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

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

“trykkbølgeduo” basert på den nyeste 

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

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

For mer informasjon og dokumentasjon, 
se trykkbølgebehandling.no

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

Benyttes av 

Norges Skiforbund

Nyhet!
Swiss DuoClast® 
komplett 2-modulers 
trykkbølgeutstyr

Litteratur: 1. Am J Sports Med 2008;36:2100-2109 - Gerdesmeyer L, Frey C, Vester J. m.fl.   2. Am J Sports Med 2009;37:463-470 - Rompe JD, Furia J, Maffulli N.   3. J Bone Joint Surg Am 2008;90:52-61 - Rompe JD, 
Furia J, Maffulli N.   4. Am J Sports Med 2007;35:374-383 - Rompe JD, Nafe B, Furia JP, Maffulli N   5. Am J Sports Med 2009 Sep 23 [Epub ahead of print] - Rompe JD, Caccio A, Furia JP,  , m.fl.   6. Am J Sports Med 
2009;37 1981-1990 - Rompe JD, Segal NA, Cacchio A, m.fl.   7. Am J Sports Med 2009;37:1806-1813 - Furia JP, Rompe JD, Maffulli N.   8. Brit Med J 2009;339:b3360. doi: 10.1136/bmj.b3360. - Engebretsen K, Grotle 
M, Bautz-Holter m.fl.   9. Arch Orthop Trauma Surg. 2011 Mar;131(3):303-9. Epub 2010 Aug 22. Hausdorf J, Sievers B, m.fl. 
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ME/CFS Pasienter med ME/CFS kjemper ofte en ensom kamp for å få den hjelpen de trenger, skriver journalist og 
fysioterapeut Jørgen Jelstad i boka «De bortgjemte». Forfatteren har selv en mor som har vært sengeliggende 
med sykdommen i flere år.

TURNUS Økt spesialisering gjør det 
vanskelig å finne nok turnusplasser, 
ifølge seksjonsleder Kristin Borch, 
OUS.

PSYKOMOTORIKERNE – Det er på 
høy tid å synliggjøre hva vi kan, sier 
faggruppeleder Mona Lønning Kjos. 
Gruppen har hatt seminar og Anne 
Gretland (th) var en av bidragsyterne.
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MIDLERTIDIG Karen Marie Albrektsen 
i Tønsberg er en av mange nyutdan-
nede som strever med å finne fast 
jobb.
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EGENTLIG SKULLE LEDEREN i Fysioterapeuten nr. 2 handle om noe helt annet. Men trik-
keturen til jobben i selskap med Aftenposten og Liv Signe Navarsete ga inspirasjon til å 
starte på nytt – rett før deadline.  Men når kommunalministeren snakker så høyt og tyde-
lig om behovet for å snu opp ned på norsk eldreomsorg, er det verdt å lytte. Ikke minst for 
fysioterapeuter.

Kommunalministeren har vært i Danmark for å studere den mye omtalte Fredericia-mo-
dellen. Det startet som et prosjekt i Fredericia kommune i 2008, og er nå på vei til å bli 
gjennomført i nesten alle danske kommuner. «Danskene er i ferd med å endevende sin vel-
ferdsmodell. Selv skrøpelige 90-åringer trener nå på å klare seg selv mest mulig», skriver 
Aftenposten (6. februar).

Målet er at eldre skal settes i stand til å klare seg selv hjemme så lenge som mulig. Det be-
tyr blant annet en storstilt satsing på rehabilitering, trening og hjelp til å takle hverdagslige 
oppgaver. Ifølge kommunen utgjorde innsparingene i fjor 15 millioner kroner fordi dyre 
institusjonsplasser ble erstattet av hjelp til selvhjelp.

– Når vi vet hva eldrebølgen vil kreve, må vi se i øynene at det ikke kommer til å gå, sier kom-
munalministeren, som vil ha flere eldre hjemme og færre på institusjon. Fredericia-modellen 
skal ifølge kommunalministeren bli utgangspunktet for neste fase i samhandlingsreformen. 

Men hva betyr det i praksis? Navarsetes stikkord må være som musikk i fysioterapeute-
nes ører: Mer ressurser til forebygging og rehabilitering i kommunene, mindre vekt på nye 
sykehjem og omsorgsboliger. Flere fysioterapeuter og ergoterapeuter i norsk eldreomsorg. 
Lovfestet tilbud til alle ved fylte 75 år om hjemmebesøk med helsesjekk og vurdering av 
treningsbehov.

Dette er veldig positive ideer. Likevel er det grunn til å på-
peke at en slik modell kan misbrukes. Det kan bli et skal-
keskjul for å kutte i tilbudet til eldre, særlig de som er for 
dårlige til å nyttiggjøre seg tilbud om rehabilitering og tre-
ning. Danske kritikere har advart mot ensidig terping på 
selvhjulpenhet.

Her hjemme er Sykepleierforbundet og Seniorsaken skep-
tiske til Fredericia-modellen, blant annet fordi syke eldre 
allerede er nedprioritert i Norge. Enkelte steder er mange-
len på sykehjemsplasser prekær. Dette er argumenter som vi 
har stor forståelse for. Men det burde ikke være noen mot-
setning mellom å gi denne gruppen et verdig tilbud og å 
satse stort på rehabilitering og hjelp til selvhjelp.

Vi skal ikke påstå at Navarsete har «sett lyset» og at Frederi-
cia-modellen kan oversettes direkte til norske forhold. Men 
Sp-lederen har rett i at vi ikke vil klare å håndtere eldrebøl-
gen uten å tenke grunnleggende nytt og annerledes.  

I dette scenariet har fysioterapeuter en helt sentral plass! 
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Dette må være 
som musikk i 
fysioterapeut-
enes ører.

LEDER

Navarsete i Fredericia
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aktuelt Jeg elsker å være fysioterapeut, 
men får jo ikke jobb! Side 15

Det er stor usikkerhet knyttet 

til spørsmålet om kommunene 

kan fatte enkeltvedtak om fy-

sioterapi etter den nye helse- 

og omsorgsloven. 

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

NFF får stadig flere bekymringsmeldinger 
fra fysioterapeuter i kommunene om dette. 
Advokatene i NFFs forhandlingsseksjon 
mener at svaret er nei. Det skal fortsatt ikke 
være anledning til å fatte enkeltvedtak om 
fysioterapitjenester. Konsultasjoner, diag-
nostisering, behandling og henvisninger an-
ses ikke som enkeltvedtak. Forbundets syn 
er at vedtak på disse områdene er i strid med 
fysioterapeuters og legers faglige autonomi. 
Det omstridte temaet gjelder først og fremst 
fysioterapibehandling i hjemmet med en va-
righet på mer enn to uker. 

Ifølge Aslak Syse, professor dr. juris og 
ekspert på helselovgivning, gir den nye lov-
teksten kommunene anledning til å fatte 
vedtak om fysioterapi i hjemmet ved en va-
righet på over to uker. Syse kom med denne 
uttalelsen på en konferanse om rehabilite-
ring i Trondheim i januar. 

Hvilke regler skal gjelde?
Advokat Else-Margrethe Husby i NFF sier 
til Fysioterapeuten at forbundets advokater 
får stadig flere spørsmål om dette. Fysiote-
rapeuter uttrykker bekymring over at kom-
munale ledere enkelte steder hevder at det 
nå skal fattes vedtak om fysioterapi. Dette 
skaper bekymring blant fysioterapeuter for 
hvilke regler som gjelder, da en slik regel vil 
representere en helt ny rettstilstand.

– Vårt syn er helt klart at kommunene 
ikke kan fatte enkeltvedtak om fysioterapi. 
Det er fysioterapeutenes og legenes ansvar 

som autorisert helse-
personell. Dette utfor-
drer også legenes hen-
visning til fysioterapi, 
sier Husby.

– Hvis man ser på 
lovteksten isolert, så 
er det klart at «helse-
tjenester i hjemmet» 
også kan innbefatte fy-
sioterapi.  Men dette er 
mer sammensatt enn 
som så. Vedtak om fy-
sioterapitjenester har 
aldri vært regelen. Det 
ville i så fall bety store 
inngrep i fysioterapeu-
tenes faglige uavhen-
gighet, noe som neppe 
kan være i samsvar 
med intensjonen med 
denne bestemmelsen. 
NFF forutsetter at in-
tensjonen aldri har 
vært å foreta endringer 
når det gjelder hva kommunene kan fatte av 
vedtak om på vårt fagområde, understreker 
Husby. 

Pasientene
I «bekymringsmeldingene» Forhandlings-
seksjonen i NFF har fått inn blir det pekt på 
flere forhold, blant annet at pasient- og bru-
kerrettighetsloven kan undergraves av ved-
tak fattet av kommunen. Flere peker på at 
pasientene blir skadelidende, og at kommu-
nale ledere ikke gjennom vedtak skal kunne 
foreta beslutninger som bør og skal ligge hos 
dem som er i stand til å vurdere hva som til 
enhver tid er nødvendig helsehjelp.

En fysioterapeut skriver at miljøene 
rundt bestillerkontorene er av den oppfat-
ning at det kan fattes vedtak om fysioterapi i 
pasienters hjem. 

– Det er jo en ny situasjon. Jeg er bekym-
ret for å binde opp kommunale ressurser til 

å fatte enkeltvedtak, hvem som får myndig-
het til å gjøre det, og om det etter hvert vil 
bety at alle henvendelser om fysioterapi fra 
kommunefysioterapeut skal gå til bestiller-
kontorene. Det er ikke så vanlig at fysiote-
rapeuter jobber på bestillerkontor, eller har 
innsikt i hvordan de arbeider der. Jeg er redd 
vi kan få en situasjon der sykepleiere eller 
ergoterapeuter skal fatte vedtak om fysiote-
rapi i pasientens hjem, skriver fysioterapeu-
ten i en e-post.

Økonomi mot fysioterapi
Else-Margrethe Husby uttaler at adminis-
trative kommunale vedtak vil skille seg fra 
beslutninger tatt av helsepersonell, ved at 
kommunens økonomi og prioriteringer 
også kan bli tatt med i vurderingen av om en 
pasient har behov for fysioterapi.

I Helsepersonelloven, som autorisert hel-
sepersonell må forholde seg til, er ansvaret 

Nye lover skaper frykt for enkeltvedtak

ENKELTVEDTAK – Vårt syn er at kommunene ikke kan fatte enkeltvedtak. Det 
er fysioterapeutenes og legenes ansvar som autorisert helsepersonell, sier 
advokat Else-Margrethe Husby i NFF.
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AKTUELT

IFØLGE denne forskriften kan kommu-
nene øke eksisterende avtaler uten ekstern 
utlysning. Betingelsen er at man lyser det 
ut internt – blant fysioterapeuter som 
kommunen allerede har avtaler med. 

Advokat Lena Fagervold i NFFs for-
handlingsseksjon sier til Fysioterapeuten 
at en av utfordringene knytter seg til hvor-
dan dette skal finansieres. NFF mener at 
oppjustering av avtaler må skje ved at det 
tilføres friske midler, og viser til at hø-
ringsnotatet om forskriften av 4. juli 2011. 
Her står det at «… departementet er av 
den oppfatning at det er viktig å bidra til 
at man kommer tilbake til slik ordningen i 

utgangspunktet var tiltenkt i 1984, nemlig 
at driftsavtalehjemmelens størrelse er lik 
praksisomfanget. Den økonomiske mo-
dellen som ligger bak driftsavtaleordnin-
gen tilsier at det er samsvar mellom drift-
tilskuddsandelen og refusjonsandelen.»

– Dersom ledige eksisterende avtale-
hjemler brukes til å finansiere oppjuste-
ring, vil det bety at fysioterapitilbudet re-
duseres, opplyser Fagervold. 

Les mer:  «NFFs retningslinjer vedrørende 
forskrift om oppjustering av driftsavtale 
for fysioterapeuter», punkt 4. 2. De finner 
du på www.fysio.no.

plassert på individnivå, altså hos den enkelte 
fysioterapeut. Yrkesutøvelsen skal være i 
samsvar med de krav til faglig forsvarlighet 
om omsorgsfull hjelp som kan forventes ut 
fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbei-
dets karakter og situasjonen forøvrig. (§4) I 
Spesialisthelsetjenesteloven (§2-2 )er kravet 
at helsetjenester som ytes i henhold til denne 
loven skal være forsvarlige.

– Hva som er forsvarlig fysioterapitje-
neste og nødvendig helsehjelp, er regulert 
av et annet regelverk hvor rettssikkerhets-
garantiene allerede er grundig ivaretatt. Hva 
som anses som nødvendig helsehjelp er en 
helsefaglig vurdering og en del av fysiotera-
peutenes faglige autonomi, sier Husby.  

Hun opplyser at NFF har skrevet til Hel-
se- og omsorgsdepartementet og bedt om 
tilbakemelding på om den nye loven inne-
bærer en endring i alminnelig rettsoppfat-
ning, om at det ikke skal fattes enkeltvedtak 
på fysioterapitjenester. Tirsdag 31.januar var 
det også et møte mellom NFF og Helsedirek-
toratet om denne problemstillingen. 

– Oppjustering med friske penger
 

En helt ny forskrift om hvordan driftsavtaler for fysioterapeuter skal 

oppjusteres har nå kommet på plass. Den gjelder bare for fysiotera- 

peuter som har en deltids driftsavtale fra før. 
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Styret ved OUS har vedtatt å 

legge ned treningstilbudet for 

hjertepasienter. Det vil berøre 

rundt 200 pasienter som ak-

tivt har benyttet tilbudet. 

TEKST Heidi Johnsen, 
hj@fysio.no 

OSLO universitetssykehus HF (OUS) sparer 
rundt 2,5 millioner på å legge ned tilbudet. 

– Helt uholdbart, sier fysioterapeut og 
forsker Birgitta Blakstad Nilsson som jobber 
ved Hjertepoliklinikken, Medisinsk Klinikk, 
OUS Ullevål. Hun har doktorgrad i gruppe-
basert hjertetrening med høy intensitet for 
pasienter med hjertesvikt. 

– Nedleggelsen av treningstilbudet ram-
mer alle pasientene som hører inn under 
OUS. Rundt 200 pasienter blir henvist dit 
hvert år. I tillegg kommer alle pasienter som 
ikke blir henvist, men som trenger opptre-
ning etter hjerteoperasjon eller hjertein-
farkt. Det er et tankekors. Gruppebasert in-
tervalltrening er noe av det som har høyest 
evidens innen fysioterapi. Internasjonale 
retningslinjer anbefaler dette, og det er do-
kumentert at det er like viktig som blant 
annet betablokkere og andre medikamen-
ter som mange hjertepasienter bruker, sier 
Blakstad Nilsson til Fysioterapeuten.

Eneste tilbud 
Hun understreker at tilbudet er det eneste 
som tilbys nyopererte og pasienter som har 
hatt hjerteinfarkt i Oslo. Blakstad Nilsson 
sier all forskning viser at tidlig rehabilitering 
med trening er viktig i forhold til innleg-
gelser og reinnleggelser. Det gir pasientene 
både økt livskvalitet og større trygghet. 

– Det er et paradoks at rehabilitering 
som er en vedtatt tjeneste blir nedlagt. Det 
er mulig dette skal flyttes ut til kommunene, 
i henhold til samhandlingsreformen. Men i 
mange kommuner finnes det ikke slik kom-
petanse i dag, og det vil ta tid å bygge den 
opp, sier Blakstad Nilsson. 

Oppsiktsvekkende funn 
I sin doktoravhandling undersøkte Blakstad 
Nilsson effekten av gruppebasert intervall-
trening med høy intensitet hos hjertepasien-
ter. Det mest oppsiktsvekkende funnet var at 
den positive effekten av treningen vedvarte 
over tid. I forhold til kontrollgruppen viste 
undersøkelsen effekt både på kort- og lang 
sikt. Hennes treningsmodell, «Ullevålsmo-
dellen», har i flere år vært brukt i Skandina-
via ved rehabilitering etter hjerteinfarkt og 
hjerteoperasjon. Flere sykehus i Norge har 
også etablert treningstilbudet. 

LHL bekymret
Frode Jahren, generalsekretær i Landsfore-
ningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL), sier i 
en kommentar via e-post til Fysioterapeuten:

– Det er generelt bekymringsfullt at re-
habiliteringstilbud for hjertepasienter legges 
ned i en tid der det er behov for mer rehabili-
tering, ikke mindre. Vi har lenge etterlyst en 
helhetlig satsing på rehabilitering fra helse-
myndighetenes side, uten at noe har skjedd. 
Det er behov for en opptrappingsplan for å 
sikre at rehabiliteringsfeltet styrkes både i 
kvalitet og kvalitet.

Over 100.000 mennesker lider av hjer-
tesvikt i Norge. Som pasienter utgjør de en 
betydelig del av de som søker primærhelse-
tjenesten, eller blir innlagt på sykehus, un-
derstreker Frode Jahren. 

Nedleggelse rammer 
hjertepasienter

Fagartikler i bladet  
og på nettet

Fysioterapeuten har i enkelte perioder 
køproblemer når det gjelder publisering av 
fagartikler. For å minske ventetiden har vi 
besluttet, at ved publisering av to artikler i 
samme nummer, kan en av artiklene publiseres 
på nett. Valget mellom papir og nett avgjøres 
av redaktør. Beslutningen om å benytte nett-
publisering i enkelte perioder er tatt i samråd 
med Redaksjonsutvalget.

Løsningen innebærer at en av artiklene 
kommer i fulltekst i papirutgaven, mens den 
andre presenteres over to sider i bladet, og i 
fullversjon som PDF på www.fysioterapeuten.
no. 

Utseende er helt lik fagsidenes layout i 
bladet, og PDF publiseres samtidig med at 
bladet kommer ut. Inkludert i oppslaget er 
foruten starten på artikkelen, sammendrag, 
engelsk abstract og nøkkelord.

Nettpublisering vil bli mer og mer vanlig, 
også på grunn av trykkeri og portokostnader. 
I tillegg til ventetid for publisering, har beslut-
ningen derfor også en kostnadsmessig side.

Løsningen ble brukt i første halvår 2010 
for Fysioterapeuten nr. 3, 4, 5 og 6. Disse ut-
givelsene finner du på www.fysioterapeuten.
no – Tidsskriftet (i venstremenyen). 

Alle artikler som har vært publisert i 
Fysioterapeuten finner du også som PDF-filer i 
Fagarkivet på våre nettsider.

Fysioterapeuten retter

I et intervju med Kjersti Hatlebrekke i 
Fysioterapeuten nr. 1, «For lite kunnskap om 
seksualitet», er det dessverre en feil. 

Navnet på den nordiske organisasjonen 
som spesialister i sexologisk rådgivning er 
medlemmer av heter Nordic Association for 
Clinical Sexology (NACS). Vi hadde kommet 
i skade for å skrive Nordic Association for 
Clinical Sexologists.

OUS Treningstilbudet for hjerteopererte 
og pasienter med hjerteinfarkt legges ned.
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Det kan bli store endringer i 

turnusforskriften allerede fra i 

vår. Flere kan bli satt på vente-

liste. Tredjeårsstudentene kan 

bli berørt.

TEKST og FOTO Anne Kristiansen Rønning
fysioterapeuten@fysio.no

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 
har sendt ut et høringsnotat med frist 21. 
februar. En eventuell ny ordning kan tre i 
kraft allerede fra mars 2012. Bakgrunnen er 
at det blir stadig vanskeligere å skaffe nok 
turnusplasser.

Ifølge forslaget HOD kan det opprettes 
venteliste i de tilfellene det ikke er nok tur-
nusplasser til at alle fysioterapeutkandidater 
kan starte sin turnustjeneste rett etter avlagt 
og bestått eksamen, slik ordningen også er 
for medisinske kandidater. 

HOD foreslår at studentene som må ven-
te på turnustjeneste bør ha tittelen fysiotera-
peutkandidater. De bør også få en lisens, slik 
at de kan arbeide under veiledning før de 
starter sin turnustjeneste. En slik lisens gis 
kun etter søknad og med visse begrensnin-
ger. Det skal ikke kunne utøves selvstendig 
virksomhet, sendes regning til trygden eller 
gis adgang til å kalle seg fysioterapeut, heter 
det i høringsnotatet. 

Helsedirektoratet skal ifølge dette forsla-
get ikke lenger ha ansvar for å skaffe til veie 
et «tilstrekkelig» antall godkjente turnus-
plasser, kun godkjente plasser.  

NFF ikke involvert
NFFs leder Eilin Ekeland sier til Fysiotera-
peuten at hun er sterkt bekymret for denne 
forskriften. Hun frykter den vil føre til at 
myndighetene ikke legger nok innsats i å 
skaffe turnusplasser.

– Vi har dessverre ikke vært involvert i 
dette arbeidet. Dermed har departementet 
mistet viktig bakgrunnsinformasjon. Vi job-
ber nå med å kartlegge om det virkelig er 
så vanskelig å få nok turnusplasser, og hva 
som i så fall er årsakene. Vi stiller oss også 
spørrende til om det blir så mange flere som 

trenger turnusplass som det departementet 
påstår. Disse utfordringene bør kunne mø-
tes på andre måter, sier Ekeland.

Fra mars 2012
Ifølge departementet påpekte Helsedirekto-
ratet for et års tid siden at det er behov for å 
foreta en endring i turnusforskriften for fy-
sioterapeuter. Begrunnelsen var at det alle-
rede for turnusåret 2011/2012 kunne oppstå 
ventetid for å komme ut i turnustjeneste, og 
at turnusforskriften ikke gir hjemmel for å 
kunne opprette venteliste for dem som ikke 
får tildelt turnustjeneste til første turnusstart 

etter avlagt og bestått eksamen. Direktora-
tets henvendelse hadde bakgrunn i en rap-
port fra en arbeidsgruppe som hadde som 
oppgave å vurdere innføring av en ventelis-
teordning for turnustjeneste for fysioterape-
utkandidater. 

Arbeidsgruppens konklusjoner:
– Arbeidet med å skaffe tilstrekkelig antall 
turnusplasser har blitt mer krevende de fem 
siste årene. Hvert år har det vært usikkert 
om det nødvendige antall plasser kunne 
fremskaffes innen tidspunktet for valget av 
plasser i de tre regionene.

– Tilgangen på turnusplasser i spesia-
listhelsetjenesten begrenses som følge av 
omorganisering og funksjonsfordeling i hel-
seforetakene. Blant annet er turnusplasser 
ved rehabiliteringssentre tatt bort som følge 
av at avtaler mellom regionale helseforetak 
og private rehabiliteringssentre ikke blir 
videreført. Flere av institusjonene i spesia-
listhelsetjenesten ønsker å redusere antallet 
turnusfysioterapeuter, blant annet på grunn 
av høyt antall studenter som også skal ha 
veiledning. 

– Anbefalinger fra Statens autorisasjons-

kontor for helsepersonell om å gi pålegg 
om å opprette turnusplasser må være innen 
rammene av faglig forsvarlig virksomhet. 
Basert på nåværende kjennskap til de enkel-
te helseinstitusjonene i spesialisthelsetjenes-
ten er antall plasser som kan skaffes ved å gi 
pålegg begrenset og for lite til å være sikker 
på at behovet for plasser blir dekket. 

– Flere kommuner gir også tilbakemel-
ding om at de på grunn av arbeidsoppga-
vene og den økonomiske situasjonen må 
beholde fast ansatte fysioterapeuter framfor 
å opprette stilling som turnusfysioterapeut. 
En forutsetning for å motta turnusfysiote-

rapeut er at turnusstedet har fysioterapeut 
som kan være veileder. Det vil være mulig 
å skaffe nødvendig antall plasser i kommu-
nehelsetjenesten ved å gi pålegg, men lite 
hensiktsmessig å skaffe disse plassene uten 
samtidig å ha nødvendig antall plasser i spe-
sialisthelsetjenesten.

Flere turnuskandidater
Helsedirektoratet viser til at antall kandida-
ter som skal ut i turnustjeneste vil øke fra 
ca. 290 i 2011 til ca. 360 i 2013, inkludert et 
ekstra kull på 13 kandidater i Tromsø. Tal-
lene er basert på innhentet informasjon om 
planlagt opptak av studenter ved de fire høy-
skolene/universitet som har fysioterapeutut-
danning i Norge.

Det er fylkesmennene, representert 
ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 
Fylkesmannen i Hordaland og Fylkes-
mannen i Troms som har ansvaret for å 
fremskaffe et tilstrekkelig antall turnus-
plasser fordelt over hele landet hvert år.  
Fysioterapeuten har bedt HOD om en kom-
mentar til forslagene i høringsnotatet, men 
departementet ønsker ikke å kommentere 
saken på det nåværende tidspunkt. 

Turnus: 
Kan bli ett års ventetid

Antall kandidater som skal ut i turnus-
tjeneste vil øke fra ca. 290 i 2011 til  
ca. 360 i 2013.
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De har gledet seg til å bli fysiotera-

peuter. Nå ser det ut til at flere av 

dem kanskje må vente ett år til før 

de får tittelen.

TURNUSKOMITÈEN ved Høgskolen i Sør- 
Trøndelag (HiST) ante ingenting om for-
slaget, og at det kan komme til å tre i kraft 
allerede i mars i år, da Fysioterapeuten tok 
kontakt med dem.

– Vi har hørt at det kunne bli vanskelig 
å finne plasser, og vi vet at legene har fått 

venteliste. Men at vi som er tredjeårsstuden-
ter nå kan bli satt på en venteliste i ett år, 
kommer helt uventet, sier Magnus Karlsen 
Garung (24). 

Komitéen består foruten Garung av 
Hanne Bøhn Hansen (25), Andrea Sundal 
Smedsgård (21) og Torun Weibust (23), alle 
opprinnelig fra Østlandet. De har lagt pla-
ner fremover og kanskje tenkt seg hjemover 
etter turnusåret. Men hva nå? Dersom for-
slaget blir en realitet, kan det få store følger. 

Facebook-side
Trekningen om turnusplasser foregikk før 

jul. Magnus trakk et godt nummer, Andrea 
et dårlig.

– Gjelder plutselig ikke trekningen len-
ger? Skal de som fikk de dårligste numrene 
settes på venteliste? Mange spørsmål har 
dukket opp, sier Hanne.

HiST-studentene opprettet spontant en 
facebook-side da de hørte om forslaget. Kort 
tid etter var det kommet inn mange sterke 
reaksjoner fra medstudenter. Enkelte føler 
seg lurt. 

Kom svært brått på
Det er fylkeslegen i Hordaland som har an-

Studentene bekymret

HIST Turnuskomiteen, f.v.  Magnus Karlsen Garung, Torun Weibust, Andrea Sundal Smedsgård og Hanne Bøhn Hansen er redde for at de berørte studentene 
vil få en motivasjonsknekk om HODs forslag går gjennom. 
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- Hadde vi fått mer til-

skudd, kunne vi ha tatt 

imot en eller to turnus-

kandidater til, sier Else 

Sterndorff, avdelingssjef 

ved Haukeland universi-

tetssjukehus.

HUN forteller at de en gang i 
året får spørsmål om hvor man-
ge turnuskandidater de kan ta 
imot.

– Vi har et visst antall plas-
ser tilgjengelig og oppgir det 
tallet. Etter en tid får vi av og 
til tilbakemeldinger om at de 
trenger flere turnusplasser, sier 
Sterndorff.

I Helse Bergen er det i dag 
åtte turnuskandidater.

– Inntil for et par år siden 
hadde vi normalt sju. Noen gan-
ger har vi også hatt ni. Dette har 
stort sett vært tilfeller der vi har 
stilt opp når noen av spesielle 
grunner har trengt ekstra tur-
nustjeneste, forteller avdelings-
sjefen.

Går utover ansettelser
Hun føler de strekker seg langt, 
men det er en grense.

– Det store problemet er de 
ekstra kostnadene. Stort sett har 
vi faglig kunnet legge til rette for 

å ta en ekstra turnuskandidat. 
Problemet er at det da går på 
bekostning av en vanlig fysio-
terapeut. Det kan være veldig 
uheldig for tilbudet vi ønsker og 
er pliktige til å gi pasientene, slår 
hun fast.

Kostbart
Ifølge Sterndorff får Helsefore-
taket 13.500 kroner i halvåret i 
tilskudd fra staten. Turnuskan-
didaten skal ha 296.000 kroner 
i året i lønn, og sosiale utgifter 
kommer i tillegg. 

– Til sammen blir det om lag 
37. 000 kroner i utgifter for oss. 
Av dette får vi refundert bare 
27.000 årlig. Selv om vi blir på-
lagt å ta imot flere kandidater, 
får vi ikke større refusjon. Had-
de vi fått mer, ville det ha vært 
enklere. Vi har uansett et tak på 
antallet kandidater. Årsaken er 
at vi er et veldig spesialisert sy-
kehus, sier hun.

Veileder mange 
Det er en faglig utfordring å 
finne nok turnusplasser, inklu-
dert veiledning. For det er nok 
av andre som også skal veiledes.

– Den totale tiden vi bruker 
til veiledning har helt klart økt. 
Det er en av grunnene til at vi 
ikke kan ta imot et stadig øken-
de antall turnuskandidater, selv 
om vi skulle få penger for det. 

Fysioterapistudentene som skal 
ut i turnus må ha praksis først. 
Fra januar til mars har 28 tred-
jeårsstudenter ti ukers praksis 
i Helse Bergen. De skal ha mye 
veiledning. I tillegg har vi mas-
tergradsstudenter som skal vei-
ledes, og den nye spesialistord-
ningen vil også gi oss en økning 
i veiledningsoppgavene, sier 
Sterndorff. 

Får pålegg 
På tross av dette understreker 
Sterndorff at kontakten med Fyl-
kesmannen i Hordaland er god.

– Vi har alltid hatt god dialog. 
De ser at vi strekker oss og prø-
ver å imøtekomme våre tilbake-
meldinger. Likevel får vi i blant 
varsel om pålegg fordi det er for 
få turnusplasser. 

Større tilskudd 
Sterndorff kan ikke se noen en-
kel løsning på dette. 

– Det utdannes stadig flere 
fysioterapeuter, og det gjør at 
behovet for turnusplasser øker 
år for år. Ventelister er imidler-
tid ikke en god løsning for de 
det gjelder, sier Sterndorff. 

Hun har liten tro på at en li-
sens til de som står på venteliste 
vil gi dem jobb innen fysioterapi 
i ventetiden, da kravet også her 
vil være å arbeide under veiled-
ning. Hun avslutter med:

– Tallet på turnuskandidater 
er økende, og for vår del er det 
vanskelig å øke antallet vi har i 
dag. Vi kunne tatt en eller to til, 
men da må vi ha et tilskudd som 
er betydelig større enn i dag. 

svar for å skaffe turnusplasser til fysiotera-
pistudentene fra Trøndelag. Torunn snakket 
med fylkeslegens kontor for tre dager siden.

– Da ble ikke dette nevnt. De ønsket 
en oppdatering på antall turnusplasser vi 
trengte i Trøndelag, og fortalte at det forelø-
pig var manko på noen plasser, sier Torunn. 

– Dette kommer overraskende på alle. 
Forslaget har heller ikke har vært kjent blant 
studentene i Oslo, forteller Andrea.

– Uetisk og korttenkt
Studentene synes Helse- og omsorgsdepar-
tementets forslag til løsning er korttenkt. 

– Det er symptombehandling. Stadig flere 
fysioterapeuter utdannes fra norske høgsko-
ler. Dersom man starter et ventelistesystem 
på turnusplasser, vil det bli en opphopning. 
Listen vil bli lengre og lengre etter som åra 
går, sier Hanne. 

– Det er uetisk å komme med dette til oss 
nå. Dersom forslaget vedtas, bør det gjelde 

studentene som begynner på utdanningen i 
år, slår Magnus fast.

– Og nå kan de komme med en ny katego-
ri som heter fysioterapikandidater, som også 
skal ha en praksisplass med veiledning. Hvor 
skal de da finne disse plassene og disse veile-
derne? Det er mye her som virker klønete og 
veldig lite gjennomtenkt, sier Andrea. 

Mindre attraktivt
Går forslaget gjennom, må noen valg tas 

Haukeland universitetssjukehus:

– Vanskelig å øke antallet med dagens rammer

FOTO Haukeland universitetssjukehus.
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DETTE oppgir Kristin Borch, 
seksjonsleder Klinisk service 
ved Nevrologisk avdeling, Oslo 
universitetssykehus (OUS), som 
årsaker til at det er vanskelig å 
skaffe nok turnusplasser.

– I seksjonen jeg leder har vi 
13 stillinger for fysioterapi for-
delt på Rikshospitalet og Ullevål. 
To av disse stillingene er forbe-
holdt turnuskandidater, en på 
hvert arbeidssted. Vi har flinke 
fysioterapeuter i turnustjeneste 
hos oss. Veiledningskompetan-
sen har vi, men merker arbeids-
presset. Det er ikke alltid nok tid 
til å følge opp slik vi ønsker og 
bør. På tross av dette er turnus-
kandidatene svært fornøyde.

Færre pasienter
Borch kjenner igjen departe-
mentets beskrivelse av proble-
mene, og forteller at det i flere 
avdelinger ved OUS har skjedd 
store organisatoriske endringer. 
Det betyr også endringer i pasi-
entgrunnlaget. Fysioterapeutene 
kommer til å jobbe stadig mer 
på intensivavdelinger fremover, 
både ved RH og Ullevål. Pasi-
entgrupper som tidligere ble 
prioritert får ikke lenger samme 

tilbud. Dette sammenfaller ofte 
med pasientene som turnus-
kandidatene i stor grad har fulgt 
opp. Med andre ord har vi færre 
aktuelle pasienter vi kan gi til 
turnuskandidatene, slår Borch 
fast.

Forstår HODs løsning
– Denne seksjonen driver vakt-
ordning på begge arbeidsste-
dene. Vi må tilpasse tilbudet 
til de oppgavene vi er pålagt å 
gjøre, og vi ser at behovet for å 
få fysioterapeuter/spesialfysio-
terapeuter i stillingene øker. Det 
blir mindre behov for turnus-
kandidater, sier Borch, som har 
forståelse for HODs forslag. 

– En av utfordringene i OUS 
er at fysioterapitjenesten er or-
ganisert i flere klinikker og av-
delinger. Det er ikke én leder for 
hele tjenesten. Dette vanskelig-
gjør nytenkning og revurdering 
av fordelingen av turnuskandi-
datene. 

Borch mener at fordelingen 
av turnuskandidater innad i 
OUS ikke er optimal i forhold 
til dagens pasienttilgang og an-
tall fysioterapeuter i den enkelte 
klinisk service seksjon/avdeling.

– Vi kunne trengt en total 
gjennomgang. Jeg har tatt initia-
tiv til dette, men her er det ikke 
lett å komme til enighet. Kort 
oppsummert er det ingen som 
vil gi fra seg en fysioterapeut 

for å få en turnuskandidat, sier 
Kristin Borch. 

Hun legger til at før var det 
11 turnuskandidater ved OUS. 
Nå er det ti. 

Oslo universitetssykehus: 

Økt spesialisering og stram økonomi

fort. Flere studier med påfølgende lån, friår, 
praksisplass? I mars er søknadsfristen for 
høyere utdanning.

– Jeg har gledet meg til endelig å bli fysio-
terapeut og begynne å jobbe. Mange av oss 
har ikke lyst på et år til med studielån, og er 
ikke motiverte for å ta et årsstudium eller en 
strøjobb, sier Hanne. Mens Torun spør seg 
om hva som skjer med motivasjonen og fer-
dighetene du har opparbeidet deg om du må 
legge det på is i ett år? 

– Det er ferskvare. Det er nå du trenger å 
bruke det, sier hun. 

– En ting er sikkert. Går dette gjennom, 
blir fysioterapistudiet mindre attraktivt, me-
ner Magnus.

Mer tilskudd 
Men hva er løsningen? Studentene kommer 
med mange forslag. Kanskje er dette det beste: 

– Det må opprettes flere fysioterapistil-
linger. Det er behov for det i mange sektorer. 

Flere veiledere og turnusplasser vil da være 
disponible for turnuskandidatene, og man 
slipper venteliste. Det bør være mer tilskudd 
tilknyttet hver turnusplass, slik at det blir 
attraktivt for turnusstedene å ha turnuskan-
didat.

Men det er kanskje en utopi. Den treår-
ige fysioterapeututdanningen kan plutselig 
bli fireårig. Med turnusåret på toppen bli det 
fem år. Kanskje ville de valgt noe helt annet 
om de hadde visst det. 

Høyt arbeidspress. Spesialisering. Færre oppgaver som  

er egnet for turnuskandidater, og ikke tilstrekkelig tid til 

å følge dem opp.

SEKSJONSLEDER Kristin Borch ønsker seg mer tid og penger. 
Foto: Dagrun Lindvåg
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Ny statistikk over fysio-
terapeuters takstbruk 

 En ny rapport fra HELFO viser at 
fysioterapeuter har en gjennomsnittlig 
refusjonsutbetaling per regning på 211 
kroner. Rapporten, som er en analyse av 
fysioterapeuters takstbruk i 2010, gir en 
oversikt over gjennomsnittlig utbetalt re-
fusjon per fysioterapeut, gjennomsnittlig 
refusjon per regning, og gjennomsnittlig 
bruk av enkelttakster.  

– En fysioterapeuts takstbruk vil 
kunne avhenge av fysioterapeutens 
praksisprofil. Likevel kan rapporten gi hver 
enkelt fysioterapeut en indikasjon på 
hvordan en selv ligger an når det gjelder 
takstbruk i forhold til andre fysiotera-
peuter innenfor same kategori, sier Torill 
Nydal i HELFO, som sammen med Hilde 
Paulsen har laga rapporten.

Folkehelseinstituttet har nå publisert folkehelseprofiler for alle landets 429 kommuner. 
De skal hjelpe lokale myndigheter til å skaffe seg en oversikt over folkehelsetilstanden i 
kommunen.

– Profilene gir hver kommune de store linjene, sier direktør Geir Stene-Larsen ved Folke-
helseinstituttet i en kommentar på fhi.no. I tillegg til Folkehelseprofilene er Kommunehelsa 
statistikkbank åpnet. Problemstillinger som kan belyses gjennom folkehelseprofilene er 
helsetilstanden hos innbyggerne i kommunen, og hva kommunen bør gjøre for å forbedre 
den. Dette fikk kommunene ansvar for å finne svar på da den nye Folkehelseloven trådte i 
kraft fra 1. januar, samtidig med samhandlingsreformen. 

Les mer: www.fhi.no. 

Samtidig som samhandlingsreformen 

startet, la Oslo universitetssykehus 

ned et samhandlingsprosjekt som 

har omfattet 20 sykehjem.

TEKST Gro Lien Garbo
glb@fysio.no

– DETTE ER helt paradoksalt, sier sykepleier 
og seksjonsleder ved observasjonsposten på 
Akuttmedisinsk avdeling til bladet Syke-
pleien. Hun betegner «Sykehjemsprosjektet» 
som den viktigste samhandlingsarenaen i 
hovedstaden.

Ut til sykehjem 
Siden 2002 har hun og kollegaene reist 
rundt og gitt faglige råd til sykehjem i kom-
munen, blant annet om å sette i gang intra-
venøs behandling.  Også overlegene har gitt 
råd til tilsynslegene ved sykehjemmene. Nå 
frykter, i følge Sykepleien, både sykepleiere 
og leger at flere av hovedstadens eldre må 
dø en uverdig død under transport – i livets 
siste fase. 

– Best med ro 
Bestyrer Arne Mæhlum ved Lambertseter 
sykehjem var med på å starte prosjektet. 
Han synes det er skremmende å miste den 
nære oppfølgingen fra observasjonsposten.

– Eldre med kognitiv svikt får ofte til-
standen forverret av mye flytting. Dersom 
pasienten i tillegg er terminal, er det best å 
ligge i ro i kjente omgivelser, sier Mæhlum 
til Sykepleien. 

La ned viktig samhandlingsprosjekt

TRENGER RO Eldre med kognitiv svikt får ofte tilstanden forverret av mye flytting.

Folkehelseprofiler for kommunene

Norge trenger mer forskning på rusbehandling, forebyggende sykdomstiltak og samhand-
lingsreformen. Staten bør være pådriver for å sette i gang kliniske studier på andre områder 
enn kreft, mener Kunnskapssenteret. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten peker på 
nasjonale forskningsbehov i et innspill til arbeidet med statsbudsjettet for 2013. 

– Det er behov for gode randomiserte kontrollerte studier, med relevante utfallsmål, 
tilstrekkelig antall inkluderte pasienter og tilstrekkelig lang oppfølgningstid, står det i notatet, 
som er sendt til Helsedirektoratet, og til Helse- og omsorgsdepartementet.

Les mer:  www.kunnskapssenteret.no

Norske forskningshull
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DET ER helseplagene som får sykelig over-
vektige til å legge om livsstilen, ikke det å ha 
en stor kropp, viser en ny studie. 11 personer 
som lider av sykelig overvekt er intervjuet i 
studien.

– Denne gruppen har på mange måter 
vent seg til en stor kropp, selv om de har 
vært igjennom mange mislykkede forsøk 
på å gå ned i vekt. Det er først når helsepro-
blemene blir for store at sykelig overvektige 
for alvor blir motivert til å gjøre noe med 
sin situasjon, sier en av forskerne bak stu-
dien, førsteamanuensis Bjørg Christiansen 

ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 
Møte med fastlege er viktig for å klare å gjø-
re noe med sitt fedmeproblem, ifølge infor-
mantene i studien. Andre forhold som kom-
mer fram i studien er at overvektige har mye 
kunnskap om mat, men at de trenger hjelp 
til å sette kunnskapen ut i livet. Dessuten at 
kvinner har større mentale problemer enn 
menn med å takle sykelig overvekt. Menn 
aksepterer kroppen sin i større grad enn 
kvinner gjør. 

Kilde: www.forskning.no  

Moderat trening forebygger forkjølelse
En mellomting mellom sofakroken og hardtre-

ning gir best motstand mot forkjølelse, ifølge en 
britisk studie.

– Trener man moderat og regelmessig, for 
eksempel gjennom en daglig gåtur, kan risikoen 
for å få en luftveisinfeksjon reduseres med 
nesten en tredel. Ligger man derimot for mye på 
sofaen, vil risikoen for å bli rammet av infeksjon 
være gjennomsnittlig to til tre forkjølelser i året, 
sier professor Mike Gleeson fra Loughborough 
University, som står bak studien.  

Kilde: www.sciencedaily.com/releases/2012/01/120105112158.htm

Overvekt: 
Helseplager viktigst for livsstilsendring

ME: Alternativ behandling 
ikke dokumentert

Pasienter med kronisk utmattelsessyn-
drom forsøker ofte alternative behand-
lingsformer. Effekten er imidlertid ikke 
dokumentert. I en stor metaanalyse basert 
på 17 datakilder ble 26 randomiserte, 
kontrollerte studier med til sammen 3273 
deltakere som hadde forsøkt alternativ 
behandling for kronisk utmattelsessyn-
drom, inkludert. Resultatene er omtalt i 
Tidsskrift for Den norske legeforening.

Studier av qigong, massasje og tuina 
antydet positive effekter av slike behand-
lingsformer. Det ble ikke påvist effekt av 
fjernhealing. Studier på homøopati viste 
utilstrekkelig bevis for symptombedring 
sammenliknet med placebo. I 17 studier ble 
det testet for effekt av kosttilskudd, men i 
mesteparten av studiene klarte man ikke å 
vise positive effekter, med unntak av coen-
zymet nicotidamide adenine dinucleotide 
(NADH) og magnesium. 

Kilde: www.tidsskriftet.no

Stående skulderpress best 

Stående skulderpress styrker musklene i mage og rygg i større grad enn tradisjonell utførelse 
av skulderpress, ifølge en undersøkelse gjennomført ved Høgskolen i Sogn og Fjordane. 

– Vi har målt den nevromuskulære aktiviteten i mage- og ryggmuskulaturen for å se på stør-
relsen og antallet nervesignaler som hjernen sender til musklene. Resultatene viser at det som 
styrker musklene i mage og rygg mest er å gjøre øvelsene stående og konsentrere seg om en 
arm av gangen, sier Atle Sæterbakken ved Høgskolen i Sogn og Fjordane. 

Studien han har gjennomført er publisert i European Journal of Applied Physiology, sammen 
med Marius Steiro Fimland fra NTNU i Trondheim. 

Kilde: www.forskning.no
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Ni av ti nyutdannede er i jobb 

som fysioterapeut, men de 

fleste må ta til takke med mid-

lertidige engasjementer.

TEKST Gro Lien Garbo
glg@fysio.no

EN UNDERSØKELSE Norsk Fysioterape-
utforbund (NFF) gjorde før jul viser at to 
tredeler av nyutdannede fysioterapeuter er i 
midlertidige arbeidsforhold.

– Ønsker man seg jobb i en av de største 
byene i Norge, kan man ikke regne med å få 
fast ansettelse som nyutdannet. Samtidig er 
det uheldig å bli gående for lenge i vikariater 
og engasjementer, sier Anders Berget, som 
er leder i Unge fysioterapeuters felleskap 
(UFF).

NFFs kartlegging ble utført i november 
og omfattet 178 nyutdannede fysioterapeu-
ter. De fleste av dem fikk også autorisasjo-
nen sin i fjor. 

Flytte på seg
Ett til to år bør være grensen for hvor lenge 
man er midlertidig ansatt, mener Berget. 
Han tror imidlertid at flere kunne fått jobb 
om de var villige til å flytte på seg. 

– Her i Rogaland var det nylig utlyst en 
fast stilling for andre gang som fysioterapeut 
i Strand, som er 40 minutter med hurtigbåt 
fra Stavanger. Akkurat der gikk nok tåle-
grensen for mange som helst vil bo i Stavan-
ger, sier han. 

Fysioterapeuten har forsøkt å få kontakt 
med nyutdannede fysioterapeuter, som sli-
ter med å komme inn på arbeidsmarkedet, 
men flere kvier seg for å fronte denne saken.

– Det er nok ikke lett å stå fram å fortelle 
at «ingen vil ansette meg». For mange opple-
ves det som om å fortelle at man ikke får det 
til, sier Berget.

Han tror at mange fysioterapeuter sam-
menlikner seg med yrkesgrupper som leger, 
sykepleiere og ingeniører, som det er stor et-
terspørsel etter.

– Det finnes yrkesgrupper som har det 
verre enn oss jobbmessig, blant annet ergo-
terapeuter. Sammenlikner vi oss med dem, 
har vi det bra, sammenliknet med ingeniø-
rer har vi det dårlig.

– Hva gjør det med den enkelte å bli gå-
ende lenge uten jobb eller i stadig midlertidige 
engasjementer? 

– Det er lett å miste selvtilliten og troen 
på egen kunnskap. Ingen liker å få for mange 
avslag. Da blir det vanskelig å se mulighe-
tene, sier Berget, og forteller at UFF har flere 
tiltak for å hjelpe nyutdannede ut i jobb. 

Se mulighetene
– Vi støtter dem som vil starte på egen hånd 
ved å arrangere kurs i nyskapende fysiote-
rapi og markedsføring. Det er mange alter-
native muligheter for fysioterapeuter, fra 
forebyggende folkehelsearbeid til HMS- og 
HR-stillinger i større bedrifter. Men for 
nyutdannede som vil behandle og hjelpe 
pasienter er det for få stillinger. Ventelis-
tene for fysioterapeuter med driftstilskudd 
er lange. 50 prosent av alle sykmeldinger i 
Norge bunner i muskel- og skjelettplager. 
Men kommunene følger ikke opp med nye 
fysioterapistillinger for å få behandlet og 
friskmeldt innbyggerne sine.

For mange?
På spørsmål om det utdannes for mange fy-
sioterapeuter i forhold til arbeidsmarkedet, 
viser Anders Berget til Statistisk sentralbyrå 

som mener at vi vil mangle 2.000 fysiotera-
peuter i kommunal sektor når eldrebølgen 
slår inn for fullt i 2029. 

– Selv om arbeidsmarkedet oppleves som 
trangt nå, vil det bedre seg. I vår medlems-
masse har vi enormt mange flinke folk. Ar-
beidsgivere bør derfor kjenne sin besøkel-
sestid og forsyne seg av den kompetansen 
som finnes, sier Berget. 

Nyutdannede i midlertidige jobber

Hva er din hovedbeskjeftigelse? (Sysselsetting etter turnus, november 2011)

1. Fast ansatt
2. Vikar, i engasjement, eller lignende
3. Selvstendig næringsdrivende
4. Under utdanning
5. Arbeidsledig
6. Annet
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SELVTILLIT – Ingen liker å få for 
mange avslag, sier Anders Berget, 
leder i Unge fysioterapeuters felles-
skap (UFF). 

UNDERSØKELSE NFF utførte en arbeidsmarkedsundersøkelse i november 2011. 
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– Jeg har søkt jobb som fysio-

terapeut siden jeg ble ferdig 

utdannet for ni måneder siden, 

uten å lykkes.  Nå angrer jeg 

på at jeg ikke heller valgte jus-

sen, sier Karen Marie Albrek-

tsen (28). 

TEKST Gro Lien Garbo
glg@fysio.no

DA Karen Marie Albrektsen ble tatt opp som 
student på fysioterapiutdanningen i Oslo 
høsten 2006, hadde hun også kommet inn 
på jussen. I de siste månedene har hun tenkt 
at hun heller burde ha startet der. 

– Det var alt for lite informasjon om hvor 
stramt arbeidsmarkedet er for fysiotera-
peuter da jeg begynte å studere. Det burde 
både utdanningsinstitusjonene og Norsk 
Fysioterapeutforbund ha vært tydeligere på. 
Jeg hadde nok tenkt meg om både to og tre 
ganger om jeg hadde visst at det skulle bli 
så tøft, sier Karen Marie Albrektsen. Hun 
stortrivdes med fysioterapistudiene, og var 
svært fornøyd med å være ute i praksis.

– Elsker jobben
– Jeg elsker å være fysioterapeut, men får jo 
ikke jobb. Som jurist hadde arbeidsmarke-
det vært bedre.  Å jobbe i tett dialog med 
pasientene og sammen finne den enkeltes 
ressurser og mål, på tross av diagnoser, er 
utrolig meningsfullt. Det er akkurat det jeg 
har lyst til å drive med, sier hun. 

Etter ferdig turnustjeneste i Rygge kom-
mune og et kort vikariat, flyttet Albrektsen 
tilbake til hjemfylket Vestfold i august i fjor.  
Siden har hun ikke hatt jobb som fysiotera-
peut. 

– Jeg har søkt over 40 faste og midlertidi-
ge jobber i Vestfold, både som fysioterapeut 
og innen helse- og sosialfag. Jeg har vært 
innkalt til to intervjuer, men valget falt ikke 
på meg, sier Albrektsen. Hun forteller at det 
begynner å gå ut over selvfølelsen. 

– I begynnelsen arkiverte jeg både søkna-
der og avslag. Nå river jeg dem i stykker eller 
kaster dem i den elektroniske søppelkassen. 
Det verste er at jeg så sjelden får muligheten 
til å fortelle arbeidsgivere hva jeg er god for.  
Jeg brenner jo for dette yrket. 

Må kanskje flytte
– Hvorfor søker du bare jobber i Vestfold og 
ikke i resten av landet? 

– Jeg hadde gledet meg til å flytte hjem 
etter studiene i Oslo og hadde kjøpt leilighet 
i Tønsberg. Jeg regnet med å få en jobb og 
var ikke forberedt på at det skulle være så 
vanskelig å få jobb som fysioterapeut. Men 
jeg begynner å innse at jeg kanskje blir nødt 
til å flytte, sier Albrektsen. 

Hun vurderer også å begynne på et nytt 
studium, men har allerede høy studiegjeld 
og boliglån. I tillegg til fysioterapiutdannin-
gen har hun ett års studier i psykologi og har 
et års videreutdanning i fysiopilates.  

Nå underviser hun i pilates en dag i uken, 
og har i tillegg et 50 prosent vikariat som 
miljøterapeut på et sykehjem.

– Det er ikke noe galt med den jobben, 
men det er jo ikke det jeg er utdannet til. 

For å få det til å gå rundt økonomisk, job-
ber jeg helger og kvelder og er alltid parat til 
å ta vakter. Det er nokså slitsomt i lengden. 
I tillegg må jeg holde meg orientert om ar-
beidsmarkedet, skrive søknader og forsøke å 
fremstå som velvillig og positiv. Det er ikke 
lett når motet stadig synker.

Kunne advart oss
Albrektsen er oppgitt over at hun som nyut-
dannet ikke gis en sjanse.

– Hvis arbeidsgiverne alltid plukker dem 
med mest erfaring, får jo aldri vi som er ny-
utdannet jobb.  Jeg er livredd for å bli utda-
tert mens jeg venter, sier Albrektsen.

 En slags trøst er det at hun ikke er den 
eneste blant de hun studerte sammen med 
som sliter med å komme inn på arbeidsmar-
kedet.

– Hvorfor starter du ikke for seg selv?   
– Jeg har ikke økonomi til det og heller 

ikke tid til det. Jeg må ha et jevnt tilsig av 
inntekter for å betjene lånene mine. Dessu-
ten har jeg hørt andre som har forsøkt å eta-
blere seg fortelle at det er vanskelig å få det 
til å bære seg, sier Karen Marie Albrektsen. 

– Skulle blitt advart om stramt 
arbeidsmarked

HENGE MED  – Jeg er livredd for å bli utdatert mens jeg venter på å få jobb som fysioterapeut, sier Karen 
Marie Albrektsen. Foto: Peder Gjersøe.
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– Psykomotorisk fysioterapi 

har god effekt på muskel- og 

skjelettplager og andre sam-

mensatte lidelser. Det er på 

tide å synliggjøre hva vi kan, 

sier faggruppeleder Mona Løn-

ning Kjos. 

TEKST Gro Lien Garbo
glg@fysio.no

«Hva er psykomotorisk i fysioterapi? – er 
dette en godt bevart hemmelighet?» Det var 
temaet for et seminar som Faggruppen for 
psykomotorisk fysioterapi arrangerte på Lo-
visenberg sykehus i Oslo 16. januar.

– Som faggruppe har vi vært for lite flinke 
til å markedsføre oss selv. Vi er en kvinnedo-
minert gruppe og har nok vært for beskjed-
ne, sier Mona Lønning Kjos, som forteller at 
beslutningen om å markedsføre psykomoto-
risk fysioterapi bedre ble tatt i 2010.

– Gullalderen for fysioterapeuter er defi-
nitivt forbi. Vi må vise hva vi er gode for om 
vi skal klare å beholde stillingene og drifts-
avtalene våre. Vår innsats betyr mye for fol-
kehelsa. I dag kommer vi ofte sent inn – når 
kroppslige og psykiske plager har satt seg i 
kroppen gjennom år. Ønsket vårt er å kunne 
komme tidligere i gang og jobbe mer fore-
byggende. Da kunne også mange offentlige 
penger vært spart. Vi må bli flinkere til å si 
at vi faktisk er spesialister på dette, og at vi 
vil regnes med.

– Hva har dere å vise til når det gjelder 
effekt av psykomotorisk fysioterapi?  

– Det er vanskelig å måle effekten av vår 
behandling ut fra den bedriftsøkonomiske 
målestokken som brukes i helsevesenet i 
dag. Men vi vet at vi hjelper mange som har 
vært lenge ute av arbeidslivet tilbake i jobb.  
Som behandlere er vi også gode til å se på 
helheten. En pasient som kommer til oss 
med vondt nakke, viser seg ofte å være an-
spent i hele kroppen. Kanskje nakkesmerten 
egentlig handler om angst. Slike ting er vi 
gode til å avdekke. Sykdomsbildet er nesten 
alltid mer komplekst enn én plage eller én 
diagnose. 

Barn og unge
Kjos understreker at psykomotorisk fysiote-
rapi er nyttig innen et bredt spekter av pla-
ger, både fysiske og psykiske. Barn og unge 
er en gruppe de ønsker å nå mer ut til.

– Helsestasjoner, barnehager og skoler er 
arenaer der vi kan komme inn og forebygge, 
sier Kjos. Hun mener fysioterapeuter som 
gruppe må kjenne sin besøkelsestid i forbin-
delse med samhandlingsreformen. 

– Som behandlere er vi ikke avgjørende 
når det står om livet, slik leger og sykepleiere 

er det. Men i et mer langsiktig folkehelseper-
spektiv er vi viktige, og det må vi markedsfø-
re. I min egen kommune opplevde jeg at de 
som var satt til å planlegge samhandlingsre-
formen, glemte å inkludere fysioterapeuter i 
planene. Da skjønte jeg at det ikke nytter å 
gå stille i dørene, men at vi trenger en kraftig 
markedsføring av oss selv.

Et hull i det offentlige
I Hamar kommune, der Mona Lønning Kjos 
jobber, har man psykomotorisk fysioterapi i 

Psykomotorikerne vil bli mer brukt

FOR BESKJEDNE – Som kvinnedominert gruppe har vi nok vært for beskjedne, mener Mona Lønning 
Kjos. Foto: Dagrun Lindvåg
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Gretland er fagansvarlig for studieretningen 
psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi 
ved mastergradsprogrammet i helsefag, UiT.  
Hun var en av innlederne på seminaret som 
Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi 
arrangerte i januar. 

– Mange pasienter uttrykker seg kropps-
lig som ved selvskading eller spiseforstyrrel-
ser. Personer med psykiske lidelser av ulik 
alvorlighetshetsgrad og personer med sam-
mensatte lidelser og plager i muskel og skjel-
lett-systemet kan dra nytte av å samarbeide 
med en psykomotoriker, sier Anne Gret-
land. Hun mener at fysioterapeuter med slik 
bakgrunn kan og bør spille en viktig rolle i 

årene framover – i samspill med blant annet 
leger, psykologer og psykiatere. 

Kroppsundersøkelsen
– En styrke ved psykomotorisk fysioterapi 
er at pasienten alltid blir grundig utredet 
gjennom samtale og kroppsundersøkelse. 
Kroppsundersøkelsen gir spesielle mulig-
heter til kontakt med og kjennskap til pasi-
enten og fører til at fysioterapeut og pasient 
etablerer et felles grunnlag for videre samar-
beid, sier Gretland. 

Hun forteller at mange pasienter føler seg 
ordentlig sett for første gang, og at de forstår 
seg selv på nye måter gjennom samhandlin-

gen med fysioterapeuten. 
– Kroppslig samhandling er en mer 

grunnleggende form for kommunikasjon 
enn verbal kommunikasjon og kan være en 
forutsetning for at kontakten mellom pasi-
enten og behandleren etableres, sier hun.

Minner om overgrep
Gretland forteller at kroppslig berøring og 
bevegelser kan gi en mer direkte kontakt 
med pasientens assosiasjoner og minner – 
på godt og på vondt. 

– Minner om tidligere overgrep kan 
komme opp.  Jeg har sett eksempler på pa-
sienter som har fått diagnosen schizofreni i 
psykiatrien – og som viser seg å være feildi-
agnostisert, etter å ha blitt undersøkt på nytt 
av fysioterapeut, psykolog og psykiater. Pa-
sientene kan ha vært traumatisert på grunn 
av tidligere overgrep – og har hatt sympto-

– Større fokus på kroppen

Gunstig for mange pasienter
– Psykomotorisk fysioterapi er et fagfelt som tilbyr en behandlingsmetodikk som kan være 

gunstig for mange pasienter med sammensatte lidelser, muskel- skjelettplager og psykiske 
plager, sier Bente E. Moe og Anette Mjelde, begge avdelingsdirektører i Helsedirektoratet. Direk-
toratet var representert på seminaret om Psykomotorisk fysioterapi i januar. 

De to understreker at psykomotorisk fysioterapi for dem ikke er «en godt bevart hemmelig-
het», slik det var formulert i programmet til seminaret.

– I Helsedirektoratet kjenner vi til fagfeltet psykomotorisk fysioterapi og hva det står for. Vi 
gjennomførte en kartlegging av kompetanseutviklingen innenfor fysioterapifeltet i 2005, sier 
Moe og Mjelde. 

Flere pasienter enn før uttrykker sine problemer kroppslig, me-

ner Anne Gretland, som er spesialist i psykomotorisk fysioterapi 

og universitetslektor ved Universitetet I Tromsø.

TEKST Gro Lien Garbo
glg@fysio.no

tilsvarende én og en halv stilling. I Harstad 
har man seks psykomotoriske årsverk.  Ven-
tetiden for å få behandling hos en psykomo-
torisk fysioterapeut kan, ifølge faggruppen, 
variere fra noen måneder til over to år, av-
hengig av hvor man bor. 

– Er det ikke et dilemma å skulle markeds-
føre en tjeneste som det er såpass vanskelig å 
få tilgang til?

– Ventetiden er ikke like lang over alt. 
Men psykomotorisk fysioterapi er ofte et 
langt løp, og det begrenser kapasiteten til 

den enkelte behandler. Helsevesenet for øv-
rig ekspederer oftest pasientene raskt. Som 
psykomotoriske behandlere dekker vi et hull 
i det offentlige fordi vi behandler folk over 
tid. Problemet er at vi får pasienter som er 
dårligere og dårligere, fordi de blir skrevet 
for fort ut andre steder.

Kjos mener at tjenesten er underdimen-
sjonert, og at det vil ta tid å dekke opp gapet.

– Samtidig har vi mange kolleger som 
er spesialister og jobber uten driftsavtaler 
eller i andre jobber, hvor de ikke får brukt 

kompetansen sin fullt ut. Det er også slø-
sing med ressurser. En skikkelig satsning på 
fysioterapi innen psykisk helse vil være en 
god investering for samfunnet som helhet. 
Da den nasjonale opptrappingsplanen for 
psykisk helse ble avsluttet 2001, glemte man 
å utvide tjenestebredden. Det ble mest mer 
av det samme, dessverre, og det inkluderte 
ikke fysioterapi. Nå h

INNLEDER Anne Gretland var en 
av innlederne på seminaret som 
Faggruppen for psykomotorisk 
fysioterapi arrangerte i januar



18     FYSIOTERAPEUTEN  2/12

AKTUELT

mer som kunne forveksles med schizofreni. 
Den kroppslige tilnærmingen hjelper dem 
til å komme fram med annen og mer utfyl-
lende informasjon. Min og andre fagfolks 
erfaring er at det ligger overgreps- og volds-
problematikk bak mange psykiske lidelser.

– Hvor går grensene for hva psykomoto-
riske fysioterapeuter har kompetanse til å 
behandle? 

– En kan ikke definere en generell grense. 
Slike vurderinger må gjøres konkret etter 
undersøkelsen. Den har som mål å etablere 
klinisk relevant informasjon om pasienten 
og å legge grunnlag for vurderinger av mu-
lige sammenhenger mellom kroppsfunk-
sjon, belastninger og symptomer,  hva slags 
betydninger dette har for pasienten og hva 
som kan være aktuelle forståelsesrammer, 
sier Gretland. Hun understreker at dette er 
et arbeid som pågår i samarbeid med pasi-
enten.

Pasientens reaksjoner
– Det er jo ikke gitt at alle som blir henvist 
skal ha behandling videre. For dem som 
fortsetter i behandling er det viktig å følge 
nøye med på pasientens reaksjoner og ut-
vikling. Har pasienten symptomer som psy-
komotorikeren ikke finner årsaken til, eller 
som ligger utenfor vedkommendes kompe-
tanseområde, bør en søke samarbeid med 
andre, eller henvise pasienten til lege for 
videre medisinsk utredning, sier Gretland.  

Psykomotorikere arbeider, ifølge henne, 

innenfor de fleste delene av helsetjenesten, 
og med et bredt spekter av problemstillin-
ger. En takstundersøkelse som ble foretatt da 
masterstudiet skulle etableres i Tromsø viser 
at 42 prosent av pasientene som går til psy-
komotorisk behandling har muskel- og skje-
lettplager som første diagnose, 23 prosent er 
gitt en psykiatrisk diagnose og 13 prosent er 
diagnostisert med nevrologiske lidelser. 

– Både forskning og erfaring viser at pa-
sientene ofte har flere plager. Mange av mine 
pasienter kunne jeg ha gitt mellom fem og 
seks diagnoser. Hvis man bare setter én di-
agnose på pasienten, forteller det lite om 
den enkeltes sykelighet, eller om sammen-
henger mellom sykdomskategorier som hol-
des adskilt i klassifikasjonssystemene, sier 
Gretland. 

Hun understreker at mange pasienter har 
hjelp av tilnærmingen, enten de er katego-
risert innenfor den psykiske eller somatiske 
delen av diagnose-registeret, eller får merke-
lapper som sammensatte lidelser.

– Men selv om psykomotorisk fysioterapi 
kan være til hjelp for pasienter med mange 
og ulike symptomer, betyr det ikke at vi kan 
det hele.  Psykomotorikere inngår i et spesia-

lisert helsevesen som bygger på at ulike fag-
grupper har ulike typer kompetanse. Vi skal 
utfylle hverandre og fordele arbeidsoppga-
ver på mest mulig kvalifisert vis. Har pasi-
enter behov for verbalterapi, finnes det flere 
yrkesgrupper som er mer kompetente enn 
fysioterapeuter. Psykomotorikere bør, på sin 
side, være spesielt kvalifiserte i å undersøke 
og vurdere kroppslige forhold og funksjon. 
Forskjellige faggrupper skal supplere hver-
andre, ikke overta hverandres jobber, eller 
overlappe hverandre, sier hun.

Mer forskning
Gretland ønsker mer forskning i psykomo-
torisk fysioterapi. 

– Selv om det har kommet flere studier 
i de senere årene, er psykomotorisk fysiote-
rapi fortsatt et forskningssvakt fagområde. 
Vi trenger for eksempel mer kunnskap om 
pasientene som oppsøker psykomotorikere 
og om lidelsene deres. Dette er pasienter 
som gjerne faller mellom to stoler i dagens 
helsetjeneste. Vi trenger også mer kunnskap 
om hva psykomotorikerne gjør i praksis, og 
hva som eventuelt er til hjelp for pasienter 
når det hjelper. 

Mange av mine pasienter kunne jeg ha 
gitt mellom fem og seks diagnoser.

Mindre studier tyder på at 
yoga kan ha effekt ved kroniske 
korsryggssmerter. Et 12 ukers tre-
ningsprogram ga bedre resultater 
enn vanlig behandling, ifølge en 
britisk studie.

Yoga er en kombinasjon av men-
tale og kroppslige teknikker, blant 
annet fysisk trening og avslapning. 
I en britisk studie ble 313 voksne 
med kroniske eller residiverende 
korsryggssmerter rekruttert fra 
allmennpraksis og randomisert til et 
12 ukers yogaprogram eller til van-
lig behandling (1). Studien er omtalt 
på nettsiden til Tidsskrift for Den 
norske legeforening.

Begge gruppene fikk utdelt 
råd for vond rygg skriftlig. Alle 
deltakerne fikk tilsendt validerte 
spørreskjemaer for ryggfunksjon 
(Roland-Morris Disability Questi-
onnaire; RMDQ), ryggsmerter og 
generell helse.

Nesten to tredeler av dem som 
ble tilbudt yoga, gjennomførte 
minst seks av 12 yogatimer. Etter 
tre, seks og 12 måneder hadde dis-
se pasientene bedre ryggfunksjon 
enn dem som fikk vanlig behandling. 
Forskjellen i gjennomsnittlig justert 
RMDQ-skår var henholdsvis 2,17 
(95 % KI 1,03 - 2,71), 1,48 (0,33 - 
2,62) og 1,57 (0,42 - 2,91) til fordel 

for yoga. Resultatet når det gjaldt 
ryggsmerter og generelle helsemål 
var imidlertid likt i begge grupper. 
Åtte pasienter i yogagruppen rap-
porterte om mer smerter.

Kilde: www.tidsskriftet.no

Litteratur:
1. Tilbrook HE, Cox H, Hewitt CE et 
al. Yoga for chronic low back pain. 
A randomized trial. Ann Intern Med 
2011; 155: 569 - 78.

Yoga kan hjelpe mot ryggsmerter
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Pasienter med traumatisk hjerneska-

de har en mer positiv oppfatning av 

sin hverdagslige aktivitet og kogni-

sjon enn de pårørende. Det viser en 

doktorgradsavhandling fra Universi-

tetet i Bergen (UiB). 

TEKST Dagrun Lindvåg, dl@fysio.no

MARIA Sandhaug disputerte fredag 3. febru-
ar med avhandlingen «Funksjonsnivå etter 
traumatisk hjerneskade». Resultatene viste 
moderat nedsatt oppfatning av egen kompe-
tanse i aktiviteter. Likevel hadde pasientene 
en mer positiv oppfatning enn pårørende av 
sin hverdagslige aktivitet og kognisjon. Der-
med hadde pasientene en lett innsiktsbrist 
på egen funksjon i disse områdene, konklu-
derer Sandhaug. 

Endrede vilkår
Å leve med en traumatisk hjerneskade be-
tyr for mange å leve livet på endrede vilkår. 
Fysiske og kognitive vansker etter skaden 
kan få konsekvenser for selvfølelse og selv-
hjulpenhet. Sandhaug og medarbeidere har 
sett nærmere på hvordan rehabilitering og 
oppfølging påvirker funksjonsnivå etter 
traumatisk hjerneskade, opplyser Institutt 
for klinisk medisin ved UiB i en pressemel-
ding om disputasen.
  
Fram til ett år
Første og andre artikkel i avhandlingen be-

skriver funksjonsnivå under rehabilitering 
fram til ett år etter moderat og alvorlig trau-
matisk hjerneskade. Det evalueres i hvilken 
grad faktorer før skaden og skaderelaterte 
faktorer kan forutsi funksjonsnivået etter 
utskrivelse fra rehabilitering, og ved kart-
legging ett år etter skade. Ved utskrivelse er 
motorisk funksjonsnivå ved moderat trau-
matisk hjerneskade nærmest normalt, mens 
over halvparten av dem hadde nedsatt kog-
nitiv funksjon. 

Ved alvorlig traumatisk hjerneskade ble 
halvparten utskrevet til hjemmet. Ett år etter 
er det bedring i motorisk funksjon blant de 
alvorlig skadde, men ingen bedring i kog-
nitiv funksjon hos hele gruppen. Pasienter 
med alvorligere skade hadde bedre funk-
sjonsnivå ved utskrivelse fra rehabilitering 
og fram til ett år etter skade. Videre assosier-

es lengre rehabiliteringsopphold med bedre 
funksjonsnivå. 

Egen oppfatning
Tredje artikkel beskriver egen oppfatning av 
funksjonssvikt og evaluerer i hvilken grad 
faktorer før skaden og skaderelaterte fak-
torer kan forutsi egen oppfatning av funk-
sjonssvikt ett år etter moderat og alvorlig 
hjerneskade.

Maria Sandhaug er utdannet cand. polit. 
og arbeider nå som folkehelsekoordinator i 
Meløy kommune. Doktorgradsarbeidet ble 
gjennomført i perioden 2006-2011 og er et 
samarbeidsprosjekt mellom Sørlandet Syke-
hus Kristiansand og Universitetet i Agder. 

Kilde: www.uib.no/info/dr_grad/2012/
Sandhaug_Maria.html

Doktorgrad:

Funksjonsnivå etter traumatisk hjerneskade
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Fysioterapeutene ved Sun-

naas har brukt samme tilnær-

ming for pasientene som ble 

skadet 22. juli som for andre 

pasienter ved sykehuset. 

TEKST og FOTO Heidi Johnsen
hj@fysio.no

DET VIL SI opptrening og en gradvis tilbake-
føring til hverdagen. Ellen Cyrus er spesial-
fysioterapeut ved Sunnaas Sykehus HF, der 
mange av de som overlevde tragedien har 
vært pasienter. De som jobber her er vant 
til og har kompetanse i å behandle pasienter 
med sammensatte skader. 

– Som fysioterapeuter ser vi på hele pa-
sienten og behandler ut fra skadebildet. Det 
som skiller disse pasientene fra andre er at 
de har en stor psykisk merbelastning. De har 
vært utsatt for en terrorhandling, og mange 
har medias fokus på seg. 

– Hvordan har fysioterapeutene på Sun-
naas gått inn i behandlingen av disse pasien-
tene?

– Vi har brukt samme tilnærming som 
for andre pasienter. Det spesielle i denne si-

tuasjonen var at vi i starten var usikre på om 
vår «vanlige» tilnærmingsmåte måtte endres. 
Takket være godt samarbeid med krisetea-
met på sykehuset som har veiledet oss, har vi 
sammen med pasientene kunnet gjennom-
føre rehabilitering som vanlig, sier Cyrus.

Tilbake til hverdagen
– Hvilken rolle har Sunnaas Sykehus etter at 
pasientene har kommet hjem til sine respek-
tive kommuner?

– Pasienten blir oppfordret til å reise 
hjem på permisjon så snart som mulig. I 
den forbindelsen starter vi ofte samarbeidet 
med lokale yrkesgrupper for å tilrettelegge 
hjemmesituasjonen. Før pasienten skrives 
ut har vi et oppfølgingsmøte med kommu-
nen eller en videokonferanse. Oppfølgende 
helsepersonell får tilbud om å være med på 
trening eller annen aktivitet som kan være 
nyttig for videre oppfølging hjemme. Ved 
store traumer er det viktig å gjøre en vurde-
ring og komme i gang med tilpasset fysisk 
og psykisk behandling for å dempe fysiolo-
giske reaksjoner og stress, sier Cyrus.

Hun påpeker at et godt hjelpemiddel her 
er gradvis å få tilbake rutiner og struktur i 
hverdagen. For de fleste innebærer det skole 
eller jobb. 

Det ligger en del god informasjon og vei-
ledning ute på Helsedirektoratets nettside. 
Føringene fra myndighetene er at det skal 
være en kontaktperson for pasientene som 
ble skadet i terroraksjonen 22. juli. De skal 
også følges opp av psykolog. 

I terroraksjonen 22. juli som rammet ansatte i Regjeringskvartalet og ungdom på Utøya 

ble 77 personer drept og rundt 100 skadet. Av disse ble mange alvorlig skadet og må gjen-

nom omfattende behandling og rehabilitering.

Terrorofre gradvis tilbake til hverdagen

KOMME I GANG – Ved store traumer er det viktig 
å komme i gang med tilpasset fysisk og psykisk 
behandling for å dempe fysiologiske reaksjoner 
og stress, sier spesialfysioterapeut Ellen Cyrus.

56 kommuner rammet
Trond Henry Blattmann, leder for Den Nasjonale Støttegruppen for 

22. juli, sier at kommunene stort sett har fulgt opp de som er berørte av 
terroraksjonen på en ganske bra måte. Totalt gjelder det 56 kommuner.

Blattmann mistet selv en sønn 22.juli. Han sier at støttegruppen 
har fått innspill fra personer i noen få kommuner som ikke har fått den 
hjelpen de er lovet.

– Vi gir beskjed fortløpende når ting ikke har fungert som det helst 
bør gjøre. Vi har også opprettet fylkeslag som skal gjøre det lettere å 
holde kontakt, bidra inn til kommunene og følge opp, sier Blattmann til 
Fysioterapeuten.

Ringsaker kommune er en av de mange kommunene som ble ram-

met.  Rehabiliteringsleder Gro Medlien sier til Fysioterapeuten at det er 
foreslått et team som består av fysioterapeut og ergoterapeut som skal 
følge opp den pasienten det gjelder, men som fortsatt er på Sunnaas 
Sykehus.

Egersund kommune har fire personer som ble skadet 22. juli. Helse-
faglig ansvarlig, Anne Britt Tengesdal, sier at kommunens kriseteam og 
spesialisthelsetjenesten umiddelbart ble koblet inn. 

– Men det er fastlegen som har ansvaret for den enkelte, og for 
hvilke tiltak som eventuelt må settes inn ut fra individuelle behov. 
Kommunen har også felles samlinger og individuell oppfølging, sier 
Tengesdal til Fysioterapeuten. 
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Journalist og fysioterapeut Jør-

gen Jelstad skjønte ikke hvor-

for åpenbart syke mennesker 

ble avvist av helsevesenet. Nå 

høster han lovord for boka «De 

bortgjemte» om den omstridte 

sykdommen ME/CFS.

TEKST og FOTO Tone Elise Galåen
fysioterapeuten@fysio.no 

MOREN til Jørgen Jelstad har vært sengelig-
gende med ME/CFS i flere år. Etter hvert 
som Jelstad kom i kontakt med andre fami-
lier som var rammet av sykdommen, opp-
daget han at nesten ingen av dem fikk den 
hjelpen de trengte gjennom helsevesenet. 
Pasientene var overlatt til seg selv, og pårø-
rende pleiet sine ekstremt syke familiemed-
lemmer hjemme i mangel på andre tilbud.

– Journalistgenet i meg ble trigget; Hvor-
for er det slik? Dette var en viktig, ufortalt 
historie, og jeg ønsket å bruke min bak-
grunn som journalist til å skrive en doku-
mentarbok. Det var boka som fant meg, for-
teller Jelstad.

 I dag skriver han for fagbladet Utdan-
ning, etter en lengre periode som frilans-
journalist før og under arbeidet med «De 
bortgjemte» som kom ut i fjor høst.

Grundig forarbeid
Engasjementet ble starten på en lang re-
search-prosess. Han tok kontakt med de 
medisinske miljøene som satte dagsorden 
og formet den offisielle holdningen til ME/
CFS.  Mye tid ble brukt på å sette seg inn 
i forskningen og den historiske bakgrunnen 
for sykdommen. Foruten å snakke med pa-
sienter og pårørende, henvendte Jelstad seg 
til helsepersonell og forskere i inn- og utland 
som hadde arbeidet med ME/CFS over tid. 

– Jeg ville se om internasjonale forskeres 
tilnærming til sykdommen stemte overens 
med den vi har i Norge.  Ofte gjorde den ikke 
det. Boka har blitt til gjennom omfattende 
research, utallige intervjuer og deltakelse på 

forskningskonferanser. Jeg har også blitt en 
racer på å lete opp og lese forskningsartikler, 
sier Jelstad med et lite smil. 

Målet var å gi den mest omfattende over-
sikten over ME/CFS i Norge. Jelstad skildrer 
sykdommens historie, fremstillingen i me-
dia, forskningsresultater, sentrale fagperso-
ner, uenigheten mellom fagmiljøene og de 
ulike behandlingsoppleggene. Vi blir også 
kjent med pasienter og pårørende som år et-
ter år opplever å stå alene med en sykdom 
som ennå ingen kan forstå. Den dramatiske 
innvirkningen dette har på livene deres og 
fortvilelsen de føler, er gripende lesning. 

– Disse familiene lever under helt ek-
streme forhold. Noen pasienter er så syke at 
de ikke kan intervjues. Noe av det tyngste er 
nok følelsen av å være fullstendig overlatt til 
seg selv. Ofte blir de rett og slett ikke trodd, 

men heller bedt om å ta seg sammen. I det 
norske helsevesenet har holdningen om 
at årsaken til ME/CFS ligger på et psykisk 
plan, bitt seg fast, sier Jelstad.

Diagnoseproblemer
Men ME/CFS er et kontroversielt tema over 
hele verden.  Et stort problem for forsknin-
gen har vært diagnosekriteriene. I Storbri-
tannia har psykiaterne vært toneangivende. 
De har forsket på ME/CFS ved å inkludere 
pasienter med kun kronisk utmattelse som 
det mest fremtredende symptomet. En slik 
metode angir en forekomst i befolkningen 
på 2-3 prosent, noe som i Norge vil utgjøre 
rundt 150 000 personer. Dette britiske mil-
jøet har lenge vært skeptisk til ME/CFS som 
en ren fysisk lidelse. Andre forskningsmil-
jøer, særlig i USA, har plukket ut pasienter 

Den ensomme kampen

FORFATTER Jørgen Jelstad er utdannet journalist og fysioterapeut og har gitt ut bok om ME/CFS.

ME/CFS:
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etter mye snevrere kriterier og mener det er 
en biomedisinsk sykdom. Dette gir en fore-
komst på rundt 0,2 prosent i befolkningen. 

– Denne uenigheten har forvirret forsk-
ningsfeltet veldig. Ved å bruke to så vidt 
forskjellige innganger, blir det vanskelig å 
reprodusere funn. Det ser nå ut til at man 
nærmer seg å enes om en felles metode, og 
at de som hele tiden har jobbet etter en vel-
dig snever diagnostisering, vinner frem, sier 
Jelstad.

Møtt med arroganse
Det har blitt forsket på ME i snart 20 år. I 
USA er ME/CFS blitt stadig mer akseptert 
som en fysisk sykdom, og har de siste årene 
skapt interesse i store og viktige forsknings-
miljøer. Professor Anthony Komaroff ved 
Harvard University har fulgt forskningen si-
den midten av 80-tallet. Han hevder at forsk- 
ningen allerede nå er god nok til å forstå at 
dette er en fysisk sykdom, og at de som me-
ner noe annet, ikke har tatt seg bryet med å 
sette seg inn i de resultatene som foreligger. 

I Norge har en stor del av det toneangi-
vende miljøet som forsker på ME/CFS vært 
preget av den britiske inngangsporten, ifølge 
Jelstad. Det har vært stort fokus på mest-
ringsteknikker som kognitiv terapi, tilpasset 
treningsbehandling og psykoterapi. Han har 
ingen problemer med at det forskes på disse 
tingene, men peker på at diagnosekriterier 
er svært vidtfavnende. Dermed er det van-
skelig å si hvor mange pasienter disse fun-
nene er relevante for. Han mener også det er 
på tide at forskningsinnsatsen nå i hovedsak 
rettes mot lovende biomedisinske spor. 

– Mange har vist en viss arroganse i for-
midlingen av forskningen sin. Ved å late 
som om det ikke finnes en kontrovers om 
diagnosekriterier, har de tatt fokus vekk 
fra at det faktisk finnes andre, sterke forsk-
ningsmiljøer som mener noe annet. Mange 
i Norge har også flagget sterke meninger om 
ME/CFS uten å ha satt seg godt inn i forsk-
ningen, og dessverre har mye av debatten 
vært basert på holdninger, ikke kunnskaper, 
sier Jelstad.

Boka tar også opp forskningen som nå 
pågår ved Haukeland sykehus, ledet av 
kreftlegene Olav Mella og Øystein Fluge. 
Funnene fra studien hvor 30 ME/CFS pa-
sienter deltok i en dobbel blindtest, vakte 
internasjonal oppmerksomhet. Halvparten 
av deltakerne fikk kreftmedisinen Rituxi-
mab. 10 av 15 opplevde å bli betydelig bedre, 
mens kun to i kontrollgruppa hadde hatt en 
målbar bedring. 

– Dette sprer naturlig nok optimisme 
blant pasienter og pårørende. Hvis de gode 
resultatene holder seg også i større studier, 
er det et gjennombrudd i forskningen. Det 
vil vise at immunsystemet står helt sentralt i 
forståelsen av ME/CFS, sier Jelstad.

Fysioterapeutens rolle
Trening og fysisk aktivitet er helt grunnleg-
gende i fysioterapi. Derfor er møtet med 
ME/CFS- pasienter utfordrende for mange 
fysioterapeuter. Jørgen Jelstad understreker 
hvor viktig det er at behandler forstår syk-
dommen. Tilrettelegging, samtale og disku-
sjon er stikkordene. Rollen til fysioterapeu-
ten blir å veilede og vise omsorg, ikke pushe. 
Hvis man ser pasienten bare den dagen man 

belaster, er som regel inntrykket at de tå-
ler behandlingen bra. Men dagen etter kan 
de være helt nede i kjelleren, for så igjen å 
komme seg gradvis til neste fysioterapitime 
uka etter.

– Belaster du disse pasientene over tåle-
evne, vil de kræsje fullstendig etterpå, ofte 
i flere dager. Amerikanske forskere har vist 
at pasientene etter en belastningstest kan ha 
en funksjonsevne som ligger på nivå med 
folk som har alvorlig hjertesvikt. Tilpasset 
treningsbehandling sammen med kognitiv 
terapi har kun gitt moderate resultater, til 
tross for at studiene er gjennomført på pa-
sienter som er diagnostisert svært bredt. Ser 
man på Cochranes systematiske, solide ana-
lyseartikkel av kognitiv terapi, er det godt 
under halvparten som har noen effekt i det 
hele tatt. Og lignende effekter vil man også 
kunne se ved bruk av kognitiv terapi i an-
dre kroniske sykdommer, som for eksempel 
kreft og MS, sier Jelstad.  

Han oppfordrer Norsk Fysioterapeut-
forbund til å gi sine medlemmer generelle 
retningslinjer til bruk i møte med ME/CFS 
pasienter.

Gir håp
«De bortgjemte» har fått god mottakelse, 
ikke bare blant pasienter og pårørende som 
gjennom boka har fått en slags oppreisning 
– også politikerne har meldt sin interesse. I 
kjølvannet av all oppmerksomheten rundt 
ME/CFS i media høsten 2011, ble «De bort-
gjemte» anbefalt fra Stortingets talerstol av 
blant andre Erna Solberg og medlem av Hel-
se- og omsorgskomiteen, Laila Dåvøy. 

– Jeg åpner boka med å si at noe er i ferd 
med å skje. I løpet av de siste to årene har 
det medisinske miljøet gradvis forandret syn 
når det gjelder ME/CFS. De aller fleste av 
pasientene synes det er helt greit at helseper-
sonell formidler usikkerhet rundt sykdom-
men, det viktigste er at de blir tatt på alvor. 

Mitt ønske er at boka skal bidra til større 
forståelse, og at samfunnet aksepterer ME/
CFS som en høyst reell lidelse, sier Jelstad. 

Om forfatteren 

Utdannet fysioterapeut ved Høgskolen 
i Oslo 1998-2001.
Turnustjeneste i Kongsberg 2001-
2002. Jobbet som fysioterapeut i en 
kort periode ved et privat institutt, 
men valgte deretter å gå over til jour-
nalistikken. 
Startet på journaliststudiet ved Høg-
skolen i Oslo i 2003.
Har som journalist vært ansatt i 
Dagsavisen, VG og Dagens Næringsliv 
Magasinet.
Etter to år som frilanser og arbeid med 
«De bortgjemte», jobber Jørgen Jelstad 
nå i tidsskriftet Utdanning.
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Det spørsmålet stiller utviklingsredak-
tør Stine Bjerkestrand i en lederartikkel i 
Tidsskrift for Den norske legeforening (nr. 
2/2012). 

Bjerkestrand viser til to studier om kro-
nisk utmattelsessyndrom (ME) publisert 
i  2011, og som etter hennes syn skulle ha 
samme nyhetspotensial for gjennomslag i 
mediene; Lillebeth Larun og Kirsti Malte-
ruds metaanalyse av randomiserte, kontrol-
lerte studier om treningsbehandling ved ME 
i Tidsskriftet (januar), og Rituximab-studi-
en publisert av PLoS ONE (19.oktober) av 
Fluge og medarbeidere ved Haukeland uni-
versitetssykehus. 

Taushet
Larun og Malterud konkluderer med at til-
passet treningsbehandling kan gi mindre 
utmattelse, og finner ikke holdepunkter for 
at treningsbehandling er skadelig. Denne 
studien blir møtt med taushet, påpeker Bjer-
kestrand.

Rituximab-studien får derimot massiv 
omtale, både i Norge og internasjonalt. I 
denne studien ble pasienter behandlet med 
kreftmedisinen Rituximab, og resultatene 
kan ifølge forskerne tyde på at sykdommen 
er autoimmun.

– Studien omtales som et gjennombrudd. 
At den er i en tidlig fase og omfatter kun 30 
pasienter er tonet ned. Alle som intervjues 
uttaler seg positivt, skriver Bjerkestrand – 
og fortsetter med at Jørgen Jelstads bok, «De 
bortgjemte», ble lansert den 20. oktober. 
Hun mener at forlaget dermed får langt mer 
blest om boken enn de kunne drømt om selv 
med store reklamebudsjetter.

Får to millioner
Det sterke trykket, både i tradisjonelle og 
sosiale medier, gir raskt resultater. Helsemi-
nisteren lover å følge opp rituximab-studien. 
28. november har TV2 en gladnyhet, etter 
flere reportasjer om den dårlige behandlin-
gen av ME-pasienter: «ME-forskerne får to 

millioner til videre forskning». 
I lederartikkelen heter det at «bloggere 

har sørget for viral spredning av Fluge og 
medarbeideres artikkel, på samme måte 
som de gjør med annen informasjon som 
støtter deres synspunkter. Kombinasjonen 
kampanjejournalistikk og bloggmakt har 
bidratt til bredt gjennomslag for ett syn på 
en kompleks sykdom ingen kjenner årsa-
kene til, og har gitt ett forskningsmiljø vind 
i  seilene. Strategene bak høstens kampanje 
har bevist at folket har makt til å sette poli-
tisk dagsorden, definere hvordan en sykdom 
skal forstås og påvirke fordelingene av forsk-
ningsmidler.»

Stor nyhet
Jørgen Jelstad sier i en kommentar til Fysio-
terapeuten, at påstandene om at disse to stu-
diene har tilnærmet samme nyhetspotensial 
i mediene vitner om manglende innsikt.

– Rituximab-studien er den første av sitt 
slag og har oppsiktsvekkende gode resulta-
ter. For meg er det helt selvsagt at dette har 
stor nyhetsverdi. Samtidig har jeg forstå-
else for at det trengs mer forskning før det 
kan trekkes endelige konklusjoner.  Metaa-
nalyser av gradert trening er derimot gjort 
tidligere, blant annet av Cochrane i 2004, 
og konklusjonene er de samme nå som da; 
lav dokumentasjonsstyrke og nokså liten 
effekt.  Dette er ikke spesielt nytt og spen-
nende, sier Jelstad.

Absurd påstand
Etter hans syn er påstanden om at TV2, 
bloggere, Twitter-brukere, medisinprofesso-
rer og forskningsinstitusjoner – «og 

for så vidt meg selv» –  nærmest har stått 
bak en nøye planlagt strategi for å fremme 
det Bjerkestrand kaller «høstens kampanje», 
en nokså absurd påstand.

– Det er også feil. At alt kom ut samti-
dig handler om at vitenskapelige tidsskrifter 
opererer med sperrefrist. Det innbærer at 
verken jeg eller TV2, som begge ville omtale 
resultatene uavhengige av hverandre, kunne 
publisere noe før 19. oktober. En debatt om 
hvordan medisinsk forskning behandles i 
media er svært interessant. Bjerkestrand 
bruker imidlertid to studier med vidt for-
skjellig nyhetspotensial som likeverdig sam-
menligningsgrunnlag. Det minner mer om 
et partsinnlegg for én av studiene,  enn et 
reelt forsøk på å skape debatt, sier Jelstad. 

ME-forskning og mediemakt
Hva gjør at noen studier får stor medieoppmerksomhet, former opinionen 

og fører til politisk handling, mens andre forbigås i stillhet? 

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

En debatt om hvordan medisinsk 
forskning behandles i media er 
svært interessant.

FAKSIMILE Tidsskrift for Den norske 
legeforening nr. 2/2012.
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 Innledning: De fleste personer som rammes av hjerneslag får problemer med gangfunk-
sjonen i større eller mindre grad. Selvstendig gangfunksjon er nært knyttet til aktivitet og 
deltakelse på de fleste samfunnsområder, og er en viktig målsetning for personer som er 
rammet av slag.
Hoveddel: Artikkelen presenterer kunnskap fra vitenskapelige studier, og spørsmålet som 
stilles er hvorvidt økt symmetri og økt hastighet under gange er relevante mål for fysio-
terapi. Personer med slag i kronisk stadium (minimum 6 måneder etter slaget), går saktere 
enn friske og bruker opp til 1.5-2 ganger så mye energi ved samme ganghastighet. En 
langsom gange, i betydningen mindre automatisert, kan medvirke til at energikravet øker. 
Økt hastighet kan gi en mer energieffektiv gange gjennom en bedre motorisk koordinering 
av underekstremitene. Det er påvist positive effekter på økning av ganghastighet gjennom 
gangrelatert utholdenhetstrening og høyintensiv funksjonell styrketrening. Derimot er det 
mangelfull dokumentasjon på at styrke- og gangrelatert trening fører til varig økt sym-
metri mellom affisert og ikke affisert underekstremitet.
Avslutning: Økt ganghastighet alene er ikke tilstrekkelig for å oppnå større samfunns-
messig deltakelse. Det viktigste er ikke nødvendigvis å kunne forflytte seg raskere, men å 
kunne opprettholde en komfortabel ganghastighet med mindre muskulær anstrengelse. 
Sterkere muskler og større utholdenhet kan gi grunnlag for en mer energisparende gange. 
Dette kan i neste omgang gi større fleksibilitet med mulighet for tempoendringer ved 
behov.
Nøkkelord: Hjerneslag, ganghastighet, symmetri, energiforbruk, samfunnsmessig 
deltakelse.

Gangfunksjon etter hjerneslag 
– er hastighet og symmetri relevante mål for opptreningen?

fag

Innledning 
Med utgangspunkt i en befolkningsbasert 
studie i Nord-Trøndelag i perioden 1994-96, 
antas det at cirka 11.000 personer i Norge vil 
rammes av førstegangs hjerneslag hvert år 
(1). På bakgrunn av en økende andel eldre i 
befolkningen, vil insidensen trolig øke med 
inntil 50 prosent de nærmeste 20 årene (2). 
Hjerneslag er den tredje hyppigste dødsår-
sak som følge av sykdom (1), og er en av de 
viktigste årsakene til varig funksjonsnedset-
telse i den vestlige verden (3-5).

De fleste slagrammede personer får pro-
blemer med gangfunksjonen i større eller 

mindre grad. Det som først og fremst kjen-
netegner gangfunksjon etter et hjerneslag, 
er redusert ganghastighet (6-9) og et karak-
teristisk asymmetrisk gangmønster (8-10). 
Gangproblemene har sammenheng med 
flere underliggende forstyrrelser på kropps-
funksjons -og kroppsstrukturnivå. Disse 
består i hovedsak av pareser, tonusforstyr-
relser, sensibilitetsforstyrrelser, uttalt trett-
het, nedsatt utholdenhet og kognitive og 
perseptuelle forstyrrelser. Alt dette henger 
igjen sammen med en forstyrret motorisk 
kontroll som medfører nedsatt balanse, ko-
ordinasjon og timing (11,12).   

Selvstendig gangfunksjon er nært knyt-
tet til aktivitet og deltakelse på de fleste 
samfunnsområder og er et viktig mål ved 
rehabilitering av slagrammede personer (4, 
13-16). I denne artikkelen har vi gjennom-
ført en selektiv litteraturgjennomgang ba-
sert på søk i relevante elektroniske databaser 
(se søkestrategi i Figur 1) med det formål å 
undersøke om en økt ganghastighet og et 
mer symmetrisk gangmønster er relevante 
målsetninger for fysioterapitiltak for å be-
dre forhold knyttet til aktivitet og deltakelse. 
Gruppen vi har sett på omhandler slagram-
mede personer i kronisk stadium, minimum 
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Selvstendig deltakelse i et samfunnsliv innebærer 
evnen til å bruke gangfunksjonen til å mestre 
andre oppgaver, og ofte i komplekse omgivelser.

Søk ble gjennomført i databasene Medline (incl. Pubmed), AMED, CINAHL, Cochrane Library, 
EMBASE, ISI Web og PEDro i perioden juni 2010-november 2011, og følgende søkestrategi ble 
brukt: 

MeSH (emneord i Pubmed) – gait disorders, neurologic, stroke, cerebral stroke, strength 
training, gait, walking, physical endurance, muscle weakness, gait, walking, physical endurance
Fritekst – velocity, speed, symmetry, kinematics, metabolic requirements, community, 
ambulation. 

Søket resulterte i 127 relevante studier, og av disse ble 26 studier inkludert i henhold til føl-
gende kriterier:

1. Studier med eksperimentelle, deskriptive design som beskriver faktorer av betydning 
for ganghastighet og symmetri (15 studier).

2. Randomiserte kontrollerte studier og oversiktsartikler som vurderer effekt av styrke 
og/eller gangrelatert utholdenhetstrening der utkommemål er ganghastighet og/eller 
symmetri (11 studier).

FIGUR 1 Strategi og resultat av søk i elektroniske databaser.

VIKTIG MÅLSETTING Selvstendig gangfunksjon er nært knyttet til aktivitet og deltakelse på de fleste samfunnsområder.

seks måneder etter slaget (13) og med be-
grenset utendørs gangfunksjon.

Ganghastighet relatert til funksjon 
Grad av utfall og tid etter skade har betyd-
ning for ganghastigheten etter et slag. Ka-
dens (antall enkeltskritt per minutt), skritt-
lengde og varighet på dobbel standfase er de 
rom- og tidsparametre som er mest relatert 
til ganghastighet, og disse endres hyppig et-
ter slag (8,17). Hos slagrammede personer i 
kronisk stadium er den viktigste underlig-
gende faktoren som fører til disse endrin-
gene pareser i underekstremitetens musku-
latur. Flere tverrsnittstudier viser at svakhet 
i plantarfleksorer og hoftefleksorer på affi-
sert side er hyppigst assosiert med redusert 
ganghastighet (6,7,18).  

Normal ganghastighet hos voksne perso-
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ner ligger som oftest mellom 0,75-1,75 m/s 
(19), eller gjennomsnittlig 1,34 m/s (13). 
Friske eldre personer går litt saktere, gjen-
nomsnittlig 1,1-1,3 m/s, men de kan lett va-
riere hastigheten (7). Til sammenligning er 
gjennomsnittlig ganghastighet hos slagram-
mede personer i kronisk stadium på rundt 
0,4-0,5 m/s (13), men mange kan øke gang-
hastigheten noe fra selvvalgt til maksimal 
komfortabel hastighet. Hos slagrammede 
personer vil plantarfleksorenes evne til å 
generere kraft imidlertid ofte være tatt ut al-
lerede ved selvvalgt hastighet, og en eventu-
ell økning av ganghastigheten skjer primært 
ved at hoftefleksorene genererer større kraft 
(4,6,7). Personer med selvvalgt hastighet 
på under 0,6 m/s, vil ha en forholdsvis mye 
mindre evne til å øke ganghastigheten enn 
personer med en selvvalgt hastighet på over 
0,6 m/s (6,18,20).

En vanlig brukt inndeling av ganghastig-
het i forhold til funksjon er at hastigheter 
under 0,4 m/s tilsier alvorlige gangproble-
mer og kun innendørs forflytning, 0,4-0,8 
m/s tilsier moderate gangproblemer og be-
grenset utendørs ambulering, og over 0,8 
m/s indikerer forholdsvis lette gangproble-
mer og varierende grad av utendørs ambu-
lering (13). For å kunne ferdes trygt som 
fotgjenger i trafikkerte omgivelser, kreves 
imidlertid en ganghastighet på 1,1-1,5 m/s 
(12). Dette innebærer at svært mange sla-
grammede personer i kronisk stadium har 
betydelige aktivitetsbegrensninger i om-
givelser som krever raske tilpasninger av 
ganghastigheten. 

Energiforbruk ved varierende 
ganghastighet
Gangfunksjon etter slag er assosiert med et 
betydelig høyere energiforbruk (målt i hjer-
tefrekvens eller oksygenopptak), sammen-
lignet med friske kontrollpersoner (8,14). 
Det er vist at slagrammede personer i kro-
nisk stadium bruker opp til 1,5-2 ganger 
så mye energi som friske personer som går 
med samme hastighet (21). Den optimale 
ganghastigheten finner man normalt i skjæ-
ringspunktet mellom best mulig muskulær 
effektivitet kombinert med lavest mulig 
energiforbruk (22), og den selvvalgte has-
tigheten er vanligvis den mest energibespa-
rende (14). Energiforbruket avtar normalt i 
takt med at ganghastigheten reduseres, og 
den lave ganghastigheten hos slagrammede 
personer kan derfor forstås som en måte å 
senke kravet til anstrengelse (8,18). 

Bildet er imidlertid litt mer sammensatt 
når ganghastigheten reduseres under et visst 
nivå. Langsom gange er normalt mindre au-
tomatisert sammenlignet med raskere gange 
(17,23), og målinger av muskelaktivitet hos 
friske personer har vist at de individuelle va-
riasjonene av aktivitetsmønstre er størst ved 
hastigheter under 0,7 m/s, mens høyere has-
tigheter i større grad viser mer like mønstre 
(22,23). Slagrammede personer viser mer 
variabilitet innad hos den enkelte og seg 
imellom på de fleste rom- og tidsparametre 
sammenlignet med friske personer (8), og 
når de i tillegg går langsommere, øker disse 
variabilitetene ytterligere.

En langsom gange, i betydningen min-
dre automatisert, kan derfor medvirke til 
at energikravet øker, blant annet gjennom 
økte krav til posturale tilpasninger, økt ko-
kontraksjon mellom fleksorer og ekstenso-
rer samt en mer aktiv kontroll av svingbenet 
(19). Høyere ganghastighet fører normalt 
til økt hjertefrekvens og økt muskelarbeid, 
men til tross for dette er det vist at det rela-
tive energiforbruket per enhet gangdistanse 
hos slagrammede personer ofte reduseres 
når ganghastigheten øker (8). Dette forkla-
res ved at effektiviteten i energiforbruket 
øker med økende hastighet på grunn av en 
mer adekvat timing av muskelaktiviteten, 
samt en bedre motorisk koordinering mel-
lom affisert og ikke affisert underekstremitet 
(4,8,23). 

Effekt av tiltak for å øke gang-
hastigheten
Økt energiforbruk under gange hos sla-
grammede personer vil, sammen med en 
generell dekondisjonering, kunne føre til 
redusert arbeidskapasitet og redusert gang-
hastighet (8,13, 24). Flere har studert effek-
ten av å trene utholdenhet og eller styrke av 
underekstremitetsmuskler for å øke gang-
hastigheten. De studiene som i størst grad 
rapporterer positive effekter på ganghastig-
het, er de som har inkludert gangrelatert 
utholdenhetstrening med eller uten bruk 

av tredemølle, eventuelt i kombinasjon med 
funksjonell styrketrening (3,5,24,25). 

Presise retningslinjer for dosering vari-
erer noe i ulike studier, men høy intensitet 
som tilsvarer opp mot 80 prosent av 1RM 
(repetition maximum) (5,13,24), og varighet 
over 8 uker (24,25) løftes fram som sentralt 
for å oppnå effekt av styrketrening. I tillegg 
oppgis spesifisitet som viktig for at økt styr-
ke skal gi overførbarhet til økt aktivitet og 
deltakelse (5,24,25). For varig effekt er det i 
tillegg avgjørende at slagrammede personer 
stimuleres til å opprettholde treningen over 
tid (24).

Av studier som utelukkende har målt ef-
fekt av styrketrening for bedring av gang-
hastighet, er det relativt få som viser tilfreds-
stillende metodisk kvalitet, og resultatene er 
varierende (5,24). Dette kan blant annet ha 
sammenheng med at det ikke eksisterer noe 
lineært forhold mellom styrke og funksjon 
(21). Mye tyder på at slagrammede perso-
ner i kronisk stadium med lette til moderate 
aktivitetsbegrensninger har mest å hente på 
styrketrening i forhold til økning av gang-
hastighet. Hos personer med mer omfatten-
de begrensninger, vil som regel mulighetene 
for at treningen skal kunne gi økt aktivitet 
og deltakelse være mye mindre til tross for 
at trening kan gi økt styrke i enkeltmuskler 
(3, 21,).

Det er heller ikke gitt at økt styrke i un-
derekstremitetsmuskulatur alltid kommer til 
uttrykk gjennom raskere selvvalgt hastighet. 
Slagrammede personer med begrenset uten-
dørs forflytning bruker ofte sitt maksimale 
potensial på å generere kraft allerede ved selv-
valgt hastighet (6,24). Styrkegevinsten som 
oppnås gjennom treningen blir ofte brukt 
til å opprettholde selvvalgt hastighet, men 
med mindre muskulær anstrengelse (18).  

Krav til gangfunksjon i komplekse 
omgivelser
Selv om de fleste slagrammede personer 
oppnår selvstendig gangfunksjon, har mange 
av disse fortsatt begrenset evne til utendørs 
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Økt symmetri av rom- og tidsparametre 
er ingen forutsetning for funksjonell 
bedring av gangfunksjon etter slag.



FYSIOTERAPEUTEN  2/12     27

forflytning (3,20). Selvstendig deltakelse i 
et samfunnsliv innebærer evnen til å bruke 
gangfunksjonen til å mestre andre oppgaver, 
og ofte i komplekse omgivelser. Det kreves 
styrke, balanse og kardiovaskulær utholden-
het nok til å mestre et minimum av gangdis-
tanse, og i tillegg oppmerksomhet, timing 
og evne til å tolke omgivelsene og foreta ras-
ke posturale tilpasninger (5, 9,11-13,15,21).  

En økning av ganghastigheten kan i så 
måte være et av flere delmål som er nød-
vendig for å nå det overordnede målet om 
større deltakelse. I de senere årene er nyere 
teknologi tatt i bruk også ved rehabilitering 
av slagrammede personer. En randomisert 
kontrollert studie sammenlignet ganghas-
tighet hos 20 slagrammede personer fordelt 
på eksperimentgruppe og kontrollgruppe 
(16). Begge gruppene trente på tredemølle 
i 3 uker, og eksperimentgruppen ble i til-
legg eksponert for tredimensjonal visning 
av omgivelser på dataskjerm. Eksperiment-
gruppen viste, i tillegg til signifikant økt 
ganghastighet sammenlignet med kontroll-
gruppen, signifikant kortere tid målt ved 
utendørs forflytning over 400 meter i et 
reelt gatemiljø med naturlige hindringer.  
Resultatene ble opprettholdt ved retest etter 
1 måned (16). Dette betyr at selv om gang-
hastighet er et reliabelt mål på bedring av 
gangfunksjon (13), er det ikke nødvendigvis 
nok til å reflektere selvstendighet når kom-
pleksiteten øker i forbindelse med utendørs 
forflytning (5,13,15).

Symmetrisk gange ingen forutset-
ning for bedring av funksjon
Deler av fysioterapibehandlingen av sla-
grammede personer går tradisjonelt ut på 
å trene mot å oppnå et mer symmetrisk 
gangmønster i forhold til de ulike fasene i 
gangsyklusen. Et asymmetrisk gangmønster 
er assosiert med uheldige konsekvenser som 
nedsatt postural kontroll, overbelastning av 
bløtvev på ikke affisert side og tap av benvev 
på affisert side (10). Asymmetriske gang-
mønstre beskrives primært som endringer i 
forholdet mellom affisert og ikke affisert un-
derekstremitet, og er hyppigst studert i rela-
sjon til rom- og tidsparametre i gangen. De 
vanligste kjennetegnene er nedsatt varighet 
av enkel standfase, økt varighet av dobbel 
standfase (8,26) og økt varighet av svingfa-
sen på affisert ben (26). 

Mens mange klinikere har som utgangs-
punkt at asymmetri er «uønsket», vil flere 
forskere hevde at slagrammedes gangmøn-

ster er et uttrykk for en mer eller mindre 
hensiktsmessig dynamisk tilpasning til den 
aktuelle hjerneskaden (8,17). Shumway-
Cook og Woollacott (2011) argumenterer 
for at utarbeidelse av realistiske målsetnin-
ger må ta utgangspunkt i hvilken fase den 
slagrammede personen befinner seg i. I et 
akutt stadium er det rimelig å trene mot å 
oppnå normalisering av funksjon og økt 
symmetri så langt det lar seg gjøre, mens det 
i kronisk stadium i mange tilfeller vil være 
realistisk å bedre funksjon gjennom å tillate 
kompensatoriske strategier.

Sensomotoriske begrensninger vil tvinge 
fram bruk av kompensatoriske strategier 
gjennom å redusere antall frihetsgrader 
under gange. Slagrammede personer lærer 
seg på denne måten å tilpasse eksisterende 
funksjonsbegrensninger til en måte som 
muliggjør aktivitet og deltakelse (14,17,27). 

Det er vist at asymmetri av gangen øker 
over tid i kronisk fase etter slag, til tross for 
at ganghastighet og underekstremitetsfunk-
sjon opprettholdes (9). Studier som har rap-
portert signifikant økt ganghastighet etter 
styrke- og eller gangrelatert utholdenhets-
trening, har ikke funnet endringer på rom- 
og tidsparametre eller muskelaktiviserings-
mønstre i retning av en mer symmetrisk 
gange (9,14,17,27). Bedring av funksjon som 
oppnås blant annet gjennom styrke- og ut-
holdenhetstrening, skjer med andre ord som 
en følge av mer effektiv bruk av de allerede 
eksisterende kompensatoriske bevegelses-
mønstrene (28). Økt symmetri av rom- og 
tidsparametre er derfor ingen forutsetning 
for funksjonell bedring av gangfunksjon et-
ter slag (8,9,17,18,27). 

Det er imidlertid ikke gitt at forskjeller 
mellom friske og slagrammede personer 
bare gjenspeiler patologi. Det er vist at friske 
personer som går sakte, oppnår tilsvarende 
endringer i rekruttering og timing av mus-
kelaktiviteten som slagrammede personer 
(17,19). Videre vil aktiveringsmønstre på 
ikke affisert side hos slagrammede personer, 
adapteres til kroppsfunksjonsbegrensnin-
ger på affisert side (27). Dette kan derfor 
tyde på at de avvikende aktiveringsmønstre 
man ofte finner hos slagrammede personer 
i mange tilfeller vil være uttrykk for adap-
tasjoner til hastighetsrelaterte endringer, i 
tillegg til en primær forstyrrelse av den mo-
toriske kontrollen (17,27).

Bruk av tredemølle i opptreningen
Det kan likevel se ut som gangtrening på 

tredemølle kan gi noen gunstige tilleggsef-
fekter når det gjelder symmetri. Gange på 
tredemølle bidrar til økt ekstensjon i hof-
tene i sen standfase, også på affisert side 
(4,26). Økt hofteekstensjon kan gi et bedre 
utgangspunkt for hoftefleksorenes akselera-
sjon og plantarfleksorenes kraftgenerering 
i inngangen til svingfasen, og kan, på den 
måten bidra til en mer symmetrisk gange 
(4,12,26,29). Signifikante endringer i sym-
metri er imidlertid kun registrert for steg-
lengde, og ikke for varighet av enkel og dob-
bel standfase (26). Det er vist at resultater fra 
tredemølle kan overføres til gange på gulv 
(30), men dette er foreløpig ikke godt nok 
dokumentert, og langtidseffekter er usikre 
(26). 

Tredemølle med oppheng vil, på samme 
måte som bruk av ganghjelpemiddel, bidra 
til mindre muskulær anstrengelse og et la-
vere totalt energiforbruk (4,29). Gange på 
tredemølle uten avlastning er derimot as-
sosiert med høyere energiforbruk enn gange 
på vanlig gulv. Dette trolig fordi gange på 
tredemølle krever større posturale justerin-
ger og forøvrig en tilpasning av vanlig gang-
mønster som øker energibehovet (14). 

Avslutning
I denne artikkelen har vi vurdert i hvilken 
grad økt ganghastighet og/eller økt symme-
tri er relevante målsetninger for gangtrening 
hos slagrammede personer i kronisk stadi-
um Et overordnet mål for gangfunksjonen 
er større samfunnsmessig deltakelse, men 
ikke alle slagrammede personer har forut-
setninger for å nå like langt. En økning av 
ganghastigheten kan være ett av flere viktige 
delmål for å nå det overordnede målet. En 
raskere gange kan gi bedre energiutnyttelse 
gjennom en forbedret motorisk koordine-
ring, (8,17,19) hvilket best oppnås ved gang-
relatert utholdenhetstrening og høyintensiv 
funksjonell styrketrening (3,5,24). Det er 
viktig å ta høyde for at overførbarhet av styr-
ketrening varierer med omfang av underlig-
gende funksjonsbegrensninger. 

Kanskje enda viktigere enn å forflytte seg 
raskere er det å kunne opprettholde en kom-
fortabel ganghastighet med mindre musku-
lær anstrengelse. Sterkere muskler og større 
utholdenhet kan gi grunnlag for en mer 
energibesparende gange. Dette vil i neste 
omgang kunne gi større fleksibilitet med 
mulighet for tempoendringer ved behov og 
i tråd med skiftende omgivelseskrav (6,18). 

Det er derimot mangelfull evidens for at 
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styrke- og gangrelatert trening fører til varig 
økt symmetri mellom affisert og ikke affisert 
underekstremitet (10,14,17,27,28). 

Fysioterapibehandling av slagrammede 
personer har tradisjonelt hatt stort fokus på 
å bedre kvalitet i bevegelser, muligens på be-
kostning av kvantitet. Kanskje tiden er mo-
den for å endre fokus?  Med utgangspunkt 
i kunnskapen som foreligger anbefaler vi at 
det legges stor vekt på tiltak som bidrar til 
en mer energibesparende gange. For å nå det 
overordnede målet om økt selvstendighet og 
større samfunnsmessig deltakelse, bør gang-
treningen i tillegg stille krav til variasjon og 
tilpasning som gjenspeiler noe av den kom-
pleksiteten som kjennetegner et aktivt liv. 
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Title: Gait after stroke – are velocity and symmetry relevant aims for rehabilitation?
Abstract 

 Introduction: Most stroke survivors experience gait difficulties to some extent. Regai-
ning independent gait is an important aim in stroke rehabilitation and is closely related to 
activity and participation in several community areas. This paper presents an overview of 
studies concerning stroke survivors with gait velocity and symmetry as the main focus.
Main part: Chronic stroke survivors walk more slowly than healthy individuals and their 
energy expenditure is 1, 5-2 times as high when walking at the same velocity. Slow gait 
can by being less automatic, contribute to higher energy demands, while faster gait is 
more energy efficient due to more coordinated movement patterns. Gait velocity can be 
increased through gait related endurance training and high intensive functional strength 
training. However, the evidence supporting that strength- and gait-related endurance trai-
ning might lead to more symmetric gait patterns, is insufficient.
Summary: Although gait velocity is a reliable measure of improvement of gait, it does not 
adequately reflect independence in complex outdoor environments. Keeping a comfortable 
gait speed with less muscular effort, is perhaps more important than fast walking, as this 
might lead to a more functional and flexible gait where the individual is able to change 
velocity as needed. 
Key words: cerebral stroke, gait velocity, symmetry, energy consumption, community 
participation.
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FAG

Commentary
Disc replacement in chronic low back pain has shown promi-
sing results during the past decades, showing at least equivalent 
effects to that of fusion surgery (Berg et al 2009). The present 
study represents an important contribution comparing surgery 
with disc prosthesis with multidisciplinary rehabilitation. This 
well-designed and executed multicentre study demonstrates 
that surgery is superior to multidisciplinary treatment when 
measured by disability and pain, but the difference in the main 
outcome Oswestry of 8.4 points was smaller than the difference 
of 10 points that the study was designed to detect. As there is no 
consensus regarding how large the difference between groups 
must be in order to demonstrate clinical importance, it is not 
possible to conclude that the difference in effect in this study 
is of clinical importance. However, clinical important improve-
ment for one individual was defined as 15 points on Oswestry, 
and 70% in the surgical group versus 47% in the rehabilitation 
group achieved this improvement, supporting the positive ef-
fect of disc replacement. It should also be mentioned that both 
groups experienced considerable improvement. A limitation of 
the study is the lack of a control group. The placebo effect might 
have been higher in the surgery group due to patient expecta-

tion of surgery, although possible placebo effects after several 
weeks of personal contact during rehabilitation should not be 
underestimated, and these effects may be counterbalanced. 
Indications were found that patients with Modic I and II disc 
changes may have a superior result in the surgery arm while pa-
tients with a high Oswestry score may be more suitable for reha-
bilitation, and this result underlines that it is important to select 
treatment individually for each patient. Surgery carries a risk of 
serious complications and these occurred in one patient in the 
study. This risk of complication and the considerable improve-
ment also demonstrated in the rehabilitation group, in addition 
to the mixed causes of chronic low back pain, support the view 
that it is reasonable to consider multidisciplinary rehabilitation 
before surgery in chronic low back pain.

Liv Heide Magnussen, Department of Physiotherapy, Faculty 
of Health and Social Sciences, Bergen University College, and De-
partment of Public Health and Primary Health Care, Physiotherapy 
Research Group, University of Bergen, Norway
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Surgery with disc prosthesis may produce better outcomes than multi-
disciplinary rehabilitation for patients with chronic low back pain

Synopsis
Hellum C et al (2011) Surgery with disc 
prosthesis versus rehabilitation in patients 
with low back pain and degenerative disc: 
two year follow-up of randomised study. 
BMJ 342: d2786 doi:10.1136/bmj.d2786. 
[Prepared by Margreth Grotle and Kåre Bir-
ger Hagen, CAP Editors.]

Question: What are the effects of surgery 
with disc prosthesis compared to multidis-
ciplinary rehabilitation for patients with 
chronic low back pain? 

Design: A single blind randomised con-
trolled multicentre trial. 

Setting: Five university hospitals in Nor-
way. 

Participants: Men and women 25–55 ye-
ars with low back pain as the main symptom 
for at least one year, physiotherapy or chi-
ropractic treatment for at least six months 
without sufficient effect, a score of at least 30 
on the Oswestry disability index, and dege-
nerative intervertebral disc changes at L4/L5 

or L5/S1, or both. Patients with nerve root 
involvement were excluded. Randomisation 
of 179 participants allocated 86 patients to 
surgical treatment and 87 to rehabilitation. 

Interventions: Rehabilitation consisted of 
a cognitive approach and supervised physi-
cal exercise directed by physiotherapists and 
specialists in physical medicine and rehabi-
litation. Intervention was standardised and 
organised as outpatient treatment in groups; 
it lasted for about 60 hours over 3–5 weeks. 
Follow-up consultations were conducted at 
6 weeks, 3 and 6 months, and 1 year after 
the intervention. Surgical intervention con-
sisted of replacement of the degenerative 
intervertebral lumbar disc with an artificial 
lumbar disc. Surgeons were required to have 
inserted at least six disc prostheses before 
performing surgery in the study. Patients 
were not referred for postoperative physio-
therapy, but at 6 weeks follow-up they could 
be referred for physiotherapy if required, 
emphasising general mobilisation and non-

specific exercises. 
Outcome measures: The primary outcome 

was the Oswestry Disability Index (ODI, 
0–100 scale) at 2 years. Secondary outcomes 
included low back pain (0–100 VAS), SF-36, 
and EQ-5D scores. 

Results: The drop-out rate at 2 years was 
15% in the surgical arm and 24% in the reha-
bilitation arm. At 2 years follow up, the bet-
ween group differences (95% CI) in favour 
of the surgical treatment were –8.4 (–13.2 to 
–3.6) for ODI, –12.2 (–21.3 to –3.1) for pain, 
and 5.8 (2.5 to 9.1) for SF-36 physical health 
summary. No differences were found in SF-
36 mental health summary or EQ-5D. 

Conclusion: Surgery with disc prosthesis 
produced significantly greater improvement 
in variables measuring physical disability 
and pain, but the difference in ODI between 
groups did not exceed the pre-specified mi-
nimally important difference of 10 points, so 
it is unclear whether the observed changes 
were clinically meaningful.
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FAG BOKANMELDELSE

Kirsti Malterud:
Kvalitative metoder i medisinsk forskning, 
3. utgave
Forlag: Universitetsforlaget
240 sider
Kr. 359,-
ISBN: 9788215018003

Kvalitative studier har i økende grad vunnet 
innpass i et tradisjonelt kvantitativt orientert 
fagfelt som medisin. Kirsti Malterud har framstått 
som en frontfigur, blant annet gjennom hennes 
bok om kvalitativ forskning som nå foreligger i 6. 
utgave. Forlaget opplyser at boka er ment som 
en innføring for nybegynnere i de kvalitative 
forskningsmetodenes grunnlag og forutsetninger 
og i de forskjellige trinn i forskningsprosessen. 

Malterud hevder at kvalitative metoder gene-
relt har sin forutsetning i fenomenologi og her-
meneutikk , og utgjør «et bredt spekter av strate-
gier for systematisk innsamling, organisering og 
tolkning av tekstlig materiale fra observasjon eller 
skriftlig kildemateriale: Målet er å utforske 
meningsinnholdet i sosiale og kulturelle feno-
mener, slik de oppleves for de involverte selv 
innenfor sin naturlige sammenheng» (s. 26). 
Flere former for intervjuer, feltarbeid, observasjon 
og diskursanalyse er omtalt, med ulike grader av 
entusiasme og informasjonsverdi. 

Intervjuer
Boka er best i framstilling av intervjuer. Omtale 
av observasjon lider under mangel på så vel 
grunnlagstenkning som referanser til samfunns-
vitenskapelig teori- og forskning. Inntrykket er 
at forfatteren vil advare forskere mot å velge 
feltarbeid eller videoobservasjon som metode. 
Informasjonstilfanget kan være uhåndterlig, men 
forfatteren advarer også prinsipielt mot å tillegge 
mening til det som blir sagt eller gjort under 
observasjon. 

En undertone gjennom hele boka er at språket 
framstår som den sikre og tilnærmet eneste 
veien til innsikt om menneskers opplevelser og 
meninger, og om sosialt og kulturelt liv. Kroppen 
blir implisitt fraskrevet liv og mening og blir da 
også uinteressant i kvalitativ forskning. Når det 
gjelder analyser, anbefaler Malterud forskere å 
følge faste prosedyrer, og systematisk tekst-
kondensering presenteres i detalj. Fordelen 
med denne framgangsmåten skal være at den 
ikke krever mye teoretisk skolering for å kunne 
gjennomføres. Malterud formidler en mengde 
praktiske råd, til alle trinn i forskningsprossessen 
fram mot publisering. Boka lever opp til forfat-

terens intensjoner om å vektlegge håndgrep og 
prosedyrer – om enn haltende. 

Subjekt og subjektivitet
Forfatterens mål om å presentere grunnlaget for 
kvalitativ forskning, er imidlertid langt fra å være 
innfridd. Avklaring av sentrale begrep som subjekt 
og (inter)subjektivitet mangler; grunnlagstenk-
ning om kroppens ontologiske status er fravæ-
rende. Boka illustrerer Eline Thornquists ord om 
at uten et kroppsfenomenologisk perspektiv som 
utfyller generell fenomenologi kan en henfalle til 
vanetenkning der subjektivitet knyttes til verbalt 
språk, mens kroppen reduseres til objekt. Dette 
får selvfølgelig konsekvenser for epistemologi 
(Hva er kunnskap, og hvordan kan vi lære, vite 
eller erkjenne?). 

Det synes som om Malterud mener at teore-
tisk kunnskap er primær, mens praksis er et felt 
hvor vitenskapelig kunnskap skal «oversettes» og 
anvendes. Det gjøres ingen forsøk på å klargjøre 
«de mange former for kunnskap som finnes» 
(s. 5), enn si forholdet mellom dem eller hva slags 
kunnskapsformer som aktualiseres i praksis. 
Begreper som taus kunnskap og kyndighet er 
ikke nevnt. Leseren får da heller ikke teoretisk 
bakgrunn for å forstå praksis som potensiell 
kunnskapskilde gjennom observasjon.

Fenomenologi
Boka er ellers uklar om forholdet mellom fenome-
nologi og kvalitativ forskning. Innledningsvis leser 
jeg at fenomenologi er grunnlaget for kvalitativ 
forskning generelt. Lengre ut i boka mener 

forfatteren at et fenomenologisk perspektiv 
er til nytte når forskeren  «prøver å innta en 
uttalt beskrivende holdning ’hvis’ intensjon 
er å representere informantens stemme så 
lojalt som mulig, med minst mulig forstyrrelse 
forårsaket av forskerens forforståelse og 
teoretiske referanseramme» (s.45). 

Dette er forvirrende på flere måter. Mener for-
fatteren at fenomenologi er nyttig bare i denne 
spesielle forskerposisjonen, og at fenomenologisk 
inspirert forskning bare skal handle om å gjengi 
utsagn og være lojal mot informanters (selv)
forståelse? Mener hun at forskeres forforståelse 
og teoretiske referanserammer først og fremst 
er forstyrrende? Er ikke forskerens subjektivitet 
rett og slett en nødvendig ressurs i kvalitativ 
forskning? Forforståelse er heller ingen «rygg-
sekk» som Malterud metaforisk antyder. Det er 
inngrodde erfaringer og innsikter som vi bærer 
med oss. 
 
Klesvask som metafor
Metaforene i boka svarer ellers dårlig til saksområ-
det. Vitenskapelig kunnskap skal kunne deklareres 
på samme måte som innholdet i et syltetøyglass. 
«Klesvask» brukes som metafor for analytisk ar-
beid, og vi skal også tenke oss «at vi skal rydde 
saker fra et rotete rom inn i en kommode der 
det allerede står navn på skuffene» (s. 175). 
Samlet og lest i lys av resten av teksten bærer 
metaforene bud om kvalitativ forskning som et 
trivielt og snusfornuftig foretak, som kan foregå 
uten innblanding av noe kvalifisert forskersubjekt 
eller teoretisk informasjon. 

Forfatteren avslutter med å si at hun har valgt 
å framstille kvalitativ forskning på premisser hen-
tet fra kvantitativ forskning. En konsekvens er at 
særtrekk og særmuligheter til kunnskap gjennom 
kvalitativ forskning underkommuniseres. 

Jeg vil allikevel kreditere forfatteren for 
åpenhet om valget. Det hjelper leseren til å 
forstå hvorfor boka ikke yter kvalitativ forskning 
rettferdighet. 

Anne Gretland
førstelektor, Universitetet i Tromsø

Mangelfull og uklar innføring i kvalitativ forskning
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debatt
Det påstås at jeg ikke har 
ventelister, og det er visstnok 
svært mistenkelig.

Jeg ønsker å fortelle en historie 
fra fysioterapiens verden i Larvik. I 
november 2010 søkte jeg en utlyst 
50 prosent avtalehjemmel. Etter 
intervjurunder av åtte aktuelle 
kandidater, ble jeg tildelt hjemmelen. 
Gleden over en svært etterlengtet 
oppjustering av min driftsavtale ble 
imidlertid kortvarig.

Tildelingen ble påklaget av andre 
kolleger via advokat. Det fremmes 
påstander om saksbehandlings-
feil og at jeg har fått tildelingen 

urettmessig og på feil grunnlag. Ad-
vokaten krever enten at tildelingen 
oppheves, eller at den gis til hans 
hovedklient, som hevdes å være den 
beste kandidaten. Jeg har forståelse 
for klageretten, men det bør være et 
minstekrav at klagene er dokumen-
terte og saklige rent faglig.

Det påstås i klagebrevet en 
rekke forhold som skal «bevise» at 
jeg ikke er den best faglige skikkede. 
Sitat «Etter det opplyste eksisterer 
det en klagesak mot Kristiansen, 

hvor han angivelig skal ha forårsaket 
et totalhavari av en kunstig hofte. 
Klagen fremstår som høyst relevant 
i vurderingen av Kristiansens kom-
petanse».

Uten inngående kjennskap til 
forholdene rundt denne oppståtte 
skaden brukes dette som et viktig 
argument mot min faglige kompe-
tanse og bevisførsel for feil tildeling. 
Jeg har grovt beregnet behandlet 
200-300 hofteopererte pasienter 
i mine år i faget, og har aldri hatt 
noen «totalhavarier» på samvit-
tigheten, ei heller noen klagesaker 
mot meg i løpet av mine 28 år som 
fysioterapeut. 

Videre sitat «Det anføres at han 
ikke innehar de nødvendige person-
lige egenskapene som trengs for å 
fylle behandlerrollen» og sitat «Han 
har angivelig en behandlerstil som 
ikke er velegnet til å skape en god 
pasientsituasjon».

Videre påstås det at jeg visstnok 
ikke har nevneverdige ventelister, 
noe som visstnok er mistenkelig og 
kan tyde på mangler ved min praksis 
eller person. Påstandene som ble 
framsatt ble klart tilbakevist av 
Larvik kommune på alle punkter.

Klagerne ble innrapportert til 
Helsetilsynet i Vestfold, blant annet 
på grunn av anklagenes mulige 
skade av mitt faglige omdømme. 
Saken var ment å avgjøres av klage-
nemnda, og siden dette kunne være 
skadelig for min sak, måtte jeg selv 
hyre advokat for å forsvare meg.

Saken ender med at kommunen 
opphever vedtaket om tildelingen 
etter påtrykk fra klagernes advokat 
mai 2011. Tildelingen kunngjøres å 
skulle utlyses pånytt. Dette kulimi-
nerte for min del med en «yrkesde-

presjon» og påfølgende langvarig 
sykemelding.

NY utlysning oktober 2011. NY 
intervjurunde og NYE saksbehand-
lere som denne gang kvalitetssikrer 
prosessen nøye. Etter intervju i 
konkurranse med seks andre kandi-
dater ender jeg også denne gangen 
pånytt å bli vurdert som den best 
faglige skikkede. Jeg mottok denne 
svært gledelige revansjen desember 
2011. 

Når enden er god er allting godt? 
Der tok jeg skammelig feil. Nylig 
mottok jeg beskjed om pånytt inn-
kommet klage på tildelingen - også 
nå fra samme aktør og advokat som 
sist. Det kreves utsatt iverksetting 
av tildelingsvedtaket, og at min 
«kollega» skal ha tilskuddet, til tross 
for at vedkommende ikke var blant 
de sju som var innkalt til intervju. 
Utrolig!

Jeg ønsker å dele denne histo-
rien, fordi den sier mye om drifttil-
skuddets betydning for den enkelte, 
hvor langt noen er villig til å gå for å 
skaffe seg en driftsavtale – og den 
stiller kanskje spørsmål om kollegial 
etikk og framgangsmåte? 

NFF og ekstern advokat er nå 
koblet inn for å bistå meg juridisk 
i kampen for å få iverksatt en 
tildeling jeg har fått to ganger, og 
utbetaling av tilskuddet. Det er 
svært trist at dette må til, men slik 
er virkeligheten i fysioterapeutenes 
verden kanskje blitt?

Øysten Kristiansen, 
NFF-medlem i Larvik

– På drifttilskuddets alter

Spesialtilbud på strøm til medlemmer av
Norsk Fysioterapeutforbund

 
Les mer om avtalen Topp 5 Garanti på  

fjordkraft.no/nff eller ring oss på 06100.

TOPP

Garanti

Strøm med prisgaranti



REPORTASJE

KABULS GATER Jenny Wickford har tilbragt nesten 
fire år i Afghanistan, ansatt av blant andre Den 
Svenske Afghanistankomiteen. Oppdragsgiver i 
dag er den afghanske regjeringen.
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På oppdrag i Kabul

DET BLÅSER KALDT I KABUL. Til tross for behagelig 
svensk vårtemperatur, oppleves ikke den afghanske 
hovedstaden som særlig gjestmild. Talibans tradisjo-
nelle våroffensiv står for døren da vi besøker byen, 
enda mer blodig og brutal enn før, ifølge gruppens 
egne talsmenn. Det er ikke lenger bare de utenland-
ske soldatene som rammes av volden, så godt som 
daglig kommer det nye trusler om kidnapping og 
selvmordsangrep rettet mot utenlandske bistandsar-
beidere. 

Klokken har akkurat passert åtte når Jenny Wick-
ford klatrer inn i den hvite pickupen ved Den Sven-
ske Afghanistankommitéen, SAK, sin forlegning i 
sentrum av Kabul. Bak de høye murene som omgir 
gårdsplassen er solen i ferd med å stå opp. Sammen 
med kolleger fra den svenske bistandsorganisasjonen 
er hun på vei til PTI, Physical Therapy Institute, for å 
møte blant andre lederen av det afghanske fysiotera-
piforbundet. 

Enormt behov
Jenny er i Afghanistan etter en invitasjon fra det afg-
hanske helsedepartementet. Oppdraget hennes er å se 
nærmere på forutsetningene for en utvidet fysiotera-
piutdanning. Målet er å utdanne flere fysioterapeuter 
så raskt som mulig. 

Behovet er enormt. Per i dag finnes det rundt 300 
utdannede fysioterapeuter i Afghanistan, forteller 
Jenny. For å fylle behovet ved landets sykehus og kli-
nikker behøver man 775 fysioterapeuter til. Minst.

– Vi må ta en omvei til instituttet, forklarer den 
afghanske sjåføren når Jenny tar plass i passasjersetet.

Bare for et par dager siden kom det en trussel som 
var spesifikt rettet mot utenlandske bistandsarbeidere 
som ferdes langs Wasir Akhbar Khan, en av Kabuls 
mest trafikkerte gater.

På SAKs kontor har man vurdert trusselen som re-
ell, hvilket ikke alltid er tilfellet. Altså en omvei.

Vi passerer gjennom de høye jernportene, forbi 
de bevæpnede vaktene på gaten utenfor. En afghansk 
politimann i ulluniform, skuddsikker vest og med 
kalasjnikoven dinglende over skulderen, løfter opp 
veibommen samtidig som han kaster et raskt blikk 
inn i bilen.

Faglig utvikling
Jenny Wickford har tilbragt nærmere fire år i Afg-
hanistan, ansatt av blant annet Den Svenske Afgha-
nistankommitéen for å arbeide med den faglige 
utviklingen av fysioterapeutene i organisasjonenes 
rehabiliteringsprogram. 

Etter nesten to år på universitetet i Gøteborg er 
hun tilbake. Med seg i bagasjen har hun sin doktor-
gradsavhandling: «Physiotherapists in Afghanistan, 
Exploring encouraging & experiencing professional 
development in the Afghan development context».

Avhandlingen beskriver, blant mye annet, hva det 
innebærer å arbeide med faglig utvikling på tvers av 
kulturelle grenser.

Passiv behandling 
I 2004, da Jenny for første gang satte sin fot i det fat-
tige og krigsherjede landet, ble de afghanske fysiote-
rapeutenes arbeid styrt av pasientenes forventninger. 
Passive behandlingsmetoder dominerte, og det kli-
niske resonnementet var begrenset.

– Det har skjedd mye siden den gang, konstate-
rer Jenny. Man merker en økt interesse for rehabili-
teringsspørsmål fra sentralt hold, hvilket ikke minst 
bekreftes av planene om en utvidet utdannelse. Den 
nåværende utdannelsen har blitt forlenget fra to til tre 
år og samhandlingen mellom de ulike organisasjone-
ne som arbeider med rehabilitering har blitt bedre. 
Og ikke minst: det hersker en positiv ånd og en tyde-
lig vilje til å forbedre, noe som gjør det veldig moro å 
jobbe med dette her, sier Jenny.

I fjor høst disputerte svenske Jenny Wickford på temaet utvikling av fysioterapi i 

Afghanistan. Kort tid etter fikk hun en henvendelse fra representanter for den 

afghanske regjeringen, som ville ha hjelp til å se nærmere på forutsetningene 

for en utvidet fysioterapiutdanning.

TEKST og FOTO Göran Engström, fysioterapeuten@fysio.no

Jenny Wickford 
(32)

 Bor i Stockholm.
Har mamma, pappa og 

tre søsken.

 
Aktuell fordi

Hun har på oppdrag fra 
den afghanske regjeringen 
lagt frem et forslag til 
kursplan og opplegg for en 
utvidet fysioterapiutdan-
nelse. Sommeren 2011 ble 
Jenny rekruttert som den 
første fysioterapeuten av 
Leger uten grenser.
 

Denne artikkelen har 
tidligere stått på trykk i 
svenske Fysioterapi  
(nr. 9.2011). Oversatt til 
norsk av Tone Elise Galåen.



REPORTASJE

TO ELLER TRE ÅR Fra 2006-2010 var Jenny Wickford 
med på å utvikle en treårig fysioterapiutdannelse i 
Afghanistan. Nå er det foreslått å gå tilbake til to år, 
noe hun mener ville være et stort feilgrep.
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Vi snor oss frem langs smale bakgater der 
vinterens og vårens regn har laget dype spor 
i den hardpakkede leiren. Skranglete bus-
ser og biler slåss om plassen med ubeskyt-
tede syklister og overfylte esellass. Langs de 
støvete fortauene skynder skjeggete menn 
med bøyde rygger og kvinner i den karakte-
ristiske blå burkaen, seg frem. En og annen 
tigger forsøker å fange vår oppmerksomhet. 
Over det hele hviler et gyllent, magisk vak-
kert morgenlys.

Mangelen på fysioterapeuter har flere 
årsaker, forklarer Jenny. En er at de eksiste-
rende studieplassene er for få, hvert år ut-
eksamineres mellom 20-25 fysioterapeuter 
fra utdanningen i Kabul – det hittil eneste 
utdanningsstedet i landet.

Et annet problem er vanskelighetene man 
har med å rekruttere studenter fra landsbyg-
da. Særlig vanskelig er det å få kvinner til å 
søke utdannelsen. Dette har med religion og 
urgamle tradisjoner å gjøre.

Mannlige formyndere
Afghanistan er et av verdens mest konserva-
tive muslimske land. Men religionen er bare 
en del av problematikken, antyder Jenny 
Wickford, som ikke ønsker å bidra til even-
tuelle fordommer.

Ti år etter Taliban-regimets fall kan man 
konstatere at de afghanske kvinnenes mulig-
heter til å røre seg utenfor hjemmet er meget 
begrenset.

I kombinasjon med store avstander og 
dårlig kommunikasjon gjør dette rekrutte-
ringen vanskelig.

– En afghansk kvinne som reiser hjem-
mefra må ha med seg en mannlig formyn-
der, en såkalt moharram. Det kan være 
hennes mann, bror eller slektning. Både 
kvinnen og hennes formynder må ha et sted 
å bo i studietiden, det er opp til oss å ordne 
dette, forteller Jenny.

Et annet sentralt problem er at mange 
afghanske kvinner mangler den 12-årige 
grunnutdannelsen som kreves for å komme 
inn på fysioterapiutdanningen.

Mangelen på forkunnskaper er spesielt 
påtakelig på mindre steder. Hvordan man 
skal kompensere for dette, blir en av de stør-
ste utfordringene når den utvidede fysiote-
rapiutdannelsen skal sjøsettes.

– Antakelig må de se på opptakskrite-
riene, sier Jenny.

Planlegger fire utdanninger
Liksom kastet ut på sletten i Afghanistans 

nordvestre hjørne, med grense mot Iran i 
vest og Turkestan i nord, ligger Herat. Lan-
dets nest største by har omkring 350  000 
innbyggere (2006), og en bykjerne fra mid-
delalderen som sies å være en av de mest 
velbevarte i landet. Her har utviklingen etter 
Taliban-regimets fall i 2001 gått raskere enn 
i de fleste andre afghanske byer: strømforsy-
ningen fungerer bedre, her finnes parker og 
opplyste gater. Og det militære nærværet er 
ikke like påtakelig som i Kabul.

Herat er en av fire byer som er planlagt 

som nytt utdanningssted. De andre er Kun-
doz i nord, Kandahar i sør og Bamiyan som 
ligger omtrent midt i landet.

Flere utdanningsstedene vil gjøre fysiote-
rapiutdannelsen lettere tilgjengelig. Det vil 
legge til rette for rekrutteringen og påskynde 
prosessen med å få frem flere fysioterapeu-
ter til landets sykehus og klinikker.

– Men, påpeker Jenny, det er mange knu-
ter som må løses før den nye utdannelsen 
kan bli virkelighet.

Hvilken kompetanse skal de nye fysiote-

VÅPENFORBUD En hverdag med krig og vold gjør det nødvendig med en påminnelse: Det er forbudt å ta 
med seg våpen inn til fysioterapeuten!

REKRUTTERING Det er vanskelig å få kvinner og studenter fra landsbygda til å utdanne seg til fysio-
terapeuter. Ifølge Jenny Wickford handler det ikke bare om religion.
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rapeutene ha? Hvordan skal utdanningen finansieres? Og hvordan skal man 
få tak i lærere? Grunnleggende spørsmål som trenger et svar.

Fra 2006-2010 var Jenny Wickford med på å utvikle den nåværende afg-
hanske fysioterapiutdannelsen. Erfaringene fra dette arbeidet er uvurderlige 
i hennes nåværende oppdrag. Da gikk utdannelsen fra å være toårig til å bli 
treårig.

To eller tre år?
Nå er et av forslagene at den utvidede fysioterapiutdanningen skal gjøres to-
årig. Jenny Wickford mener det ville være et stort feilgrep. 

– Av flere grunner. For det første er to år altfor kort tid til at studentene kan 
rekke å lære seg alt som kreves. For det andre er det lagt ned mye arbeid på å 
gjøre den eksisterende utdannelsen treårig. Dessuten er de nåværende fysio-
terapeutene urolige for hva en kortere utdannelse vil ha å si for statusen deres.

Muligens kan man se på den eksisterende treårige utdanningen, og legge 
den opp som en 2+1-årig utdanning, der det siste året er en form for praksis, 
sier Jenny.

– Det ville løse en rekke problemer. Det ville gå raskere å få fysioterapeuter 
ut til klinikkene, og det ville kreve mindre i form av lærerressurser. Hvis det 
gjøres på riktig måte, kan det til og med være en måte å styrke studentene på 
i deres kliniske praksis.

Det er uten tvil et kjempearbeid som venter Jenny. En av de store utfor-
dringene, i tillegg til mangelen på ressurser, er at det mangler en nasjonal 
struktur for å støtte den utvidede utdannelsen. De strukturene som finnes i 
dag er avhengig av internasjonale bistandsorganisasjoner. Det er for øvrig et 
generelt problem som ikke bare gjelder fysioterapiutdannelsen, konstaterer 
Jenny.

Korrupsjon
Å arbeide frem et forslag på en ny, utvidet kursplan og få den godkjent, er en 
meget omfattende jobb. Mange instanser skal bearbeides, og ikke minst kan 
den utbredte korrupsjonen gjøre det vanskelig.

– Korrupsjonen er et kjempeproblem. Den finnes på alle nivåer og er ek-
stremt vanskelig å unngå. Nylig fortalte en av de prosjektansvarlige på utdan-
nelsen meg at en tjenestemann hadde truet med å stenge av strømmen hvis de 
ikke ga han en viss sum penger.

Hvor store sjansene er for at Jennys ideer rundt en utvidet utdannelse vir-
kelig blir gjennomført, er vanskelig å vurdere. Tanken er å utarbeide et ar-
beidsmateriale som leder til videre diskusjon og tankeutvikling, poengterer 
hun.

Gjennom å være tydelig og forankre forslaget på alle nivåer – fra de kor-
rumperte pampene i helsedepartementet som ofte ikke har så god rede på hva 
en fysioterapeut egentlig gjør, til de hardt arbeidende lærerne på fysiotera-
peututdanningen – øker sjansene for å lykkes.

– Som ved alle forandringer finnes det en uro, ikke minst blant lærerne 
som allerede er hardt presset. Jeg forstår dem, det er jo de som til slutt skal 
implementere den nye utdannelsen.

Hvorfor akkurat Jenny?
Hvorfor det ble akkurat Jenny Wickford som fikk oppdraget å se nærmere på 
forutsetningene for en utvidet afghansk fysioterapiutdanning er lett å forstå. 
Spørsmålet er om det finnes noen annen person som har den erfaringen og 
de kunnskapene om afghansk fysioterapi som kreves.

Jenny velger som vanlig å holde en lav profil.
– Jeg tror de ville ha en ekstern person med erfaring utenfra. Slik jeg ser 

det, er en av mine fordeler at jeg ikke er bundet til en organisasjon, min eneste 
lojalitet ligger hos det afghanske folket. 

SMÅ OG STORE Behovet for fysioterapi, proteser og rehabilite-
ring er enormt, men det fins bare 300 utdannede fysioterapeuter 
i det krigsherjede landet. Små pasienter med klumpfot trenger 
også hjelp.
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Samhandlingsreformen er i gang og de første tiltakene er satt i verk. Lovverket er 
endret, nye forskrifter er introdusert og flere er på gang.  En av de viktigste end-
ringene er at kommunene skal betale for sykehustjenester. Spørsmålet er hvordan 
de skal løse sine nye oppgaver med de midlene de har til disposisjon. Vi erfarer at 
mange kommuner er opptatt av hvordan de skal kunne ta imot utskrivningsklare 
pasienter så fort som mulig for å unngå å betale 4.000 kroner per døgn til sykehuset. 

Samhandlingsreformen gir utfordringer for dem som tar beslutninger både sen-
tralt og lokalt. I senere tid har vi også sett at reformen utfordrer oss som arbeider 
i helsesektoren.

• Forslaget til ny fastlegeforskrift utfordrer fastlegene: Hvor mye skal sentrale 
myndigheter bestemme over den enkelte leges arbeidshverdag.  

• Sykepleierne blir utfordret av krav om mer ugunstig arbeidstid. 
• NFF får signaler om at kommunene ønsker mer kontroll på hva avtale-

fysioterapeutene gjør. De ønsker også at ansatte fysioterapeuter skal være 
tilgjengelige større deler av døgnet og uka.

• Sykehusene snakker om nedbemanning med de utfordringene det gir i et 
arbeidsfellesskap, og med kompetanse som smuldrer opp. 

Norsk Fysioterapeutforbund har hele tiden støttet intensjonene i Samhand-
lingsreformen. Målene om bedre forebygging, behandling nærmere der pasientene 
bor og tidligere i forløpet, og en styrket rehabilitering, er viktige mål. Det mener vi 
fortsatt, og vi skal bidra så godt vi kan for at intensjonene skal bli oppfylt.

Samtidig skal vi jobbe for gode betingelser for våre medlemmer. Vi må ikke 
havne i den situasjonen at endringer i helsetjenesten kommer på kollisjonskurs 
med opparbeidede rettigheter, forutsigbare rammevilkår og gode arbeidsfelles-
skap. Skal helsetjenesten endres, må vi sørge for gode rammevilkår som gjør det 
attraktivt å være selvstendig næringsdrivende og levere tjenester som en del av det 
offentlige tilbudet. Vi må sørge for at ansatte har arbeidsvilkår, forutsigbarhet, lønn 
og fagmiljøer som stimulerer til arbeidsinnsats og kvalitet.

NFF og alle våre medlemmer skal jobbe for å finne balansen mellom fornyelse 
og kvalitet i hele helsetjenesten, og for å ivareta den enkeltes arbeidsbetingelser, 
lønn og inntektsvilkår. Dette kan kanskje oppleves som motsetninger, men trenger 
ikke å være det.  

NFF sentralt skal jobbe aktivt for å finne løsninger som ivaretar begge disse 
perspektivene. Jeg er sikker på at ledere, tillitsvalgte og fysioterapeuter lokalt vil 
gjøre det samme!
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I 2011 skiftet både NFFs faggruppe for psykomotorisk 
fysioterapi og spesialiteten navn. Disse endringene gjorde 
det nødvendig med en fullstendig revisjon av faggruppens 
brosjyre. «Psykomotorisk fysioterapi» (bildet) erstatter den 
tidligere brosjyren «Psykiatrisk og psykosomatisk fysiote-
rapi». Nesten hele billedmaterialet er skiftet ut, og teksten 
er revidert og oppdatert. Den nye brosjyren kan bestilles i 
NFFs nettbutikk.

TOR TVETHAUG, generalsekretær i NFF (bildet), 
vurderte i januar NFFs potensial og utfordringer 
ved inngangen til et nytt år. Her følger noen 
utdrag fra Tvethaugs innlegg 20. januar på www.
fysio.no.

«Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) starter 
2012 med rekordmange medlemmer. Forbundet 
har vokst jevnt og trutt de senere årene, og 
en målsetting om 10 000 medlemmer i denne 
landsmøteperioden er realistisk, sier generalse-
kretær Tor Tvethaug i NFF. – Det krever likevel at 
enda flere ser verdien av å tilhøre et fellesskap 
som varetar alle fysioterapeuter, uavhengig av 
arbeidsforhold og praksistype, faglige interesser 
og spesialisering.

I en nylig gjennomført medlemsundersøkelse 
oppgir NFFs medlemmer at de fire viktigste 
grunnene for medlemskapet er følgende: kurs 
og faglig utvikling; varetakelse av inntekts- og 
arbeidsforhold; identitet som fysioterapeut; tids-
skriftet Fysioterapeuten. De to førstnevnte grun-
nene er selvsagte forventninger, og helt i tråd 
med NFFs formål. – Når medlemmene vektlegger 
medlemskapet som viktig for identiteten som 
fysioterapeut, bekrefter det inntrykket vi har fra 
tidligere. Våre medlemmer skal være stolte av sin 
yrkesidentitet som fysioterapeut, understreker 
NFFs generalsekretær.»

(…) 

«Selv om NFF har en netto tilvekst i antall 
medlemmer, skal det ikke unnslås at det også 
skjer en begrenset lekkasje av medlemmer, og at 
det fortsatt finnes noen fysioterapeuter uten 
organisasjonstilknytning. – Dette har vi vanskelig 
for å forstå. Uavhengig av arbeidsforhold og 
praksistype, eller faglige interesser og spesialise-
ring, vil den enkelte fysioterapeut nyte godt av å 

tilhøre et slagkraftig forbund med nærmere  
10 000 medlemmer, sier generalsekretær 
Tvethaug. NFF skal vareta det enkelte medlems 
inntekts- og arbeidsforhold, fremme faglig 
utvikling og påvirke og synliggjøre fysioterapeu-
ters kompetanse og bidrag til folks helse overfor 
offentlige myndigheter både lokalt og nasjonalt.» 

(…) 

«Et forbund klar for ny vekst»

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

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

Psykomotorisk fysioterapi 
– ny brosjyre

Har du logget deg inn på 
www.fysio.no i det siste 

for å sjekke at oppføringene 
dine på medlemssidene 

er riktige?
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Advokat: Else-Margrethe Husby, 22 93 30 61
Seniorkonsulent: Else Jørgensen, 22 93 30 67

FONDET
Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
Sekretariatsleder: Birthe C. Hansson
Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)

PRIVAT RÅD valgte 13. januar Eirik Helgesen 
(bildet) som ny leder av Privat råd etter Håkon Helle-
nes, som måtte trekke seg av helsemessige årsaker. 
Eirik Helgesen har fungert som leder av rådet fra 
høsten 2011. Privat råd har også bestemt at det 
skal foretas suppleringsvalg til rådet på Represen-
tantskapsmøtet i 2012. 

HELSE- og omsorgsdepartementet (HOD) 
sendte i januar på høring et forslag til endringer 
i turnusforskriften som er omtalt på www.fysio.
no. Høringsfristen er 21. februar 2012.

De viktigste endringene går ut på at det kan 
opprettes venteliste for å få tildelt turnusplass, 
og at myndighetene ikke lenger skal være 
pålagt å skaffe et tilstrekkelig antall turnusplas-
ser. Begrunnelsen er utfordringen med å skaffe 
tilstrekkelig med plasser. Både NFFs ledelse og 
forbundets medlemmer har reagert sterkt på 
forslaget til endringer i forskriften. «En uaksep-
tabel måte å løse et kapasitetsproblem på», sa 
forbundsleder Eilin Ekeland i sin kommentar.

Ny midlertidig status
De som havner på venteliste, skal frem til 
påbegynt turnustjeneste få en begrenset 
utøverlisens som «fysioterapeutkandidat». 
De nye «fysioterapeutkandidatene» gis ingen 
garanti for å få fysioterapirelevant arbeid i 
venteperioden, som foreslås å være inntil 12 

måneder. Endringene vil begrense tilveksten 
av autoriserte fysioterapeuter i helsetjenes-
ten, stikk i strid med politiske signaler omkring 
samhandlingsreformen og myndighetenes egne 
kartlegginger og fremskrivninger av behovet, sa 
forbundsleder Ekeland. NFF frykter dessuten at 
en venteperiode gir kunnskapstap og rammer 
motivasjonen hos dem det gjelder.

HOD: «Uheldig»
HOD karakteriserer selv en ventelisteordning 
som «uheldig», men mener at myndighetene 
nå «har kommet til et punkt der det ikke lar 
seg gjøre å opprette nok plasser (…)». I sin 
begrunnelse viser departementet til beregnin-
ger som viser at det blir for få turnusplasser 
de kommende årene. Dette skyldes ifølge 
Helsedirektoratet forhold som omorganisering 
og funksjonsfordeling i helseforetakene, den 
økonomiske situasjonen i kommunene og et økt 
antall kandidater som skal ut i turnustjeneste.

Sterke reaksjoner på turnusforslag

NFF-video om samhandlingsreformen
HVA ER kjernen i samhandlingsreformen? På hvilken måte har fysioterapeutene en sentral 
rolle i en vellykket gjennomføring av reformen? Og vet helsevesenet og samfunnet generelt 
nok om denne rollen og om fysioterapeuters kompetanse? På undersiden www.fysio.no/
FAG/Samhandling gir forbundsleder Eilin Ekeland en videopresentasjon av sider ved reform-
en som berører fysioterapeuter spesielt. Videoen er primært laget for NFFs medlemmer i 
kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Vi minner ellers om at «FAG/Samhandling» og «ORGANISASJON/Organisasjonsgjennom-
gang» er blant undersidene på www.fysio.no med jevnlige oppdateringer. Så følg med! 

Ny leder av Privat råd
enn  
n HHeellee--
årssakkeer. . r.
t frra  
deet 

eseenn-

att rrrrååååådddddd
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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

Fagdager 2012: 
Helse og arbeidsliv – fysioterapeutenes bidrag

Tid: 14. – 15. juni 2012
Sted: Domus Athletica, Oslo
Påmelding: fra 13. februar
www.fysio.no/fagdager
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KURSOVERSIKT 2012

Dato Påmeldingsfrist Kursnavn Sted

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

23.-26. april 20. februar Praktisk kurs i NPMF Lillehammer

23.-27. april 20. februar Grunnkurs i kreftrelatert lymfødem Tromsø

25.-27. april Fortsatt ledige plasser! Aktiv lungerehabilitering Glittreklinikken

6.-9. mai 10. mars BARS - en undersøkelsesmetode i Basal Kroppskjennskap Svarstad

7.-11. mai 7. mars Helse- og miljøarbeid - et arbeidsmiljøperspektiv del 1 Drammen

7.-10. mai 8. mars 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

 

Det tas forbehold om endringer
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BARNE- OG UNGDOMSFYSIOTERAPI

07. - 10. mai 08. mars 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

07. - 11. mai 07. mars Helse- og miljøarbeid - et arbeidsmiljøperspektiv del 1 Drammen

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

FYSISK AKTIVITET

25. - 27. april Fortsatt ledige plasser! Aktiv lungerehabilitering Glittreklinikken

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 20. februar 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

23. - 26. april 20. februar Praktisk kurs i NPMF Lillehammer

6.-9. mai 10. mars 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
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Fagforum for medisinsk akupunktur 
inviterer til TRIGGERPUNKTKURS TRINN I                                          

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

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

Faggruppen for Terapiridning
ønsker alle medlemmer og interesserte 
fysioterapeuter velkommen til

Årsmøte og seminar/workshop 

Fredag 16. mars – søndag 18. mars 2012
Sted: Hans  & Olaf Fysioterapi, Torggt. Oslo  
og Østern Brug, Bærum

Hovedforeleser er Maria Terese Engell. Hun er utdannet veteri-
nær, jobber på Bjerke AS og har jobbet på NVH (Norges Veteri-
nærhøgskole) frem til hun startet å arbeide med sin doktorgrad på 
SLU (Svensk Landbruksuniversitet) i 2011. Hun tar doktorgrad på 
sitsfeil/posturale  avvik og forsker på hvordan sitsfeil kan skade 
hestens helse og redusere dens  holdbarhet. Hun har ballettfaglig 
bakgrunn fra Fagerborg ballettlinje.

Håvard Engell: Utdannet fra Idrettshøgskolen i Oslo. Han er beve-
gelsesanalytiker og er spesialist  innen biomekanikk og motorisk 
læring. Håvard har vært ansatt på Olympiatoppen i 17 år og job-
bet med mer enn 35 forskjellige idretter innen fagfeltene koordi-
nasjon, balanse og bevegelighet.

Program:

Fredag 16. mars, Hans & Olaf Fysioterapi (Torggata Bad )
15.00-15.30 Registrering
15.30-16.30 Presentasjon av foredragsholderne og  
 deltagerne        
16.30-16.45 Pause
16.45-17.45 Teori
17.45-18.00 Pause
18.00-19.00 Teori
Ca. 19.00 Middag

Lørdag 17. mars, Hans & Olaf Fysioterapi (Torggata Bad)
09.00-09.45 Presentasjon av Håvard Engell
09.45-10.00 Pause
10.00-11.30 Gruppe 1 observasjon og øvelser/workshop
11.30-11.45 Pause
11.45-13.15 Gruppe 2 observasjon og øvelser/workshop
13.15-14.15 Lunsj
14.15-15.45 Gruppe 3 observasjon og øvelser/workshop
15.45-16.30 Diskusjon, oppsummering av gruppe 1-3
16.30-18.00 Årsmøte
 Ca. 18.30       Felles middag i Oslo 

Søndag 18. mars, Østern Brug, Eiksmarka 
09.00-10.30 Praksis med hest gruppe 1
10.30-10.45 Pause
10.45-12.15 Praksis med hest gruppe 2      
12.15-13.00 Lunsj
13.00-14.30 Praksis med hest gruppe 3
14.30-15.30 Diskusjon om praktisk arbeid
15.30-16.00 Oppsummering

Vi forbeholder oss retten til å endre tidsskjemaet i programmet!

Seminaravgift: kr. 1.850 for medlemmer, kr. 2.250 for ikke-
medlemmer. Seminaravgift inkluderer middag på fredag og lunsj 
begge dager. Lørdag spiser vi i Oslo til selvkost. 

Påmelding innen 25.februar 2012: send epost til kari@
baerum-terapiridning.no og betal seminaravgift til Hanne Lindebø 
Kvæner på kontonr. 1503 05 01818 merket med seminardelta-
kers navn. 
Avbestilling senere enn 09.03.12 belastes med 50% av seminar-
avgift.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være innsendt leder 
Eileen Strand, Vassbonvn. 7, 1410 Kolbotn, e-post terapiridning@
fysio.no senest 3 uker før årsmøtet, dvs innen  25.02.12. 

Manuellterapi

Kurs i leddmanipulasjon – trinn 2 
Lumbal columna med

Hans van den Berg

Fredag 9. og lørdag 10. mars 2012
Høgskolen i Oslo og Akershus

Kursets innhold og målsetning:
Gi deltagerne mulighet til å videreutvikle basisferdigheter 
og fordype seg i leddmanipulasjon gjennom instruksjon i 
utførelsen av kjente grep samt introduksjon av alternative 
teknikker.

NB! Kurset er kun åpent for ferdig utdannete manuelltera-
peuter og terapeuter med master i manuellterapi fra utlan-
det under hospitering.
Kurset kan tas uavhengig av om man tidligere har tatt trinn 
1 eller ikke.

Påmelding med navn og fakturaadresse til: mtkurs@fysio.no
Bindende påmelding innen 24.02.2012. Kurset er begrenset til 
24 deltagere. «Først til mølla» gjelder, men faggruppens med-
lemmer prioriteres.

Priser: 
Medlemmer i faggruppen: kr. 3200                                
Medlemmer i NFF: kr. 3800                                
Ikke–medlemmer: kr. 4200
                            

Hans van den Berg: Manuellterapeut.
Grunnlegger av School for Orthopaedic  
Manipulative Therapy.
Faglig leder av Master Manual Therapy  
University of Utrecht.

NFFs faggruppe for manuellterapi presenterer 
i samarbeid med
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PROGRAM  mandag 5. mars 2012: 
09.30-10.00 Registrering
10.00-10.15  Velkommen  
10.15-11.00  Nina Beyer. Hvorfor er det så viktig for eldre å være  
 fysisk aktive?
11.00-11.15  Pause
11.15-12.00 Nina Beyer. Motivasjon og barrierer for trening og  
 fysisk aktivitet
12.00-12.15  Pause
12.15 -13.00    Nina Beyer. Hvilke funksjonstester kan være aktu-
 elle å bruke og hva viser de?
13.00-14.00  Lunsj
14.00-15.00  Nina Beyer. Praktisk utprøving av test som vurderer  
 styrke, balanse og mobilitet. Inndelt i grupper. 
15.00-15.15 Pause
15.15-16.00 Nina Beyer – oppsummering fra gruppene
16.00-16.15  Pause.
16.15-17.00  Fra praksis til praksis, 3 stykker
17.00-17.15  Vi oppsummerer.
 
Nina Beyer er fysioterapeut og forsker og har bl a bearbeidet 
Senior Fitness Test til dansk. Hun arbeider ved Musculoskeletal 
Rehabilitation Research Unit, Dept. Physical therapy & Institute of 
Sports Medicine. Det ligger i København.

PROGRAM tirsdag 6. mars 2012:
08.30-09.00   Fra praksis til praksis, 2 stykker
09.00-10.00    Randi Granbo. Informasjon om kompetansesenter  
 for fall og bevegelsesvansker  hos eldre.
10.00-10.15  Pause
10.15-11.15    ÅRSMØTE
11.15-11.45  Utstillerne presenterer seg.
11.45-12.45 Lunsj
12.45-13.45    Randi Granbo. Treningsgrupper for seniorer – et til-
 tak for å møte utfordringer skissert i samhandlings-
 reformen.
13.45-14.45 Praktisk trening for eldre – eksempel fra Kristian-
 sand kommune. Husk treningstøy!
14.45.15.00  Pause
15.00-16.00  Fylkesmannen i Aust–Agder. Samhandlingsrefor-
 men og konsekvenser for fysioterapi.
16.00-16.15  Oppsummering og takk for denne gang!
 

Randi Granbo er fysioterapeut og bl a medforfatter av boka Aldring 
og bevegelse. Hun arbeider på det nyetablerte kompetansesenteret 
for fall og bevegelsesvansker i Sør - Trøndelag. Hun er vår faggrup-
pes kontakt i fag og spesialistrådet.

Vi forbeholder oss retten til å forandre programmet.

Vi har satt opp en programpost som vi har kalt «Fra praksis til prak-
sis». Her inviteres du til å fortelle fra din praksis/prosjekt innen 
fysioterapi til eldre. Nå har du sjansen til å presentere ditt «hjerte-
barn» til oss andre fysioterapeuter som jobber med eldre. Et innlegg 
på 15 minutter gir 25 % avslag på seminarprisen. Ta kontakt!  

Pris: Medlemmer i Geriatrigruppa: kr. 1.900 
Ikke-medlemmer kr. 2.400.
Lunsj, kaffe, te og frukt er inkludert i prisen.

Bindende påmelding til: 
Grethe Oksholen, Gjømleåsen 30, 3970 Langesund innen 03.02.12, 
men fortsatt ledig plasser, gok@broadpark.no 
Telefon 35 96 54 58 eller 48 16 50 38 

Påmeldingen skal inneholde følgende opplysninger: 
navn, adresse, arbeidsplass, tlf., e-post, navn på betaler og medlem-
skap i faggruppen.
Ved avmelding etter denne fristen, må utgifter dette medfører 
betales.

Betaling til: 
NFFs faggruppe for geriatri v/Kristin Fiskaa, Jens Gjerløwsv. 22, 
4841 ARENDAL.                     
Kontonr.: 1602 5925606. Ved betaling MÅ det opplyses om navn på 
deltager. 
NB! Betalingsblanketten blir sendt til deg på mail – eventuelt per 
post etter du har meldt deg på seminaret.
            
Husk også at det er mulig å søke Fondet i NFF om tilskudd til reise 
og overnatting.   

Vel møtt!

NFFs faggruppe for geriatri
ÅRSMØTESEMINAR - 5.-6. mars 2012 på Hotell Norge, Kristiansand

 
TEMA: TESTING OG TRENING – SAMHANDLINGSREFORMEN

Se www.manuellterapeutene.no for fullt program.
Online påmelding på http://eventus.trippus.se/manuellterapi

Faggruppen i manuellterapi presenterer i samarbeid med

Årsmøteseminar 2012
”Med hode og hender”

Radisson Blu Hotel Bergen
Fredag 10.02 - Lørdag 11.02 2012

NFFs faggruppe for Mensendieck ønsker 
velkommen til årsmøte og årsmøteseminar 
11. mars 2012 kl. 10 – 15

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 50, Oslo
Tema: Smertebehandling – Mensendieck somatokognitiv 
tilnærming
   
Priser: 
GRATIS for medlemmer av faggruppen 
100 kr for studenter
200 kr for ikke-medlemmer 
Betaling i døra. 
 
Påmelding til mensendieck@fysio.no innen 5. mars.

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

www.holteninstitute.com/
MTT- og KRT-kurs 2012

INSTRUKTØRKURS I BABY- 
OG SMÅBARNSVØMMING

Babyswim arrangerer tre dagers 
intensivkurs i Oslo.
Dato: 11.-13. mai 2012
Kursavgift: kr. 3.900
Aldersgrense: 20 år.

Påmelding/informasjon: Babyswim v/Elisabeth på tlf. 22 14 81 80 
eller post@babyswim. Se også vår nettside: www babyswim.no

to attend these clinically based, hands-on coursesInvitation 
Certifi cate in 

Orthopaedic Manual Therapy
Certifi cate in 

Advanced Sports Rehabilitation
DESCRIPTION Intense 4-week fully comprehensive evidence based program 

focused on the spine, shoulder girdle, sacroiliac joints, pelvis 
and lower limb. Participants may be eligible to undertake 
distance learning leading to higher qualifi cations at Curtin 
University including a Masters.

This 4-week course embraces a systematic approach to 
the challenges of management of the injured athlete 
from injury prevention, acute on-fi eld management, 
treatment in the clinic, and rehabilitation/return to sport 
for athletes at all levels of ability.

LOCATION & 
DATE

CURTIN UNIVERSITY
Perth, Western Australia

 June–1  July 201    •    Nov–1  Dec 201

CURTIN UNIVERSITY
Perth, Western Australia

Jan Feb 201

INSTRUCTORS Kim Robinson, Toby Hall. Manual Concepts team including: 
A/Prof Michele Sterling, Jenny McConnell, Prof Peter O’Sullivan, 
A/Prof Steve Edmondston, Michael Monaghan, Max Zusman, 
Mark Oliver, A/Prof Diana Hopper and Dean Watson.

Manual Concepts Team including: , 
Jenny McConnell, Lyn Watson, Toby Hall, Kim Robinson 
and Prof Peter O’Sullivan, and other leading specialist 
sports physiotherapists.

INVESTMENT AUD $6,450 AUD $5,940

Postgraduate educational programs
designed to improve patient management

t

REGISTER 
NOW! 

Courses fi ll 
early

Fagakademiet i samarbeid med Acem og Norsk Yogaskole invite-
rer til Stressmestringskurset Arbeid og avspenning 
22. mars- 24. mars 2012 på Halvorsbøle.  

Du blir kjent med de siste forskningsresultater på stress og 
avspenning, instrueres i både yoga og meditasjon og lærer om 
ulike avspenningsmetoder. Du lærer teknikker du kan praktisere 
selv, instruere i eller gi råd til andre om. 
Norsk Fysioterapeutforbund har godkjent kurset med16,5 timer 
innen deler av etter- og videreutdanning.

Pris; kr 4.650,- inkl overnatting på enkeltrom, fullpensjon og kurs-
avgift. Se også: 

STRESSMESTRING
lærer du av Acem på Halvorsbøle

www.halvorsbole.no    www.acem.no
eller 23 11 87 00 for info/påmelding

KaMa klinikken inviterer til kurs

Nevroaffektiv psykoterapi
Kurs 3x4 dager i 2012 – 2013

Ved Susan Hart og Marianne Bentzen

Det bevisste nærvær – grunnkurs
23. – 25. mars

Ved K. M. Sæbø og A. M. Grøsland

EROS – Å merke polaritetens energi og mulighet
19. – 22. april

Ved Neel Fasting

For mer informasjon kontakt 
www.kamaklinikken.com eller telefon 917 61 441.
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MASTER I HELSEFAG
120 studiepoeng
Universitetet i Tromsø tilbyr mastergradsstudium  
i helsefag for for ergoterapeuter, fysioterapeuter,   
radiografer, sykepleiere, vernepleiere og pedagoger. 
Følgende studieretninger tar opp studenter i 2012:

De første 80 studiepoeng av studieretningene 
helsesøsterfag, psykisk helse og helse- og omsorgs-
tjenester til eldre gir kompetanse i henhold til  
rammeplan for de aktuelle videreutdanningene. 
Studieretning psykiatrisk og psykosomatisk har neste 
oppstart høsten 2013.

Nærmere opplysninger om    
opptakskrav, oppbygging og innhold finnes på   
http://www2.uit.no/ikbViewer/page/studiesokere eller 
ved henvendelse til Institutt for helse- og omsorgsfag, 
tlf. 77 66 07 81 eller tlf. 77 64 52 66.    
Din søknad registrerer du her: http://uit.no/sokweb

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT UNIVERSITETET I BERGEN
Fag- og forskningsgruppen  
i Fysioterapi

WORKSHOPS 2012
I. 27.-29. april: Peter O’Sullivan & Kjartan Vibe Fersum: Clas-
sification based cognitive functional therapy (CB-CFT): Changing 
pain behaviour - combining motor learning and cognitive behavi-
oral interventions in the management of low back pain patients. 

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

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

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

Sted:  
I: Legenes Hus, Kalfarveien 37, Bergen
II + III: Institutt for samfunnsmedisinske fag, Kalfarveien 31

Pris: I & III: Kr. 4800,-.  II: Kr. 5300,- 
Deltakerantall: I: 40, II & III: 24
Påmelding med navn og fakturaadresse: 
epost: alice.kvale@isf.uib.no
Påmeldingsfrist: 20. mars (bindende påmelding).

UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk-odontologiske fakultet

Universitetet i Bergen tilbyr i 2012

MASTERPROGRAM I HELSEFAG
Studieretning FYSIOTERAPIVITSKAP

Dette masterprogrammet eignar seg for fysioterapeutar som 
ønskjer forskningskompetanse innan eige fagfelt.
Ved Faggruppe for fysioterapivitskap blir det drive forskning og 
undervisning innan satsingsområda:

Nevrorehabilitering
Muskel- og skjelettlidingar
Balanse- og gangfunksjon
Målemetodar og evalueringsformer

Sjå info om faggruppa: http://www.uib.no/fg/fysioter
Masterprogrammet kan gjennomførast som eit heiltidsstudium 
over 2 år, eller som eit deltidsstudium. Undervisninga er organi-
sert i korte samlingar 3 gonger i semesteret. Arbeidet med mas-
teroppgåva utgjer halve studiet.

Søknadsfrist: 15. april 2012.

For nærare informasjon om innhald, opptakskrav og søknads-
prosedyre for masterprogram i helsefag sjå  
www.uib.no/studieprogram/MAMD-FYST
Institutt for samfunnsmedisinske fag, tlf. 55 58 61 00
e-post: studie@isf.uib.no
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FYSIOTERAPEUTEN GJØR DET LITT BILLIGERE!

Gode ferieopplevelser 
til små priser

Hotel Australia ligger sentralt i Vejle, og ved 
en av Danmarks vakreste fjordarmer, Vejle 
Fjord. Det er gangavstand til gågaten og shop-
pingsentret Bryggen. Hotellet ligger perfekt til 
for utflukter til Givskud Zoo (20 km), Lalandia og  
LEGOLAND® Billund (30 km).

Ankomst: Valgfri 01.07. - 10.08.2012.

Barnrabatter: 1 barn t.o.m. 8 år gratis i foreldrenes seng. 

2 barn 9 år t.o.m. 12 år gratis i egen seng. Maks. 2 barn per 

rom. Ved to betalende voksne.

Sommerferie i Danmark 
- besøk også LEGOLAND® Billund 

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.

Hotellferier
fra kr. 99,-

www.vielskerferie.no/fordeler

2 barn t.o.m. 
12 år bor gratis

5 overnattinger 

5 frokoster

Gratis trådløst  
 internett

Rabatt på  
 parkering* 

Dere kan kjøpe  
 billetter til  
 LEGOLAND® på  
 hotellet

En magisk helg på Røros
Bergstaden og verdensarven Røros er det per-
fekte sted for en romantisk hotellweekend. 
Spennende historie, spennende kultur og en 
magisk stemning i et ekte miljø. Dere bor midt i 
herligheten på Røros Hotel.

Ankomst 2012: Fredager frem til 14.12.2012. 

Fin halvpensjon 
av lokale råvarer

3 overnattinger

3 frokoster

3 tre-retters  
 middager

Hotell i sentrum  
 av verdens-   
 arvbyen Røros

3 overnattinger

Spar inntil 645,-

3 netter

1 905,-per person i dobbeltrom

5 overnattinger 

Spar inntil 970,-

5 netter

1 955,-per person i dobbeltrom
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Se våre sommerferier
Fra kr. 93,-  pr. pers./natt
www.dtf-travel.no/sommerferie

To kurs i behandling av myofascielle 
smertesyndromer med nåler

Arr.: Fysiakos fysioterapi i Spania 
Kursholder: lege og akupunktør Bjørn Rismyhr
Dato: 24.-29. april
Se www.fysiakos.com
Påmeldingsfrist: 3. april
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arbeidsmarkedetARBEIDSMARKEDET

Det er viktig å stille krav om lønn før man takker ja til en stilling. Lønn fastsettes på bakgrunn av arbeidstakerens kompetanse, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til 
markedssituasjonen. Flere stillinger enn før har nå kun en sentralt fastsatt minstelønn, noe som gjør dette enda viktigere. NFFs tillitsvalgte på arbeidsplassen eller  lokal-
avdelingen kan være behjelpelig med relevant informasjon til NFFs medlemmer. Priser og tidsfrister står på nest siste side. Annonser bestilles på fysioterapeuten@fysio.no

arbeidsmarkedet

FYSIOKLINIKKEN VESTNES
Godt etablert privat klinikk med sprengt kapasitet søker fysiote-
rapeut. Her er det meget gode muligheter. En fysioterapeut med 
erfaring foretrekkes da søkeren til tider må arbeide alene.
Vi har gode fasiliteter og utstyr. Siden vi har lange ventelister, kan 
stillingen tiltredes snarest.
Søknadsfrist: 02. mars 2012
Søknad sendes på mail til: paul_espe@hotmail.com, tlf. 47359332.

Levanger kommune
HelseRehabilitering

• Driftstilskudd fysioterapeut 75%  
(27 timer per uke) 

• Driftstilskudd fysioterapeut 40%  
(14,4 timer per uke) – Skogn fysikalske institutt

Levanger kommune har 4,4 kommunale fysioterapeuter inkl. tur-
nuskandidat og 9,4 driftsavtaler fordelt på 12 personer. Vi har fra 
01.08.12 2 ledige driftshjemler i  Levanger kommune.  

• Se Levanger kommunes hjemmeside www.levanger. 
kommune.no for full utlysningstekst.

• Kommunen er røykfri.
• Søknadsfrist 12.03.12. 

Søknad sendes via kommunens rekrutteringsmodul på nett. 
Søkere som opplever problemer med modulen kan kontakte service-
kontoret Levanger tlf 74 05 25 00 eller servicekontoret Verdal 
tlf. 74 04 82 00 for bistand. Bekreftede kopier av vitnemål og 
attester tas med på intervju.  
 
Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebæ-
rer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt 
offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offent-
lighetsloven. Hvis det, etter kommunes vurderinger, ikke foreligger en 
særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle 
bli kontaktet og kan da om ønskelig trekke søknaden.

Nærmere opplysninger vedr. stillingen fås ved henvendelse Ergo 
og fysioterapitjenesten v/fagleder Inger Lise Helgesen, tlf 74 05 28 
68, 95 90 08 62, inger.lise.helgesen@levanger.kommune.no eller 
Enhetsleder, Tore Fjerdingen 90119804, tore.fjerdingen@levanger.
kommune.no 

TRYSIL KOMMUNE
har ledig 50 % avtalehjemmel for privat-
praktiserende fysioterapeut ved Trysil 
Fysioterapi – Stillingen er ledig omgående

Trysil Fysioterapi AS har i dag 1,5 avtalehjemmel, hvor en fysiote-
rapeut er tilsatt i hel hjemmel. Instituttet har nyoppussede lokaler 
med 3 behandlingsrom og treningssal. Man innehar kompetanse og 
utstyr innen bl.a. medisinsk treningsterapi og neuracbehandling.
Instituttet jobber mye med rehabiliteringspasienter og har i tillegg 
mange sykmeldte, kronikere, og eldre på venteliste.

Vi ønsker å knytte til oss en fysioterapeut med følgende 
kvalifikasjoner:
• Autorisert fysioterapeut
• Erfaring med arbeid innen generell fysioterapi og rehabilitering.
• Erfaring fra tverrfaglig samarbeid og arbeid med kronisk syke og 

eldre.
• Gode kommunikasjon og samarbeidsevner
• Personlig egnethet for tiltredelse i hjemmelen vektlegges, med 

fokus på følgende områder:

1. Evne til å samarbeide, kommunisere og gi god service
2. Evne til å arbeide selvstendig
3. Evne og vilje til å utvikle instituttet
4. Bevissthet om seg selv som yrkesutøver
5. Motivasjon for arbeidsoppgavene

Betingelser:
For avtalen gjelder overenskomsten mellom KS og NFF om drift av 
privat praksis, ASA 4313. Politiattest nyere enn 3 mnd. må foreleg-
ges ved tildelingen.

Intervju vil bli foretatt, vennligst oppgi referanser i søknaden.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til sjef-
fysioterapeut Anne Sandbu tlf. 400 36 307 og/eller Trysil Fysioterapi 
AS, ved Stian Dypflod tlf. 62 45 15 55.
Skriftlig søknad vedlagt CV sendes Trysil kommune, virksomhetsom-
råde Helse, 2420 Trysil.

Trysil kommune har elektronisk søknadsskjema som du finner på 
trysil.kommune.noSøknadsfrist 10.03.2012.

Trysil kommune ligger i Hedmark fylke, ca 22 mil nord for Oslo og 7 mil nord 
for Elverum. Vi er ca 6.750 innbyggere. Vi har 8 kommunale og fire private 
barnehager, fire barneskoler, en ungdomsskole, kulturskole og videregå-
ende skole med bredt tilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har 
Trysilfjellet, Norges største alpinområde og mange friske aktivitetstilbud 
både vinter og sommer. Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv 
næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommune-
senteret har et variert handels- og servicetilbud.

Velkommen til Trysil!

Asker kommune
Ledig 40 % driftstilskudd fra 01.06.12. 
Fullstendig utlysningstekst finner du på www.asker.
kommune.no under ledige stillinger.
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Kjøp – salg – leie

3 batteridrevne og 1 elektrisk benk til salgs. 3 og 5 deler. Selges til 
høystbydende. Kontakt hilde.vermedal@okklinikken.no. Tlf. 958 29 111.

www.camp.no

I løpet av de siste årene har vi ekspandert kraftig, og har 
foruten hovedkontoret i Helsingborg datterselskaper i 
Danmark, Finland, Irland og USA. Vi har i tillegg produse-
rende datterselskaper i Belgia, Irland, Kina og i Sverige.

For å styrke vår organisasjon i Norge søker vi nå en 
Selger/Produktspesialist.
ARBEIDSOPPGAVER: Du skal besøke våre kunder som er 
ortopediske verksteder, sykehus, bandagister og apotek. Ditt 
distrikt vil være hele Norge.
KVALIFIKASJONER: Du bør være ortopediingeniør eller 
fysioterapeut.
ERFARING: Salgserfaring er ønskelig, men ingen betingelse. 
Du må være dynamisk, målrettet, initiativrik og resultat-
orientert, og du må like å arbeide med mennesker. Du må 
påregne ca. 60 - 70 overnattinger pr. år. Engelsk er vårt 
konsernspråk. 
VILKÅR: Konkurransedyktige betingelser og meget godt 
arbeidsmiljø. Bilordning.
TILTREDELSE: Omgående.

SELGER
Camp Scandinavia er i dag et av Nordens ledende selskaper innen produk-
ter for ortopedisk rehabilitering. Vi er i dag ca. 150 ansatte, hvorav 4 i Norge.  
Vi har et godt rykte, og står for produkter med høy kvalitet og god service til 
kundene. For ytterligere informasjon se: www.camp.no.

Ytterligere informasjon: 
Salgssjef Helle Thomas, tlf.: +45 25 67 26 36.
Søknaden sendes innen den 1. mars til: 
Camp Scandinavia as v/Unni Sandkvist, Sinsenveien 4, 0572 Oslo

Camp Scandinavia søker

Heading 
Verdana Bold 18 pt
Brødtekst i Verdana 11 pt Brødtekst i Verdana 11 pt 
Brødtekst i Verdana 11 pt Brødtekst i Verdana 11 pt
Brødtekst i Verdana 11 pt Brødtekst i Verdana 11 pt 
Brødtekst i Verdana 11 pt Brødtekst i Verdana 11 pt 
Brødtekst i Verdana 11 pt Brødtekst i Verdana 11 pt 
Brødtekst i Verdana 11 pt Brødtekst i Verdana 11 pt

Kontaktdetaljer i Verdana Bold 9pt
Kontaktdetaljer i Verdana Bold 9pt

Vikariat, 100% drifttilskudd for fysioterapeut/
manuellterapeut ved Kringsjå-Sogn Fysioterapi i 
perioden 1. juni-12. august 2012 

Drifttilskuddet er tilknyttet Kringsjå-Sogn Fysioterapi, et privat 
fysioterapiinstitutt i Nordre Aker bydel i Oslo kommune. For mer 
informasjon om instituttet se vår hjemmeside:  
www.kringsjasognfysioterapi.no
For mer informasjon, kontakt fysioterapeut/manuellterapeut Øivind 
Myrvang Nilsen. Tlf. 992 333 65 eller e-post: oivindnilsen@gmail.com
Søknadsfrist: 15.04.2012. 
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arbeidsmarkedet
Fræna kommune 
Helse-Familie

FRÆNA FYSIKALSKE INSTITUTT 
Fræna Fysikalske Institutt er ein del av fysioterapitilbodet i Fræna kom-
mune. Instituttet har totalt tre 100% avtaleheimlar for privatpraktiseran-
de fysioterapeutar. Fræna Fysikalske Institutt har lyse og trivelege lokale 
sentralt i kommunesenteret Elnesvågen i Fræna kommune. Instituttet 
er godt innarbeidd med god pasienttilgang i alle aldersgrupper og med 
varierte arbeidsoppgåver.

Ein av våre fysioterapeutar blir pensjonist i 2012 og frå 01.08.2012 
er det ledig stilling for 

• Privatpraktiserande fysioterapeut  
– fast  100 % stilling   
Ved overtaking av heimel må ein rekne med å kjøpe seg inn i 
Fræna Fysikalske Institutt DA. Avtaleheimelen er regulert av 
ASA 4313 slik den er til ei kvar tid.

Kvalifikasjonar: Offentleg godkjenning som fysioterapeut.

Det er ønskjeleg med fysioterapeut som har brei fagleg bakgrunn, 
gjerne med erfaring frå privat praksis.
Vi søkjer ein medarbeidar som er sørvisinnstilt og fleksibel, struktu-
rert og utviklingsorientert.   
Ein må og ha  evne til både å arbeide i team og sjølvstendig.  
Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar.

Vil du vite meir?
Ta kontakt med sjefsfysioterapeut Astrid Hagerup tlf. 71 26 82 15 
eller einingsleiar Iren Stranden, tlf. 71 26 82 88.

Kontaktperson ved Fræna Fysikalske Institutt DA er Berit Vold 
Eidem, tlf. 71 26 51 20.

Elektronisk søknadsskjema finn du på vår heimeside www.frana.
kommune.no. Vi ber om at dette blir nytta.
Søkjar må levere politiattest i tråd med § 20a i Lov om helseperso-
nell.

Søknadsfrist: 9. mars 2012.

PHYSIOTHERAPY EVIDENCE DATABASE

Fysioterapeuten har i enkelte perioder «køpro-
blemer» når det gjelder publisering av fagartikler. 
For å minske ventetiden har vi besluttet, at ved 
publisering av to artikler i samme nummer, kan 
en av artiklene publiseres på nett. Valget mellom 
papir og nett avgjøres av redaktør. Beslutningen 
om å benytte nettpublisering i enkelte perioder 
er tatt i samråd med Redaksjonsutvalget.

Løsningen innebærer at en av artiklene kom-

mer i fulltekst i papirutgaven, mens den andre 
presenteres over to sider i bladet, og i fullversjon 
som PDF på www.fysioterapeuten.no.

Utseende er helt lik fagsidenes layout i 
bladet, og PDF publiseres samtidig med at bladet 
kommer ut. Inkludert i oppslaget er foruten star-
ten på artikkelen, sammendrag, engelsk abstract 
og nøkkelord.

Nettpublisering vil bli mer og mer vanlig, også 

på grunn av trykkeri og portokostnader. I tillegg 
til ventetid for publisering, har beslutningen 
derfor også en kostnadsmessig side.

Løsningen ble brukt i første halvår 2010 for 
Fysioterapeuten nr. 3, 4, 5 og 6. Disse utgivel-
sene finner du på www.fysioterapeuten.no – 
Tidsskriftet (i venstremenyen). 

Alle artikler som har vært publisert finner du 
også som PDF-filer i Fagarkivet på våre nettsider. 

Fagartikler i bladet og på nettet
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LESERTILBUD – FYSIOTERAPEUTEN GJØR DET LITT BILLIGERE!

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

Hotellferier til lavpris

Gode ferieopplevelser til små priser

2 barn t.o.m. 12 år 
bor gratis

Kort vei til Fårup SommerlandFin halvpensjon av lokale råvarer

Billig sommerferie i DanmarkEn magisk helg på Røros

Hotel Australia ligger sentralt i Vejle, og ved en av Dan-
marks vakreste fjordarmer, Vejle Fjord. Det er gangavstand 
til gågaten og shoppingsentret Bryggen. I Vejle er det et 
yrende cafeliv, en meget inkluderende og dansk-hyggelig 
stemning, og kort vei mellom alle fornøyelsene. Opplev Vej-
le med bl.a. Vejle Ådal, den flotte stranden, Albuen Strand, 

Vejle Kunstmuseum og Vejle Museum. Hotellet ligger per-
fekt til for utflukter til Givskud Zoo (20 km), Lalandia og  
LEGOLAND® Billund (30 km).

Ankomst: Valgfri 01.07. - 10.08.2012.

Barnrabatter: 1 barn t.o.m. 8 år gratis i foreldrenes seng. 2 barn 9 år t.o.m. 

12 år gratis i egen seng. Maks. 2 barn per rom. Ved to betalende voksne.

Sommerferie i Danmark - besøk også LEGOLAND® Billund 

Fra Hotel Limfjorden er det utsikt ut over 
Limfjordens stille vann og det bølgende land-
skapet. Besøk steder som Feriepark Jesperhus,  
LEGOLAND® Billund og Fårup Sommerland - 
og nyt sommeren.

Ankomst: Hver 5. dag i perioden 01.06. - 25.08.2012.

Bergstaden og verdensarven Røros er det per-
fekte sted for en romantisk hotellweekend. Spen-
nende historie, spennende kultur og en magisk 
stemning i et ekte miljø. Dere bor midt i herlighe-
ten på Røros Hotel.

Ankomst 2012: Fredager frem til 14.12.2012. 

5 overnattinger

5 frokostbuffeer

Trådløst internett

3 overnattinger

3 frokoster

3 tre-retters  
 middager

Hotell i sentrum  
 av verdens-   
 arvbyen Røros

ti

Spar inntil 370,-

5 netter

1 305,-per person i dobbeltrom

ti

Spar inntil 645,-

3 netter

1 905,-per person i dobbeltrom

5 netter

1955,-per person i dobbeltrom
person i dobbeltrom

Spar inntil 970,-

5 overnattinger 

5 frokoster

Gratis trådløst  
 internett

Rabatt på  
 parkering* 

Dere kan kjøpe  
 billetter til  
 LEGOLAND® på  
 hotellet

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.

Hotellferier
fra kr. 99,-

www.vielskerferie.no/fordeler

Se våre sommerferier
Fra kr. 93,-  pr. pers./natt
www.dtf-travel.no/sommerferie

Billige skiferier
f.eks. Østerrike fra 88,-  per pers./natt
www.dtf-travel.no/skiferie

Miljøtillegg på DKK 35,- per 
voksen/døgn  er ikke inkl. i 
prisen og betales på hotellet.

©2012 The LEGO Group
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bransjeregisteret

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

Din totalleverandør innen fysioterapi og trening!

  Tlf: 800 FYSIO / 23 05 11 60       Fax: 23 05 11 70
  salg@fysiopartner.com      www.fysiopartner.no

Vise øvelser på 1-2-3
www.exor.no - tel: 22 54 08 70

Ergonomiske produkter 
på arbeidsplassen

www.ergo-line.com

Telefon: 32 72 24 11

Telefax: 32 72 24 15

e-post: post@combimed.nocombimed

www.combimed.no

combimed a.s
Ganske enkelt kvalitet

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.

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

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

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

Instrumenter for vurdering av fin- og grov-
motoriske ferdigheter hos barn og ungdom

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
5.-6. Kristiansand
Årsmøteseminar og årsmøte 
Arr.: NFFs faggruppe for geriatri 
Info: www.fysio.no/
ORGANISASJON/Faggrupper/
Geriatri 

5.-7. Trondheim
Fagseminar i ergonomi 
Arr.: NFFs faggruppe for 
ergonomi og NFFs avdeling 
Ergonomigruppa Trøndelag 
Info: www.fysio.no/ergonomi

6. Oslo
Årsmøte kl. 17-19 
Arr.: NFF avdeling Oslo 
Info: Se avdelingens nettside

6.-7. København
2nd Nordic Conference on 
Research in Patient Safety and 
Quality in Healthcare 
Arr: Danish Research Network 
for Patient Safety and Quality 
in Healthcare, www.fpks.dk
Info: www.nsqh.org/2012

6.-7. Bergen
Introduksjon til Fysioterapi 
for pasienter med vestibulær 
svimmelhet
Arr.: Fysioterapeututdanningen, 
Høgskolen i Bergen (HiB) og 
Nasjonalt kompetansesenter 
for vestibulære sykdommer, 
Haukeland Universitetssjukehus
Info: www.hib.no

7. Stavern
Fagseminar: Fysisk trening for 
helse og prestasjon 
Arr.: Sykehuset i Vestfold
Info: jarle.berge@siv.no 

8.-9. Røros
Lungefagdager 2012 
Arr.: Røros Rehabilitering 
Info: http://stutt.no/987527

12.-13. Hafjell
Helserettskonferansen 
Arr.: Høgskolen i Lillehammer 
Info: http://konferanser.hil.no/
helserett12

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

APRIL
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
 

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
3     20/2      24/2 16/3
4     26/3      30/3  27/4

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



ThyssenKrupp Encasa 
Life in motion.

Treningstrappen 
som vokser med 
oppgaven!

FlexStep™ Therapy

FlexStep Therapy er et nytt 
og smart treningsapparat 
som passer perfekt i virk-
somheter som driver med 
rehabilitering og opptrening.

Det justerbare FlexStep-
systemet gjør det mulig å 
stille inn høyden mellom 
trinnene til akkurat det nivået 
man ønsker - faktisk helt ned 
til 3 cm.

FlexStep Therapy har juster-
bare jul og er enkel å bruke 
og lett å fl ytte på. 

Ta kontakt med oss på 
tlf.  23 17 37 00 for mer 
informasjon.

Masterstudier    
Fakultet for helsefag tilbyr  
følgende masterstudier  
høsten 2012:

Biomedisin
Helse og empowerment
Klinisk sykepleievitenskap
Læring i komplekse systemer
Psykisk helsearbeid
Rehabilitering og habilitering
Samfunnsernæring

www.hioa.no/studier
Nærmere yrket du vil ha.
 

Studiestart 
høsten 2012 

Søknadsfrist
1. mars
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