påmeldingsfrist: Først til mølla… 

Påmelding: tlf: 55203360 eller e-post: post@studiopilates.no 

Fagkurs for fysioterapeuter, leger og andre
 
Tid: 25. mai 2012  
Sted: Frambu, Sandbakkveien 18, Siggerud  
Kursavgift: kr 400,- inkludert lunsj og materiell
Søknadsfrist: 23. april 2012

 
etterutdanning i NFFs spesialistordning.  
Det er mulig å delta på kurset via videokonferanse. 

www.frambu.no.

www.fysioterapeuten.no
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Kurs i Oslo: Mulligan conceptet – mobilisations 
with movement

Introkurs: 20. april   
A (Upper quadrant): 21.-22. april

Undervisere: Josef Andersen (DK), Johan Alvemalm (SE) 
og Morgan Andersson (SE)
Påmelding via PLUS Manuellterapi og Trening (Lørenskog),
ved sigurd@plusmanuellterapi.no
Kursavgift: 1.600,- for introkurs (1 dag, obligatorisk)  
og 4.000,- for A-kurset. Mer utfyllende informasjon finner du på 
www.plusmanuellterapi.no – Tlf. 67 97 60 38.

www.mulligan.dk
www.bmulligan.com
www.plusmanuellterapi.no

ER DU ENGASJERT 
FOR ELDRE?
Ta masterstudium i helsetjenester til eldre
Deltid 4 år
 

Søknadsfrist: 
15. april 2012
Studiestart:
august 2012

LES MER: 
WWW.LDH.NO/ELDRE
WWW.DIAKONHJEMMET.NO/ELDRE 

Du kan også ta enkeltemner på 10-15 studiepoeng

FYSIOTERAPEUTEN GJØR DET LITT BILLIGERE!

Gode ferieopplevelser 
til små priser

Det blir neppe mer idyllisk enn på det flotte og 
stilfulle hotell Strandhotellet - et av Bornholms 
eldste hoteller, startet i 1895. Hotellet ligger 
med utsikt over havet og den lille idylliske havna 
i byen Sandvig på Bornholms nordspiss. Det er 
kun 50 meter til den deiligste sandstrand. 

Valgfri ankomst 1/5 - 23/9 2012. Pristillegg ved ankomst 

25/6 - 13/8 2012 - se www.dtf-travel.dk.

Gode barnrabatter - se www.dtf-travel.dk

Solskinnsøya Bornholm  

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

Hotellferier 
til lavpris

Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. Ekspedisjonsavgift 

maks. kr 89,-. Se betingelser på www.dtf-travel.no

Angreforsikring fra kr. 89,-. Avbestill helt uten grunn.

1 barn t.o.m. 
7 år bor gratis

7 overnattinger

7 frokoster

Gratis internett

Sommerferie i Danmark 
Gled dere til en alle tiders sommerferie i Dan-
mark og verdens morsomste land LEGOLAND® 
Billund! Her bor dere på et av Danmarks mest 
kjente hoteller - det 4-stjernede Pejsegården 
i Brædstrup midt i noe av Danmarks vakreste 
natur. Danmarks eneste "fjell"; Himmelbjerget 
kan dere oppleve om bord på verdens eldste 
hjuldamper Hjejlen på Silkeborgsjøene.

Ankomst søndage i perioden 1/7 - 26/8 2012. 

Valgfri ankomst 12/10 - 16.10.2012.

Gode barnrabatter - se www.dtf-travel.dk

2 barn t.o.m. 
14 år bor gratis

5 overnattinger   

 med froksotbuffé

Internett-café for  

 barna

Mange aktiviteter

Kun 53 km til   

 LEGOLAND®  

 Billund 

Spar inntil 619,-

2 545,-
per person i dobbeltrom

©2012 The LEGO Group

Strandhotellet

Hos DTF travel kan du bestille Ste-
na Line billetter, og du får alltid den 
laveste pris. F.eks. Stena Line Oslo - 
Frederikshavn t/r fra 518,- per pers. 
for bil og 2 personer. 
Ring 800 300 98.

Spar inntil 645,-

1 549,-
per person i dobbeltrom
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ARBEIDSMARKEDET

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

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

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

arbeidsmarkedet

Studio Pilates søker fysioterapeuter til 
kveldsgrupper i fysio-pilates.

Søkere må gjennomføre kursrekke som gir sertifisering som 
fysio-pilatesinstruktør. SP dekker 50 % av kursavgiften.  
Datoer for neste kursrekke: 20-22 april -12 
                                             14-16 sept. -12 
                                             25-27 jan.  -13 
Søknad sendes: post@studiopilates.no
eller: Studio Pilates, NIFP AS, Møllendalsveien 61 a,  
5009 Bergen for ytterligere opplysninger ring Studio Pilates, 
 tlf 55 20 33 60. 

Ledig stilling for fysioterapeut ved Clinic 1
– sentralt i Sandvika –

Vi søker etter fysioterapeut som vil jobbe sammen med oss i vår tverr-
faglige klinikk. Vår tidligere fysioterapeut har opparbeidet en stilling 
på ca 50 %. Dette kan lett økes hvis du kan være her 3 dager i uken 
eller mer, – og hvis du har initiativ. Arbeidsområdet er gruppetimer og 
individuelle behandlinger. Det er ønskelig at søker også har erfaring 
med pilates og/eller yoga, – og erfaring med REDCORD-trening.

«Clinic 1» tilbyr en god variasjon av behandlinger, bl.a kiropraktikk, 
massasjeterapi, akupunktur, trykkbølgebehandling, homeopati og er-
næring. Vi har et tett og godt tverrfaglig samarbeid på klinikken som 
vi ønsker at du blir en del av. Du kan også se på våre nettsider www.
clinic1.no for mer informasjon om oss. 
For spørsmål, ta kontakt med Pål Viken, tlf. 67564000/95944057.
Mail: clinic1@online.no

Asker kommune 

LEDIG DRIFTSTILSKUDD

Ledig driftstilskudd psykomotorisk fysioterapi 25 t/uke fra 01.08.12.
Fullstendig utlysningstekst finner du på www.asker.kommune.no  
under ledige stillinger.

Grimstad Kommune 
Adr.: Grimstad Kommune 
Telefon: 37250104 Telefax : 37044955 
Postboks 123, 4891 Grimstad 

KOMMUNEFYSIOTERAPEUT 100%
60% fast stilling og 40% vikariat er ledig fra 01.05.12. 
Søknadsfrist 12.04.12. Se Grimstad kommunes hjemmeside; 
www.grimstad.kommune.no. for full utlysningstekst. 
Elektronisk søknad.

Gausdal kommune
– offensiv og spennende

LEDIG 100 %  DRIFTSAVTALE FOR FYSIOTERAPEUT
Gausdal kommune har fra 1.05.2012 ledig 100 % driftsavtale for 
fysioterapeut. Søknadsfrist 10.04.12.
For utlysningstekst, se kommunenes hjemmeside, ledige stillinger;
www.gausdal.kommune.no

HALDEN KOMMUNE
Ledig 100 % driftshjemmel for fysioterapeut i Halden 
kommune fra 01.07.2012.
Se annonsetekst på www.halden.kommune.no
Søknad sendes elektronisk via kommunens hjemme-
side innen 10. april 2012. 
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bransjeregisteret
Irradia
Boks 65 Strømmen, 
2010 Strømmen
Tlf. 928 31 651 

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

Kontakt oss for 
årets kurs!

MID-Laser

TUSENVIS AV FORNØYDE BRUKERE OVER HELE LANDET

www.dorcas.no

Dorcas AS · Åsa, 3512 Hønefoss
Tlf. 32 16 17 90 · Faks 32 16 17 91 · E-post: post@dorcas.no

Førsteklasses produkter innen:
Varme- og kuldebehandling · Ultralydgel

Behandlingsbenker og -stoler
Massasjeoljer · Kremer · Hygieneprodukter

DIN TOTALLEVERANDØR

Norsk produsent av medisinsk 
forbruksmateriell

Tlf. 67 17 74 40   Fax 67 17 74 74

www.medictinedic.no – post@medictinedic.no

Tlf. 69 16 97 11 / 99 69 97 80

Medictinedic
Behandlingsutstyr og forbruksmateriell 

til din klinikk

Din totalleverandør innen fysioterapi og trening!

  Tlf: 800 FYSIO / 23 05 11 60       Fax: 23 05 11 70

  salg@fysiopartner.com      www.fysiopartner.no

Ergonomiske produkter 
på arbeidsplassen

www.ergo-line.com

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

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

Telefon: 32 72 24 11

Telefax: 32 72 24 15

e-post: post@combimed.nocombimed

www.combimed.no

combimed a.s
Ganske enkelt kvalitet

Du har kompetansen  
–vi har redskapene!

E-butikk
www.fysioett.no

a brand

Komplett lasersortiment

Tlf. 69 35 20 80. Fax. 69 35 20 81. E-post: info@skanlab.no
www.skanlab.no   www.enraf-nonius.com   www.rj-laser.com

Photonic 500
638nm/150mW + 810nm/500mW

Skanlab Laser™ 
808nm 100-500mW

T: 64 94 21 65   F: 64 94 21 31 
info@follo-futura.no   www.follo-futura.no

Vi gjør dagen din bedre

Ledig plass!

Din totalleverandør av MTT, 

benker, forbruk, trenings-

utstyr og diagnostisk ultralyd

Medinor AS - Nils Hansens vei 4 - 0667 Oslo

Tlf nr: 24 05 66 00

www.medinor.no
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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

MARS
20.-21. Kristiansand
Livsstilskongressen 2012 

Info: www.livsstilskongressen.no

22.-24. Halvorsbøle, 
Jevnaker 
Stressmestringskurset Arbeid 

og avspenning

Arr.: Fagakademiet i samarbeid 

med Acem og Norsk Yoga-skole

Info: www.halvorsbole.no og 

www.acem.no 

23.-25. Oslo
Manuellterapi – kunnskap og 

myter. Tverrfaglig seminar.

Arr.: Servicekontoret

Info: www.manuellterapi.no

29. Oslo
Klumpfot – fagdag 

(NB! Ny dato)

Arr.: OUS 

Info: Anita Hoddevik Dagsgard, 

andags@ous-hf.no

APRIL
3. Brussel
Tackling Childhood Obesity in 

Europe

Arr: Public Policy exhange 

Info: http://

publicpoliicyexchange.co.uk/

11.-12. Hamar 
KlinIKT 2012 

Arr.: Høgskolen i Lillehammer 

Info: http://konferanser.hil.no/

klinikt2012 

12.-13. Kristiansand
Vårkonferanse: Helt – ikke 

stykkevis og delt 

Arr.: Ja til lindrende enhet og 

omsorg for barn 

Info: www.palliativbarn.no

19.-20. Akershus 
Universitetssykehus HF             

Symposium – Kan helse-

personell fremme helse? 

Arr.: Ahus 

Info: solveig.korsmoe@ahus.no 

26.-27. Lillestrøm
Nasjonalt fagseminar om 

hjerneslag: Ja – hjerne! 

Arr.: Ahus 

Info: https://www.

sykepleierforbundet.no/

faggrupper/slagsykepleiere

 

27. Oslo
1. Nasjonale konferanse om 

hjertet og hjernen  

Info: www.hjerteoghjernen.no

27.-28. Oslo
Shoulder rehabilitation: what’s 

new from a biomechanical and 

clinical point of view 

Arr: Smertebehandling AS 

www.smertebehandling.info

MAI
3. Trondheim
MS-konferansen: Behandling – 

fra attakk til symptomer, nå og i 

fremtiden. 

Arr.: MS-forbundet, region Midt 

Info: www.ms.no/ 

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

21.-25. Holmsbu 
Forskning ved fjæra.

Workshop i kunnskapsbasert 

praksis og helsetjeneste

Arr: Kunnskapssenteret

Info: kari.haavelsrud@

kunnskapssenteret.no

Årsabonnement 2012:

Norge: 1.100 kroner. Utland: 1.150 kroner. 

Offentlige institusjoner: 950 kroner.

For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i 

medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til 

det blir skriftlig oppsagt.

ANNONSEPRISER – 2012

For bestilling av stillings- og kursannonser, 

kontakt fysioterapeuten@fysio.no

Stillingsannonser: 

Per sp. mm.: Kr. 42.

Spaltebredde: 88 og 180 mm. 

10 % rabatt ved 2. gangs innrykk av samme an-

nonse i påfølgende nummer ved samlet bestilling. 

Byråprovisjon: 3,5 prosent. 

Møter og kurs: 

Møter og kurs hvor NFFs interessegrupper, avdelin-

ger, faggrupper (ikke enkeltmedlemmer) står som 

arrangør: gratis.

Møter og kurs hvor andre utenom NFF står som 

arrangør: 

Per sp. mm.: Kr. 30.  

Spaltebredde: 88 og 180 mm. 

Internett: 

Stillingsannonser kun på nett: Kr. 4.000.

Kursannonser kun på nett: kr. 3.000. 

Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER 2012

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  

 debattinnlegg stilling ledig dato

4     26/3      30/3  27/4

5     30/4        4/5 25/5

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



Qicraft er eksklusiv distributør av 
Technogym i Norge og er totaleverandør 
av treningsutstyr og relaterte tjenester til 
ledende fysikalske institutter, sykehus, 
idrettsklinikker, rehabiliteringssentre og 
friskvernklinikker over hele landet. 

Kontakt oss for å få vite mer:
Kjell Olav Engen
 Fysioterapeut/Salgskonsulent
E-post: kjell.olav.engen@qicraft.no
Tlf.: 977 69 852

www.qicraft.no/helse
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