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HELSESENTERET FOR PAPIRLØSE migranter ble helt på tampen av fjoråret tildelt Amnes-
typrisen 2011. Begrunnelsen var at senteret har kjempet en modig kamp for en helt grunn-
leggende menneskerettighet; at retten til liv og helse må gjelde for alle. Uansett. 

Senteret ligger i Oslo og drives av Røde Kors og Kirkens Bymisjon.  Det dreier seg om hel-
sehjelp til mennesker som oppholder seg ulovlig i Norge, men som ikke kan eller vil forlate 
landet. Driften baserer seg helt på innsatsen til et stort antall frivillige helsearbeidere og ild-
sjeler. Prisen er velfortjent, og alle helsearbeidere som bidrar med frivillig innsats fortjener 
stor takk.

I starten var senteret svært omstridt, fordi virksomheten var i strid med norsk lov. Det er det 
fortsatt, men senteret har nå opparbeidet seg en posisjon som en «offentlig hemmelighet». 
Mennesker i en svært vanskelig livssituasjon, ofte uten fast bolig, oppsøker senteret for å få 
hjelp i forhold til fysiske eller psykiske helseplager. Mange av de papirløse har et stort behov 
for fysioterapi; traumer og frykt setter seg i kroppen. Det er noe alle fysioterapeuter vet.

Fysioterapeuten møtte Aleksander Chaibi på helsesenteret en ettermiddag i november.  Han 
er fysioterapeut og kiropraktor, driver privat praksis og jobber ulønnet ved senteret en kveld 
i måneden. Chaibi understreker at han møter de papirløse på samme måte som han møter 
pasientene i sin daglige praksis – med respekt og åpenhet. Men hva med etikken? Dette er 
mennesker som tross alt oppholder seg ulovlig i Norge? 

– For meg er det uproblematisk at dette er papirløse migranter. Alle her på senteret er opptatt 
av å hjelpe, og etisk sett er det ikke noe dilemma. Vi er helsearbeidere og har valgt et slikt 
yrke fordi vi vil hjelpe dem som trenger vår kompetanse, uansett hvor de kommer fra. Jeg 
reagerer på at papirløse ikke får behandling i det offentlige helsevesenet, sier Chaibi.

Ingen vet sikkert hvor mange papirløse innvandrere som 
oppholder seg i Norge. Statistisk Sentralbyrå mener det er 
omlag 18.000. Med stadig nye strømmer av mennesker som 
vil bort fra krig, fattigdom og dystre framtidsutsikter, vil 
det garantert bli flere mennesker uten lovlig opphold også 
i Norge. Behovet for helsehjelp til papirløse vil bli større og 
ikke mindre.

Fire-fem fysioterapeuter er nå tilknyttet Helsesenteret for 
papirløse. Det er imidlertid stor pågang av pasienter som 
trenger fysioterapi. Daglig leder Solveig Holmedal Ottesen 
oppfordrer flere til å melde seg som frivillige.

Oppfordringen sendes herved videre til Fysioterapeutens 
lesere!
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aktuelt Reformen vil bli et spill  
for galleriet. Side 9

Samhandlingsreformen trekker 

folk. Det erfarte Avdeling Oslo 

da de arrangerte informasjons-

møte 5. desember. 

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

AVDELINGSLEDER Marianne Tollefsen var 
svært fornøyd med det store frammøtet. 
Det er dessverre ikke hverdagskost for NFFs 
avdelinger med stort oppmøte på medlems-
arrangementer og møter. Det gjelder også i 
Oslo, NFFs største avdeling med rundt 1.350 
medlemmer. 

Men samhandlingsreformen trekker folk. 
Flere andre av NFFs avdelinger har også ar-
rangert informasjons- og debattmøter om 
reformen, som trådte i kraft 1. januar. Det 
er mye usikkerhet rundt hva reformen og de 
nye helselovene vil bety for fysioterapeuter.

Samhandling på Aker 
På møtet i Oslo var hovedtemaet Sam-
handlingsarena Aker. Prosjektleder Marie 
Anbjørg Joten var invitert for å presentere 
planene for hvordan nedlagte Aker Sykehus 
skal brukes i årene som kommer. Prosjektet 
ledes av Oslo kommune og Oslo universi-
tetssykehus.  Målet er blant annet å utvikle et 
helsetilbud i krysningen mellom spesialist-
helsetjenesten og kommunehelsetjenesten, 
ikke minst når det gjelder rehabilitering. En 
mellomstasjon mellom sykehuset og byde-
len og pasientens eget hjem.  

Døgnrehabilitering
Marie Anbjørg Joten opplyste at Oslo kom-
mune ønsker døgnrehabiliteringstilbud på 
Aker, og et kommunalt rehabiliteringssen-
ter skal være på plass allerede 1. mars 2012. 
Dette skal ikke erstatte rehabiliteringstilbu-
det i bydelene. På lengre sikt skal Sunnaas 

sykehus også ha en poliklinikk 
på Aker. 

Mange av deltakerne på mø-
tet var bekymret over fysiote-
rapiressursene i Oslo. Antallet 
stillinger er blitt kraftig redu-
sert. Flere spurte om planene på 
Aker betyr mange nye stillinger, 
men det kunne ikke Joten svare 
på så tidlig i prosessen.

– Ser muligheter  
Marianne Tollefsen forklarer 
det gode oppmøtet med at sam-
handlingsreformen både enga-
sjerer og bekymrer.

– Årsaken er både at fysio-
terapeuter ser muligheter i re-
formen, og at folk er bekymret 
for jobbene sine. Medlemmene 
lurer på hva som skjer i Oslo i 
forbindelse med samhandlings-
reformen. Særlig lurer de på 
hva Oslo Universitetssykehus 
og Oslo kommune foretar seg, 
og hvilke konsekvenser det får 
for stillinger og arbeidsoppga-
ver, sier Tollefsen til Fysiotera-
peuten. 

– Når det gjelder presenta-
sjonen av Samhandlingsarena 
Aker, var det fint å høre at de 
som steller med reformen i 
Oslo har skjønt at fysioterapi 
er en nøkkel i forhold til fore-
bygging og rehabilitering. Men 
det gjenstår å se hvordan dette 
vil synes på prioriteringene framover. Det er 
nok viktigere enn noen gang at vi selv er of-
fensive i å markedsføre tjenesten og kompe-
tansen vår, understreker avdelingslederen.

– Peker nedover
NFFs leder Eilin Ekeland orienterte om 
forbundets syn på samhandlingsreformen. 

Også hun uttrykte stor bekymring over at 
antallet fysioterapiårsverk ved sykehusene 
har gått ned.

– Stillinger innen helse og omsorg går 
kraftig opp, mens «alt» ser ut til å peke ned-
over når det gjelder fysioterapi, sa Ekeland, 
og lurte på hvordan det kan stemme overens 
med målene i samhandlingsreformen. 

Samhandling engasjerer og bekymrer

BÅDE-OG – Fysioterapeutene ser muligheter i samhandlings-
reformen, men er også redde for jobbene sine, sier Marianne 
Tollefsen, leder for Avdeling Oslo. Foto: Heidi Johnsen
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AKTUELT  SAMHANDLINGSREFORMEN

Ekstra midler vil trolig gå 

tilbake til sykehusene. Det kan 

bli lite igjen til forebygging 

eller til å bygge opp noe nytt, 

frykter helsearbeidere i Elve-

rum og Os i Hedmark.

TEKST Tone Elise Galåen
fysioterapeuten@fysio.no

UTFORDRINGENE står i kø for kommunene 
etter at samhandlingsreformen trådte i kraft 
1.januar. Fysioterapeuten har sett på hvor-
dan kommunene Elverum og Os i Hedmark 
fylke har forberedt seg på den store helse-
reformen.  Elverum har ca. 20 000 innbyg-
gere og Os, øverst i Østerdalen, om lag 2100. 
I Elverum kommune leder Roy Heine Olsen 
et interkommunalt samarbeidsprosjekt om 
samhandlingsreformen mellom sju kom-
muner i Hedmark. Han mener at verken pa-
sienter eller helsearbeidere vil merke de helt 
store endringene i 2012. Årsaken er at refor-
men skal innføres gradvis. Det er først og 
fremst kommune- og sykehusadministra-
sjonen som vil merke finansieringsendrin-
gen umiddelbart.

Olsen kaller samhandlingsreformen en 
ansvarsreform, der ansvar og oppgaver flyt-
tes fra spesialisthelsetjenesten til kommuna-
le helse- og omsorgstilbud. Forutsetningen 

er at kommunene skal etablere tilbud for 
raskere å kunne ta i mot pasienter som ikke 
lenger har behov for spesialiserte helsetje-
nester. Han mener at dagens helsevesen er 
for fraksjonert og oppstykket til å møte de 
utfordringene samfunnet står overfor. Må-
let er å få de ulike aktørene til å samhandle 
bedre slik at pasientene får oppleve en mer 
helhetlig tjeneste.

– Hvordan møter Elverum kommune sam-
handlingsreformen?

– Elverum samarbeider med seks andre 
kommuner for å stå best mulig rustet. Vi 
samordner rutinene våre og ser på den kom-
petansen vi har og den kompetansen vi vil få 
behov fremover. Målet er å kunne gjøre mer 
arbeid i forkant og etterkant av sykehusinn-
leggelser. Kommunene vil også få større an-
svar for rehabiliteringsoppgaver enn i dag, 
sier Heine Olsen til Fysioterapeuten.

Helsehus uten midler
Som et eksempel på forberedelser til sam-
handlingsreformen, forteller Olsen at El-
verum kommune har kjøpt lokalene der 
sykepleierutdanningen i Hedmark holdt til 
frem til januar 2011. Her skal det etableres et 
helsehus, der det planlegges å samle kompe-
tanse for både forebyggende, behandlende 
og rehabiliterende helsetjenester. 

I tillegg til å kunne ta i mot pasienter 
tidligere fra sykehuset, er det også planlagt 
en enhet for forsterket rehabilitering, samt 
døgntilbudet som er pålagt fra 2016. Men 
det er foreløpig ikke satt av midler til om-

innredning av bygget, og det ligger heller 
ingen investeringsmuligheter i de statlige 
overføringene som kommer i år. 

– Overføringen vi får fra helseforetaket 
i 2012 går omtrent i null, tatt i betraktning 
det vi skal betale for kommunal medfinan-
siering. Ferdigstillelse av helsehuset må 
komme når vi får penger til det. Hvis El-
verum er dyktig på å forebygge behovet for 
sykehusinnleggelser, ved for eksempel å re-
dusere skader og ulykker, vil vi spare penger 
som vi kan legge til side for å etablere et nytt 
tilbud, sier Olsen.

Han understreker at det aller meste av re-
habiliteringstilbudet etter hvert skal utøves i 
kommunene, og at utfordringen blir å få alle 
faggruppene til å jobbe sammen mot et fel-
les mål.

– Mange faggrupper jobber i dag hver for 
seg, og ikke tverrfaglig slik de må innstille 
seg på i fremtiden, sier Olsen.

Lite forberedt
Fysioterapeut Øivind Bronken ved Jotun-
haugen rehabiliteringssenter er koordinator 
for rehabiliteringsplassene i Elverum. Kom-
munens 20 000 innbyggere betjenes av fem 
fastlønnede og 18 privatpraktiserende fysio-
terapeuter. Bronken tror ikke hverdagen vil 
forandre seg nevneverdig i 2012.

– Hvordan tror du samhandlingsreformen 
vil påvirke tilbudet dere har i dag?

– På sikt skal rehabiliteringssenteret inn 
i det nye helsehuset som en intermediærav-
deling, alt skal sentraliseres der. Tanken er at 

Medfinansiering: Nå må kommunene betale
Kommunene har fra 1. januar ansvar for medfinansiering av spesialisthelsetjenesten, og de må betale sykehusene for utskrivningsklare 

pasienter. Medfinansiering innebærer at kommunene skal betale 20 prosent av behandlingskostnadene ved innleggelser for indremedisinske 
lidelser. Til dette formålet har kommunene fått midler som er tatt fra de regionale helseforetakene, i alt 5,6 milliarder kroner. Beløpet for 2012 
er beregnet ut fra sykehusforbruket de to første semestrene av 2011. Pengene skal betales tilbake til sykehusene som akontobeløp, men der-
som sykehusforbruket blir mindre i inneværende år enn i foregående, vil kommunen få tilbakeført det de har greid å spare inn. Betalingsplikten 
trer i kraft dersom en utskrivningsklar pasient må bli værende på sykehuset i påvente av et kommunalt tilbud. Beløpet er satt til 4.000 kroner i 
døgnet.

Fra 2016 må kommunene ha døgnplasser for brukere og pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp, opphold og observasjon uten at det 
er behov for sykehusinnleggelse. Kommunen betaler døgnpris til sykehuset dersom et slikt tilbud ikke er etablert.

Stor skepsis til samhandlingsreformen
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vi skal få flere rehabiliteringsplasser, i tillegg 
til et dagrehabiliteringstilbud. Men inntil 
pengene er på plass, fortsetter vi som før. 
Den eneste forandringen jeg kan tenke meg 
på kort sikt er et økt press fra sykehuset. De 
vil melde fra om utskrivningsklare pasienter 
hyppigere enn før.  Vi kan ikke jobbe ras-
kere og får heller ikke tilført flere ressurser, 
så kommunene stiller nok mindre forberedt 
enn sykehusene, sier Bronken.

Dyre døgn
Det er allerede et stort press på sykehjems- 
og korttidsplasser i Elverum kommune. 
Bronken beskriver situasjonen som en 
kjempeutfordring, og sier at rehabiliterings-
senteret sliter med å finne korttidsplasser.

– I dag skal jeg vurdere tre utskrivnings-
klare pasienter som ligger på sykehuset, og 
vi har ingen ledige plasser før om ei uke. Det 
blir dyrt, sier Bronken.

– Kommunene får overføringer fra helse-
foretakene. Disse pengene skal vel også brukes 
til å etablere nye tilbud?

– Vi burde heller fått penger til å etablere 
et tilbud i forkant av reformen. Jeg frykter 
at de midlene vi nå får går rett tilbake til 
sykehusene, uten at det blir igjen penger til 
å bygge opp noe nytt. Hvis alt hadde vært 
klart i det nye helsehuset til 1. januar 2012, 
så ville dette sett ganske annerledes ut. I ste-
det vil vi nå hele tiden ligge på etterskudd i 
forhold til sykehusene, sier Bronken.

Tettere samarbeid
I januar skal det være et samarbeidsmøte 
mellom sykehuset og de samarbeidende 
kommunene, samt de privatpraktiserende 
og fastlønnede fysioterapeutene i kommu-
nene. 

– Vi skal samarbeide med seks nabokom-
muner, men akkurat hva det vil innebære 
for fysioterapitilbudet vet jeg ikke. Det er 
opprettet flere arbeidsgrupper som skal se 
på hvordan vi skal organisere oss, men det 
er ikke kommet noen endelige føringer. Vi 
hilser mer tverrfaglighet velkommen. Hos 
oss på rehabiliteringssenteret har vi alltid 

et tverrfaglig møte før en pasient drar hjem. 
Det fungerer utmerket, sier Bronken.

Ingen penger til forebygging
Elverum kommune har i det siste hatt fokus 
på fallforebygging. Det er etablert en fallpre-
ventiv gruppe bestående av fysioterapeut og 
ergoterapeuter. Problemet er å få ressurser 
til de tiltakene som trengs for å forebygge 
fall og skader blant eldre.

– Med tanke på at eldrebølgen bare så 
vidt har startet, vil jo dette bli mer og mer 
aktuelt. Vi håper å få satt i gang fallforebyg-
ging i treningssal i helsehuset, slik at vi kan 
kjøre grupper. Da blir det enklere med tette-
re oppfølging, og vi kan dokumentere at det 
lønner seg å jobbe preventivt. Det eneste vi 
mangler er tid og ressurser til å få det gjen-
nomført. På sikt håper jeg samhandlingsre-
formen vil gi innbyggerne i kommunen en 
bedre fysioterapitjeneste. Men for at det skal 
skje, trenger vi flere hender og et tilbud om 
dagrehabilitering, sier Bronken. 

SOM FØR Fysioterapeut Øivind Bronken i Elverum tror hverdagen blir den samme etter 1. januar 2012. Foto: Cathrine Loraas Møystad
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AKTUELT  SAMHANDLINGSREFORMEN

– Vi kunne hatt en ypperlig 

arena for forebygging. I stedet 

opplever vi at det ikke finnes 

ressurser, sier Mette Langslet, 

som er fysioterapeut i Os kom-

mune i Østerdalen.

TEKST Tone Elise Galåen

Os kommune ligger øverst i Østerdalen. 
Med sine 2100 innbyggere har kommunen 
lite økonomisk spillerom i møte med sam-
handlingsreformen. Kommunen har satset 
på rehabilitering der pasientene er, blant 
annet ved å benytte plasser på sykehjem-
met. En fysioterapeut og en manuelltera-
peut deler et driftstilskudd på 160 %, og en 
50 % kommunal stilling er besatt fra januar 
i år. Før jul vedtok kommunestyret å redu-
sere budsjettet for omsorgstjenesten. Det ble 
også vedtatt å avslutte samarbeidet med Rø-
ros og Holtålen om intermediæravdelingen 
ved Røros sykehus.

Mette Langslet har jobbet i Os kommu-
ne siden januar 2011. Hun driver praksis 
sammen med manuellterapeut og er svært 
frustrert over at Os kommune trekker seg 
fra samarbeidet ved Røros sykehus.

– Vi ønsker et bredt og formelt samar-
beid med Røros kommune. I Os er vi kun to 
fysioterapeuter, og vi ønsker å utvide kom-
petansen vår gjennom et formelt samarbeid 
med den intermediæravdelingen som vi får 
pasienter fra, både når det gjelder rehabili-

tering og habilitering, sier 
Langslet.

– Ikke en god start på sam-
handlingsreformen?

– Hos oss står reformen 
på vent. Vi har hatt møter 
med kommunen, men har 
ingen konkrete planer med 
hensyn til samhandling 
fremover. Når man driver 
privat praksis, blir det liten 
tid til den type planlegging. 
Det er mer plass og rom for 
møter og koordinering i det 
kommunale, sier Langslet.

Os kommune har en aktiv 
fysak-koordinator, og kom-
munen har en del tilbud til friske eldre. Når 
det gjelder annet forebyggende arbeid, er det 
lite ressurser.

– Vi har dessverre ingen frisklivssen-
tral, og det kommer heller ingen penger fra 
kommunen til oppbygging av nye tilbud i 
nærmeste fremtid. Det må foretas en om-
disponering av midlene kommunen rår over 
før dette kan skje. Vi er ikke særlig godt for-
beredt, men vet at målet er forebygging, og 
at vi må samarbeide tettere med andre fag-
grupper, sier Langslet.

Ikke optimist
Kommuneoverlege i Os og Røros, Helge 
Lund, vil heller ikke overdrive samhand-
lingsreformens betydning i praksis. 

– Jeg tror ikke det blir så store forandrin-
ger.  Os kommune får 2,5 millioner i over-
føringer fra helseforetaket, men det meste 

av disse pengene går tilbake til 
sykehuset ved betaling av med-
finansiering og for utskrivnings-
klare pasienter. I tillegg er det 
slik at man har plikt til å bygge 
opp et tilbud for øyeblikkelig 
hjelp frem til 2016, mest sann-
synlig ved å etablere intermedi-
æravdelinger eller forsterke sy-
kehjemmene.  Disse tre tingene 
vil spise opp samhandlingskaka 
til Os kommune. Vi vil ikke ha 
nok penger til å bygge opp et 
døgntilbud. Det vil heller ikke 
være midler igjen til forebyg-
gende arbeid, som skulle være 
reformens hovedhensikt. Jeg 

frykter at vi i praksis ikke vil få mer penger 
å bruke på folkehelse, rehabilitering og for-
byggende grupper, sier Lund.

– Os kommune valgte å trekke seg fra sam-
arbeidet om intermediæravdelingen ved Rø-
ros sykehus fordi det ble for dyrt. Hva synes 
du om det?

– Os har hittil ikke hatt noen utskriv-
ningsklare pasienter på sykehus. Vi har klart 
å gi dem et tilbud på sykehjemmet, så kom-
munestyret besluttet heller å bruke Tynset 
sykehus lokalt til øyeblikkelig hjelpinnleg-
gelser. Men i årene som kommer vil det bli 
stadig flere eldre, og de vil ha flere lidelser 
som må rehabiliteres mer intenst. For å rus-
te opp sykehjemmet slik at vi kan ta vare på 
øyeblikkelig hjelp og rehabiliteringspasien-
ter, trenger vi 3,5 millioner. Det har vi ikke. 
Da synes jeg 870.000 kroner i året for å være 
med på et ferdig etablert, godt faglig tilbud 

Kutt framfor oppbygging

2012
2012
2012
2012
2012

NÅ ER DEN HER! 

Camp Scandinavia sin nye produktkatalog.
For mer informasjon, kontakt oss gjerne på
23 23 31 20 eller mail.norway@camp.no 

 

www.camp.no

SKEPTISK Ikke veldig håpe-
full på samhandlingsrefor-
mens vegne: kommuneover-
lege i Os og Røros, Helge 
Lund. Foto: privat
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Hva er målet?
Stortingsmelding nr. 47 slår fast at 

samhandlingsreformen skal utvide og 
styrke samhandlingen mellom kommune og 
stat. Målet er å ivareta pasientenes behov 
for koordinerte tjenester på en bedre måte, 
og å øke innsatsen for å begrense og 
forebygge sykdom.  Samfunnet skal settes 
i stand til å møte de store økonomiske ut-
fordringene som følger av at befolkningen 
lever lenger.

Mange nye lover 
og forskrifter
Flere lover og forskrifter er endret i forbindel-
se med innføring av samhandlingsreformen, 
og nye lover er kommet til. De fleste lover og 
forskrifter trådte i kraft 1. januar, med noen 
få unntak. To av de nye lovene er:

Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester (helse- og omsorgstje-
nesteloven) erstatter kommunehelsetjenes-
teloven. Denne loven er profesjonsnøytral, 
og fysioterapi er ikke lenger en lovpålagt 
tjeneste.

Ny lov om folkehelsearbeid (folkehel-
seloven) trådte også i kraft fra nyttår. Helse- 
og omsorgsdepartementet har utarbeidet 
et rundskriv til denne loven.  Det er videre 
utarbeidet et verktøy der kommunene fra 1. 
januar 2012 kan holde oversikt over innbyg-
gernes helse.

Les mer på www.fysio.no eller på Helse- 
og omsorgsdepartementets nettsider,  
www.regjeringen.no.

BUDSJETTKUTT Fysioterapeut Mette Langslet i Os kommune i Hedmark ønsker et formalisert samarbeid 
med Røros sykehus. Foto: privat

sammen med to andre kommuner, er billig, 
sier Lund.

Mangler ressurser
Kommuneoverlegen forteller at det er gjort 
et forsøk på å etablere en frisklivssentral for 
Røros og Holtålen. KS regnet på det og fant 
at det ikke vil bli samhandlingspenger igjen 
til å etablere et slikt tilbud. 

– Dette ville vært et svært viktig tiltak for 
forebygging og oppfølging av grupper med 
diabetes, overvekt, kols og røykekutt, for å 

nevne noe. Det er trist at det ikke finnes res-
surser til forebygging, som vil spare samfun-
net for store summer på lang sikt, sier Lund.

– Hvordan må fysioterapeuter omstille seg 
for å møte samhandlingsreformen?

– Det vil være helt avhengig av om det 
finnes penger til å drive forebyggende akti-
vitet eller ikke. Jeg tror fysioterapeuter kan 
være viktige premissleverandører innen en 
rekke aktiviteter som vil tjene samhand-
lingsreformens hensikt. Det gjelder fore-
bygging, forsterkede sykehjem med tidlig 

rehabilitering, unge slagpasienter og tre-
ningsskader, som ifølge reformen skal hånd-
teres lokalt etter at de er ferdigbehandlet på 
sykehus. Når og hvis kommunene får midler 
til å etablere slike tilbud, bør fysioterapeute-
ne justere sin virksomhet deretter, sier Lund. 
Han tror likevel at dette ligger et godt stykke 
inn i fremtiden.

– Jeg er redd samhandlingspengene kom-
munene får går rett tilbake til sykehusene 
for å betale regningen der. Reformen vil bli 
et spill for galleriet. 
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Gamle mennesker faller mer enn 

unge mennesker, og den tradisjonel-

le forklaringen er svekket balanse. 

Fallforskning ved NTNU viser at 

årsakene er langt mer sammensatte. 

FORSKERNE ved NTNU har kartlagt om 
lag 40 ulike risikofaktorer for fall og utviklet 
metoder for å finne ut hva som gjør at så 
mange detter.  Bare unntaksvis er ustøhet i 
seg selv problemet. Resultatet av studien er 
presentert på forskning.no.

Indre faktorer som tidligere fall, medi-
sinbruk, sykdom, svekket gange og balanse 
og stillesittende liv gir, ifølge forskerne, økt 
risiko for fall.  I tillegg kommer frykt for fall, 
mangelfull ernæring, svekkede kognitive 
funksjoner og svekket syn. 

De viktigste ytre risikofaktorene er dårlig 
lys, glatte eller ujevne underlag, dårlige sko, 
klær som sitter løst og uskikkede hjelpemid-
ler. 

– De mest aktive og de mest inaktive el-
dre er mest utsatt for å falle, og risikoen øker 
jo flere av de indre og ytre faktorene som 

opptrer samtidig, forteller Beatrix Vereijken, 
professor i bevegelsesvitenskap.

At risikofaktorene er så mange, er ifølge 
henne både dårlig og godt nytt. Dårlig fordi 
fallårsaken dermed kan bli vanskelig å iden-
tifisere – og godt fordi det faktisk går an å 
gjøre noe med mange av disse faktorene. 
Ved enkelte norske sykehus finnes det nå 
tilbud om fallforebyggende kurs for eldre, 
der deltakerne trener både balanse og mus-
kelstyrke. 

Fra 12 til 11 
utgaver i året

Fysioterapeuten 
kommer i 2012 
med 11 utgivel-
ser, ett nummer 
mindre enn i dag.  

I en leserunder-
søkelse gjennom-
ført av Synovate i 
november svarer flertallet at de vil være 
fornøyde med 11 utgivelser per år. 

Reduksjon av antall utgivelser på pa-
pir er en del av en internasjonal trend som 
også gjelder fag- og organisasjonstids-
skrifter. Årsaken er fallende annonseinn-
tekter og økt satsing på nettet. Danske 
Fysioterapeuten reduserer for eksempel 
antallet utgivelser på papir fra januar 
2012, fra 18 til 12 per år.

Mindre produktannonsering har også 
ført til lavere inntekter for Fysioterapeu-
ten i 2011. I tillegg har Posten Norge 
innført en kraftig økning av portokostna-
dene fra januar 2012. For Fysioterapeu-
ten betyr det at portokostnadene øker 
med 15 prosent.

– Det er en sterk sammenheng 

mellom kroppssmerter i tenårene 

og psykiske problemer senere i 

livet. 

DET sier lege og forsker Lars Lien til bla-
det Psykisk Helse. Han understreker at 
smerter hos unge må tas på alvor. 

Lars Lien er fungerende leder ved Kli-
nikk for psykisk helse og avhengighet, 
Oslo universitetssykehus og en av fire 
forskere som ser på sammenhengen mel-
lom kroppslig smerte og psykisk helse 
hos unge.

– Vår studie viser at kroppssmerter 

kan føre til angst og depresjon, og at det 
er uavhengig av sammenheng. Det betyr 
at smerter må tas mer på alvor. Når ten-
åringer kommer til legen med for eksem-
pel magesmerter eller hodepine, er det 
viktig å gjøre en god psykisk vurdering, 
og ikke tenke at dette er trivielle proble-
mer, sier Lien.

Studien ble tidligere i år publisert i Eu-
ropean Child and Adolescent Psychiatry. 
Resultatene viste dobbelt så mye plager 
blant jenter som gutter, men slik er det i 
alle studier, også blant voksne. Forskerne 
skal følge de vel 3.000 ungdommene som 
deltok i studien videre inn i voksenlivet, 
skriver Psykisk Helse. 

og oppbevaringsrør

Smerter i tenårene kan gi psykiske plager

Mange grunner til at eldre faller

llet at de vil være
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Nye regler for utlysning

Flere nye lover og forskrifter som 
berører helse- og omsorgssektoren trådte 
i kraft fra 1. januar. Når det gjelder fysio-
terapeuter som har mindre driftsavtale 
enn praksisomfanget, er det nye regler 
for utlysning. Nå kan kommunene utlyse 
ledige timer eller øke driftsavtalene til 
avtalefysioterapeutene i kommunen uten 
å måtte utlyse den ledige kapasiteten 
eksternt, opplyser Helse- og omsorgsde-
partementet på sine nettsider.

Mengde fettmasse påvirker ryggsmerte

Er det en sammenheng mellom overvekt, muskelmasse og risikoen for 
ryggsmerter og funksjonsnedsettelse? Denne problemstillingen har en 
gruppe australske forskere undersøkt. Studien inkluderte 135 personer i 
alderen 25-62 år.

Resultatet viste at de som var overvektige og hadde en større andel 
fettmasse, rapporterte om større forekomst av ryggsmerter og funksjons-
nedsettelse. Det gjaldt imidlertid ikke for dem som var overvektige, men 
som hadde en større andel muskelmasse. 

Deltakerne fylte ut spørreskjemaet Chronic Back Pain Grade Questio-
naire. Kroppskonstitusjon ble også undersøkt, det vil si måling av forholdet 
mellom muskelmasse og fettmasse.

Kilde: FYSIO, Nyhetsbrevet for fysioterapeuter, nr.10/2011.

Korsbåndskader er nesten «obliga-

toriske» for mange håndballspillere. 

Ny dansk forskning tyder på at disse 

skadene kan forebygges.

KORSBÅNDSKADER er de mest vanlige 
skadene  i håndball, og kvinner er mer dis-
ponert for det enn mannlige spillere. Ska-

dene er midlertidig invalidiserende og betyr 
at idrettsutøverne ikke kan spille på mange 
måneder. 

Danske videnskab.dk har sett på ny forsk-
ning fra Institut for Idræt og Sundhed ved 
Syddansk Universitet og Hvidovre Hospital. 
Resultatene tyder på at det er mulig å fore-
bygge korsbåndskader,  i motsetning til  tid-
ligere antatt.

 Ifølge postdoc Mette K. Zebis ved Mus-
kelfysiologi og Biomekanik, Syddansk Uni-
versitet, kan man gjennom screening avsløre 
hvilke spillere som er i høyrisikogruppen for 
å pådra seg korsbåndskader. Screeningen 
avdekker den nevromotoriske funksjon i be-
nets muskler. 

– Og hvis en spiller først har fått en kors-
båndskade, er det mulighet for langt bedre 
gjenopptrening en tidligere antatt, sier Zebis 
til videnskap.no. 

Kilde: www.videnskab.dk

Korsbåndskader kan forebygges
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Helsesenteret for papirløse migranter

Ble opprettet høsten 2009 og drives av 
Kirkens Bymisjon og Oslo Røde Kors. Sentret 
har tre fast ansatte. Daglig leder er Solveig 
Holmedal Ottesen. Rundt 100 frivillige bidrar 
med alt fra å lage mat til å gi helsehjelp. 4-5 
fysioterapeuter er knyttet til senteret på 
frivillig basis.  Holmedal Ottesen sier det er stor 
pågang på fysioterapi, spesielt på dagtid, og 
hun ser gjerne at flere melder seg til tjeneste. 

Til senteret kommer papirløse migranter fra 
hele verden, men flertallet kommer fra Midt-Øs-
ten og Afrika – fra utviklingsland og land med 
store konflikter. Papirløse voksne innvandrere, 
som har fått avslag på sin asylsøknad har ikke krav på helsetjeneste i Norge. Senterets tilbud er 
derfor viktig for disse menneskene. Her møter de lege, sykepleiere, fysioterapeuter, kiropraktorer, 
psykologer, jordmødre, ulike spesialister med mer. Eksternt samarbeider senteret med blant annet 
tannleger, sykehus og apotek. Behandlingen er gratis. 

FYSIOTERAPEUTEN møtte Aleksander 
Chaibi på helsesenteret en ettermiddag i no-
vember. Det er en halv time til pasientene 
kommer (16.00). Han kommer rett fra job-
ben ved Atlasklinikken i Oslo, der han job-
ber som kiropraktor. Nå har han minst fire 
timer med behandling foran seg før han kan 
ta kvelden. 
Det var litt tilfeldig at han oppdaget at Hel-
sesenteret for papirløse migranter søkte et-
ter kiropraktor og fysioterapeut.

– Jeg meldte min interesse, ble invitert hit 
og deltok i et opplæringskurs som gikk over 
flere helger. Oslo Røde Kors og Kirkens By-
misjon hadde gjort grundig research i andre 
land og var godt forberedt. Dette arbeidet 
er samfunnsmessig svært interessant og gi-
vende. Menneskene jeg møter her har ikke 

så mye, og de er veldig takknemlige for den 
hjelpen de får. For meg er det også positivt å 
få jobbe i et tverrfaglig team med andre hel-
searbeidere og kunne bidra med min kompe-
tanse på et veldig viktig område, sier Chaibi. 

Mange pasienter venter
Daglig leder Solveig Holmedal Ottesen stik-
ker hodet innom og forteller Chaibi at han 
vil få mange pasienter denne ettermiddagen.  

– Skriv i Fysioterapeuten at det er stor et-
terspørsel etter fysioterapi, og at vi trenger 
flere fysioterapeuter som vil jobbe frivillig, 
gjerne noen timer på dagtid, sier Holmedal 
Ottesen.

Chaibi har dobbel autorisasjon, som fy-
sioterapeut og som kiropraktor. Han fortel-
ler at han bruker all kunnskap han har innen 

begge fagfelt, og at han ikke gjør noen for-
skjell på de pasientene han har til daglig og 
de papirløse som kommer til senteret for å 
få hjelp.

– Men du skal ha en forsiktig tilnærming 
på grunn av kulturelle forskjeller. Man lærer 
etter hvert, også  om andre kulturer.  I be-
handlingen er jeg blant annet opptatt av at vi 
skal gå fra passiv til aktiv behandling. Ut fra 
diagnose får pasientene øvelser som de skal 
gjøre selv. Jeg oppfordrer til generell aktivi-
tet og til å komme seg ut og få frisk luft. Her 
følger jeg Helsedirektoratets retningslinjer i 
henhold til fysisk aktivitet, sier Chaibi.

Kommunikasjon og etikk
– Hvordan kommuniserer du med pasien-
tene?

– Generelt er språk ikke noe problem. Jeg 
bruker både norsk og engelsk. Mange papir-
løse snakker godt norsk, men det kan være 
utfordrende å kommunisere med personer 
som bare kan sitt eget språk.  Da bruker vi 
tolk eller medarbeidere som er flerspråklige. 

– Hva slags plager har de som kommer til 
senteret?

– Mange har bodd på asylmottak i flere år 
og er ofte inaktive. I tillegg tenker de mye på 
familie og venner i hjemlandet, samt ubeha-

Papirløse: 
Stort behov for fysioterapi

Hva er en migrant?

Papirløse migranter (fransk: sans-
papiers) går også under betegnelsen 
illegale/ulovlige/irregulære innvandrere, 
udokumenterte eller personer uten lovlig 
opphold. Dette er personer uten oppholds-
tillatelse og kan være: Avviste asylsøkere 
som blir i Norge, personer som blir etter at 
turistvisum er utgått, personer utsatt for 
menneskehandel, og personer som ikke er 
registrert hos myndighetene, f.eks. arbeids-
innvandrere fra land utenfor EU/EØS. 

Ingen vet sikkert hvor mange papirløse 
innvandrere som oppholder seg i Norge. 
Organisasjonen SEIF har anslått 5.000-
10.000, mens Statistisk Sentralbyrå 
mener det er omlag 18.000. Kilde: http://
mighealth.net/no/ 

DAGLIG LEDER Solveig Rommedal Ottesen.

En kveld i måneden jobber fysioterapeut og kiropraktor Alek-

sander Chaibi som frivillig ved Helsesenteret for papirløse mi-

granter. Han møter disse pasientene på samme måte som i sin 

daglige praksis – med respekt og åpenhet.

TEKST og FOTO Heidi Johnsen
hj@fysio.no
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gelige episoder i form av fysisk vold og an-
net som kan føre til stor psykisk belastning.  
Mye er psykosomatisk, og jeg opplever mye 
av de samme problemene som i min daglige 
praksis, som vond nakke og rygg. Vi har få 
akutte plager. De fleste har komplekse og 
sammensatte problemer. På senteret er vi 
privilegerte som har psykologer som vi job-
ber tett sammen med, og vi har effektive 
behandlingstiltak for de som trenger det. 
Faglig jobber alle veldig tett sammen.  Et-
ter hver vakt har vi møter, og vi har et felles 
journalsystem, forteller han.

Åpent sinn
Aleksander Chaibi understreker at det er 
viktig å gå inn i dette arbeidet med et åpent 
og fordomsfritt sinn. De som kommer hit 
skal føle at de kommer til et trygt sted hvor 
de blir ivaretatt som mennesker. 

– Her er vi opptatte av tydelig kommuni-
kasjon og å være imøtekommende så langt 
det er mulig. Du må ha en forsiktig tilnær-
ming, stille åpne spørsmål og respektere at 
pasienten kanskje ikke vil svare. Jeg bruker 
lengre tid på disse pasientene enn de jeg har 
i min daglige praksis, men det bidrar også 
til lettere kontakt og gir en god dialog. Er 
man åpenhjertig mot alle mennesker, blir 
man møtt på samme måte. Jeg prøver å 
dreie samtalen fra negativt til positivt. Spør 
om hobbyer, hva de liker å gjøre og hva de 
gjorde i hjemlandet. Da opplever jeg at det 
blir lettere å samtale. Men det er selvfølge-
lig mange hensyn å ta, blant annet kjønn 
og kultur. Vi opplever at noen kvinner vil 
ha kvinnelig behandler. Det er det ikke sik-
kert vi klarer ved første konsultasjon, men 
vi imøtekommer det ved neste behandling. 
Så må vi ikke glemme at mange av dem vi 

behandler har opplevd forferdelige ting som 
har satt sine spor, sier han.

– Ikke et etisk dilemma
– Hvordan ser du etisk på at du behandler 
personer som oppholder seg ulovlig i landet, 
og som norske myndigheter ikke vet hvor be-
finner seg?

– For meg er det uproblematisk at dette 
er papirløse migranter. Alle her på senteret 
er opptatte av å hjelpe, og etisk sett er det 
ikke noe dilemma. Vi er helsearbeidere 
og har valgt et slikt yrke fordi vi vil hjelpe 
de som trenger vår kompetanse, uan-
sett hvor de kommer fra. Jeg reagerer på 
at disse menneskene ikke får behandling 
i det offentlige helsevesenet, sier Chaibi.
I denne typen arbeid får helsepersonell 
mange tøffe inntrykk. De møter pasienter 
som har vært gjennom store lidelser og som 

SKAPE KONTAKT Kiropraktor Aleksander Chaibi er opptatt av å møte pasienten med åpenhet og tillit.  
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er redde for sin framtid.
– Klarer du å legge av deg alle inntrykkene 

når du går herfra?
– Det må jeg gjøre. En del av opplærin-

gen for helsepersonell er jo nettopp å klare 
å legge fra seg jobben på fritida. Hadde jeg 
ikke klart det, hadde jeg ikke hatt noe i dette 
yrket å gjøre. Den dagen i måneden jeg job-
ber her, merker jeg selvsagt at jeg har jobbet 
mange timer konsentrert, men bonusen er 
at det gir meg mye kunnskap og erfaring. Jeg 
liker dessuten å jobbe i tverrfaglige team og 
er vant til hektiske dager.

Forskning på migrene
Chaibi er også opptatt av forskning og har 
brukt en del tid på å skrive fagartikler. Han 
har blant annet publisert en artikkel i «The 
Journal of Headache and Pain» om migre-
nebehandling.  Artikkelen «Manuell Terapi 
for migrene: en systematisk gjennomgang» 
er basert på randomiserte kliniske studier 
på manuelle behandlingsformer for migre-

ne. Oppsummeringen antyder at massasje-
terapi, fysioterapi, avslapping, kiropraktikk 
og spinal manipulativ terapi kan være like 
effektive som medikamentene propranolol 
og topiramat i forebyggende behandling av 
migrene. 

Aleksander Chaibi har funnet problem-
stillingen så interessant at han vil forske 
videre på dette, og fra januar 2012 er han 

doktorgradstudent ved Universitetet i Oslo.  
Han fortsetter likevel i jobben som frivillig 
ved Helsesenteret for papirløse, men må da 
ha litt mer fleksibilitet. 

I det Fysioterapeuten er på vei ut døra, er 
Chaibi klar til å ta imot kveldens første pa-
pirløse pasient. 

Les mer: www.bymisjon.no/papirlose

Amnestyprisen 

Amnestyprisen 2011 ble gitt til Helsesenteret for papirløse migranter for deres kompromis-
sløse og operative menneskerettighetsarbeid overfor en av Norges mest sårbare og utsatte 
grupper. 

Amnestyprisen deles hvert år ut til «en kandidat som gjennom sitt arbeid har bidratt til å opp-
lyse og skape bred debatt om menneskerettighetsspørsmål, eller har oppnådd resultater i form av 
bedre beskyttelse og bedre muligheter for enkeltpersoner eller en gruppe mennesker».

Nominasjonskomiteen begrunnet tildelingen slik: Helsesenteret har gjennom sin toårige drift 
kjempet en tøff og modig kamp for at en av de mest grunnleggende menneskerettigheter, nemlig 
retten til liv og helse, virkelig skal og må gjelde for alle på norsk jord, uansett hvem de er.
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HMS-ENHETEN i Bærum fikk avslag på sin 
søknad om godkjenning av bedriftshel-
setjenesten (BHT). Vedtaket ble gjort av 
Godkjenningsenheten ved Arbeidstilsynet 
Sør-Norge. Bærum klaget vedtaket inn til 
Direktoratet for arbeidstilsynet, med posi-
tivt resultat.  Kommunen får sin bedrifts-
helsetjeneste godkjent, selv uten en lege i 
staben.

– Ikke rettslig grunnlag
Bærum kommune mente at det ikke var 
rettslig grunnlag for å kreve at alle bedrifts-
helsetjenester må ha en fast ansatt lege. 

– Verken lov, forarbeider, forskrift, kom-

mentarer eller Arbeidstilsynets egen infor-
masjon på området sier eksplisitt at enkelte 
profesjonsgrupper skal ha en obligatorisk 
tilknytning til BHT. Arbeidstilsynet kan 
derfor ikke stille krav om at det må være 
ansatt en lege for å oppnå godkjenning som 
BHT, heter det i klagen.

Kommunen mente også at Arbeidstilsy-
net har lagt en feil forståelse for fagområdet 
«arbeidsmedisin» inn i forskriften, og at 
det er en rekke profesjonsgrupper med fag-
lig plassering innen arbeidsmedisin. Det er 
derfor ikke nødvendig å ha utdanning som 
lege for å oppfylle dette vilkåret.

BHT i Bærum
HMS-enheten er Bærum kommunes egen 
BHT-ordning, og yter tjenester til ca. 250 ar-
beidsplasser med til sammen 11.500 ansatte. 
Enheten har totalt 16 ansatte i 14,2 årsverk. 
Yrkesgruppene som er representert er kon-
torpersonale (1årsverk), sykepleier (3,6 års-
verk), fysioterapeut (1 årsverk), yrkeshygie-
niker (2 årsverk), psykolog (1 årsverk), og til 
sammen 5,6 årsverk av grupper som filosof, 
pedagog, BI-økonom, idrettsutdannet, ver-
nepleier og daglig leder.

Direktoratet har også lagt vekt på at et 
krav om lege i BHT-forskriften vil få store 
økonomiske konsekvenser for flere bedrifts-
helsetjenester, ikke minst de private. 

Lege ikke nødvendig i bedriftshelsetjenester

Begge de fysioterapifaglige master-

studiene ved Universitetet i Tromsø 

skal videreføres som et fast tilbud. 
 
TEKST Dagrun Lindvåg, dl@fysio.no

 
DET vedtok styret ved Helsevitenskapelig fa-
kultet den 7. desember. Ifølge vedtaket skal 
masterstudiet i helsefag, studieretning for 
psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, 
inkluderes i studieprogramporteføljen som 
fast tilbud fra og med høsten 2013. Dette 
skal finansieres gjennom eksisterende res-
surser internt ved Institutt for helse- og om-
sorgsfag. 

Master i helsefag, studieretning for kli-
nisk nevrologisk fysioterapi, blir et fast til-
bud fra høsten 2012. Fakultetsstyret har her 
lagt inn som forutsetning at Fondet finansi-
erer en vitenskapelig førstestilling i 2-3 år. 

Frist 15. april
Britt Normann, studieleder  for masterstu-

diet i nevrologisk fysioterapi, sier at fagmil-
jøet er svært fornøyd med fakultetets beslut-
ning.  Hun  understreker at søknadsfristen 
for opptak er 15. april 2012.

– Vi ser frem til å videreføre og videreut-
vikle studiet, for å styrke både klinisk prak-
sis,  fagutvikling og forskning innen nevro-
logisk fysioterapi for barn og voksne. Jeg vil 
takke alle som på ulike måter har bidratt til 
denne avgjørelsen, skriver Normann i en e-
post til Fysioterapeuten.  

Etter det Fysioterapeuten har fått opplyst 
har styret i Fond til etter- og videreutdan-
ning av fysioterapeuter allerede vedtatt å 
finansiere en vitenskapelig stilling i en to-
årsperiode, under visse forutsetninger. Fy-
sioterapeuten har ikke kjennskap til hva dis-
se forutsetningene går ut på. Videreføringen 
av masterstudiet i klinisk nevrologisk fysio-
terapi skulle derfor være sikret. 

Ny master i sykepleie
De to masterstudiene i fysioterapi har hatt 
en sterk konkurrent i planene om et helt 

nytt masterstudium i sykepleie ved Univer-
sitetet i Tromsø. På styremøtet 7. desember 
ble det vedtatt å opprette en sykepleiemaster 
fra høsten 2013. Forutsetningen er at studie-
planen samordnes med andre felles emner 
ved Institutt for helse- og omsorgsfag. Det 
gjelder fagene Grunnlagstenkning i helsefag 
og Metode, metodologi og forskningsetikk. 

Fondet har fullfinansiert to kull studen-
ter på masterstudiet i nevrologisk fysiote-
rapi. Det siste kullet er ferdig våren 2012, og 
studieløpet er toårig. Masteren i psykiatrisk 
og psykosomatisk fysioterapi er delfinansi-
ert av Fondet, og omfatter  ett kull studen-
ter over et studieløp på tre år, fram til våren 
2013. 

Høgskolen i Tromsø, nå UiT, har i flere 
år hatt en videreutdanning i psykiatrisk og 
psykosomatisk fysioterapi. Masterstudiet 
startet opp med første kull høsten 2010. Stu-
diet går over tre år, i motsetning til det van-
lige toårige studieløpet for mastere. 

Masterspenning over i Tromsø 

Arbeidstilsynet kan ikke kreve at det skal være lege i en bedriftshelsetje-

neste for å oppfylle kompetansekravet innen fagområdet arbeidshelse. 

Det er vedtaket i en klagesak fra HMS-enheten i Bærum kommune.

TEKST Dagrun Lindvåg, dl@fysio.no BHT i Bærum
HMS-enheten er Bærummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm k k k kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkomommmmmmmmmmmommmommmmmmmmmmmommmmmommmmmomomommmmmo mmmmmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm nes 
BHT-ordning, og yter tjeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenennenennenenennnnnenenenenenenenenennenenneenennnnnenennenennenenenennennenenenenennenenenenenenennnennnnnnnennnnnneenenneeneenneneeeeeeeststsststststststtstttttttttstststttttststttttstststtstttttttttttstttttstttsteeeeeerererererereeeeereeeereeeeeeeeeeeeeeee  tttttt ttttttttttttttttttttttttillilillillilllililllililililillillilllilllilililllillllililililllllilllilililillllllillllllillilllilllllilillllllllilllllllillliliillllililllllillilililillllillilililllliiiilililillililiiiiilililililliiiiiililililiiiiililililiiiiiiilililiiil ca. 25
beidsplasser med til sammen nn 1111111111111111111111111111111 .500 ans
E h h lt 16 i 14 2 å

ter
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AKTUELT

20 års arbeid med kvinnehelse 

fikk Kjersti Hatlebrekke til å ta 

formell utdannelse i sexologi. 

I Norge er det bare et fåtall 

fysioterapeuter som også kan 

kalle seg sexologer.

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

– ETTER så mange års arbeid med kvinne-
helse og behandling av dysfunksjon i bek-
kenbunn, var det både naturlig og viktig for 
meg å supplere med en formell utdannelse i 
sexologi. Jeg behandler blant annet kvinner 
som sliter med seksualiteten etter overgrep, 
fødsler, operasjoner i underlivet eller stråle-

behandling. Temaet seksualitet er dessverre 
mangelvare både på grunnutdanningen og i 
kurssammenheng, sier Kjersti Hatlebrekke i 
et e-postintervju med Fysioterapeuten. 

Hun holder foredrag og underviser på 
ulike helsefagutdanninger, og mener det er 
nyttig å kunne knytte kunnskap om seksu-
alfunksjon opp mot den fysioterapifaglige 
kunnskapen. 

– Seksualitet er allmenngyldig og berø-
rer mennesker gjennom alle stadier av livet, 
enten man er syk eller frisk. Fysioterapeu-
ter jobber nært med pasienter, i deres in-
timsfære og med mye hudkontakt. God sek-
suell helse har betydning for livskvalitet, og 
vi som helsepersonell burde kunne snakke 
med pasienter om dette temaet på lik linje 
med annen helsefremmende veiledning, sier 
Hatlebrekke.

Universitetet i Agder
Hun vet om seks andre fysioterapeuter som 
er utdannet sexologiske rådgivere. De er lis-
tet opp på nettsiden til Foreningen for Kli-
nisk Sexologi, som spesialister i sexologisk 
rådgivning og medlemmer i Nordic Asso-
ciation for Clinical Sexology (NACS). 

– Hvor tok du utdanning i sexologi?
– Universitetet i Agder (UiA) har et to-

årig studium som holder et høyt faglig nivå 
med anerkjente nasjonale og internasjonale 
forelesere. Første året (15+15 studiepoeng) 
fokuserer på fagets historiske fremvekst, se-
xologisk teori og forskning.  Det andre året 
(15+15 studiepoeng) er viet sexologiske 
problemstillinger og behandling av disse. 
Studiet har ti ukesamlinger over fire semes-
tre med tilhørende semesteroppgaver og 
eksamener. Det andre året inkluderer også 
sexologiske rådgivningsmetoder i tillegg til 

– For lite kunnskap om seksualitet

FYSIOTERAPI – Fagkunnskap om bekkenbunn, smerter, fysisk aktivitet og sammenhengen mellom psyke og soma vil være til stor nytte i arbeidet som 
sexolog, sier Kjersti Hatlebrekke. Foto: Paul S. Amundsen
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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.

sexologiske problemstillinger. Veiledning og gruppearbeid vekt-
legges gjennom hele studiet.

Det kreves helsefaglig utdannelse på minimum høyskolenivå 
eller tilsvarende samt to års praksis for å komme inn. Foreløpig 
skal jeg arbeide en ettermiddag/kveld i uken som sexolog ved 
Volvat i Bergen. Spesialistpraksisen på Rosenkrantz Fysioterapi 
& Manuell Terapi vil fortsatt være hovedarbeidsplassen min.

Fagspesifikk kunnskap
– På hvilken måte kan du bruke fysioterapien i møte med pasien-
tene du får som sexolog?

– Den fagspesifikke kunnskapen om bekkenbunn, smer-
teproblematikk, sammenhengen mellom psyke og soma, og 
betydning av fysisk aktivitet for helse, tror jeg vil være til stor 
nytte i arbeidet som sexolog. Som sexologisk rådgiver kan jeg 
også arbeide med mange former for seksuell dysfunksjon hos 
begge kjønn. Det gjelder alt fra manglende lyst hos kvinner til 
sviktende potens hos menn, enten individuelt eller som par, sier 
Hatlebrekke.

Hun sier videre at hun som spesialist innen bekkenbunnens 
funksjon og dysfunksjon, alltid tar temaet seksuell funksjon opp 
med pasientene, som regel ved at det flettes inn i informasjonen. 

– Dermed åpner man opp for at pasienten selv kan snakke 
om det. Det har vært utelukkende positiv respons på at temaet 
belyses. Jeg tror kunnskap om seksualfunksjon er en mangel-
vare hos fysioterapeuter, både generelt og innen kvinnehelse. 
På NFF-kurs som omhandler bekkenbunn burde temaet vært 
en selvfølge på timeplanen, noe det dessverre ikke er i dag, sier 
Kjersti Hatlebrekke.

Kroniske sykdommer
I sommer deltok Hatlebrekke på sin første internasjonale konfe-
ranse i sexologi i regi av NACS. 

– Det ga mersmak! Der var det blant annet en svensk fysio-
terapeut som presenterte sitt arbeid med et spørreskjema om 
seksuell funksjon hos pasienter med reumatoid artritt. Seksua-
litet ved kroniske sykdommer er også et viktig arbeidsområde. 
Et av arbeidsverktøyene for sexologiske rådgivere er den såkalte 
PLISSIT-modellen, der P står for Permission, altså tillatelse til 
å snakke om seksualitet gjennom informasjon og brosjyrer på 
venterommet.

Les mer: http://nacs.eu/

Stilling ledig?
Vår ferske leserundersøkelse viser at 
fysioterapeuten.no er like viktig som finn.no og 
nav.no når det gjelder å orientere seg om ledige 
stillinger for fysioterapeuter. 

Ta kontakt!  E-post: fysioterapeuten@fysio.no
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Sammendrag 

 Hensikt: Studien ser på foresattes forventninger til motorisk utvikling hos småbarn og 
sammenligner forventningene til foresatte i Norge og Uganda. Den handler også om fore-
satte øver på motoriske ferdigheter, hvilke ferdigheter de øver på og hvilke kilder de bruker 
for å få informasjon om barns motoriske utvikling. 
Design og metode: Foresatte med barn i alderen 0-2 år besvarte et spørreskjema der 
de oppga forventet alder (i måneder) for når barn oppnår de grovmotoriske ferdighetene 
holde hodet stødig, sitte og stå uten støtte, krabbe  og gå, samt de sosiale ferdighetene 
starte toalettrening og stoppe amming. Foresatte ble spurt om de øvde på ferdighetene, 
samt hvor de hentet informasjon om barns motoriske utvikling fra. 
Materiale: 35 norske og 36 ugandiske foresatte besvarte spørreskjemaet.
Resultat: De grovmotoriske ferdighetene å sitte, krabbe og stå, samt de sosiale ferdighe-
tene starte toalettilvenning og avslutte amming hadde signifikante forskjeller (p<.001). 
Ugandiske foresatte øvde hovedsakelig på grovmotoriske ferdigheter, mens norske fore-
satte øvde på sosiale ferdigheter. Norske foresatte hentet informasjon fra helsepersonell 
og litteratur, mens de ugandiske foresatte brukte familie og venner.
Konklusjon: Som fysioterapeuter er det viktig å være oppmerksomme på at det kan være 
forskjeller i foresattes forventninger i arbeidet med barn.  
Nøkkelord: Motorisk utvikling, grov motoriske ferdigheter, Uganda

fag

Nina Skjæret, 
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Oppgitte interessekonflikter: ingen.

Innledning
Det har tidligere blitt rapportert om etniske 
forskjeller i motorisk utvikling hos barn, 
hvor flere av studiene har omhandlet for-
skjeller mellom afrikanske og europeiske 
barn (1, 2, 3, 4). Særlig blir Geber og Deans 
studier fra 1950-tallet sitert i denne sam-

menhengen. De gjennomførte flere studier 
i Uganda og rapporterte at afrikanske barn 
var tidligere motorisk utviklet enn euro-
peiske barn (2, 3). Warren (5) mente at Geber og Dean presen-

terte ekstreme tilfeller, og at de ikke hadde 
tilstrekkelig grunnlag for sine konklusjoner 
grunnet mangel på sammenlignbare data. 

Motorisk utvikling og kulturelle påvirkninger: 

Foresattes forventninger til småbarn 
i Norge og Uganda

VITENSKAPELIG ARTIKKEL



FYSIOTERAPEUTEN  1/12     19

Når det er forskjellige syn på hva som er riktig,
kan det føre til konflikter, og skape problemer 
i forhold til fremgangen i behandlingen.

Verdens helseorganisasjon (WHO) gjen-
nomførte i 2004 den første longitudinelle 
studien med standardiserte protokoller for 
å beskrive kulturelle forskjeller i motorisk 
utvikling (6). WHO Multicenter Growth 
Referenc Study (MGRS) konkluderte med at 
oppnåelse av motoriske stadier blir påvirket 

av miljømessige og/eller genetiske faktorer 
spesifikke for hvert enkelt land (6). 

Miljømessige faktorer som ernærings-
forhold, temperatur og bekledning av barn, 
samt hvordan barna blir håndtert, har blitt 
trukket frem som mulige forklaringsmodel-
ler i flere studier (2, 3, 6, 7, 8). Håndteringen 

av barn kan være forskjellig i ulike kulturer 
(9), og Hopkins og Westra (10) skiller mel-
lom uformell og formell håndtering. Ufor-
mell håndtering er dagligdagse rutiner, som 
bading, mating og påkledning, mens formell 
håndtering har en pedagogisk tilnærming 
og utføres med tanke på langsiktige mål, 
som tøyninger, massasje og holdeteknikker, 
samt trening på spesifikke ferdigheter som å 
sitte og gå (10). 

Det er uenighet om betydningen av for-
mell håndtering av barn. Hopkins og Westra 
(9) mente at spesifikk stimulering kan gi en 
tidligere motorisk utvikling sammenlignet 
med barn som ikke får slik stimulering. 
Cintas (7) mente derimot at det ikke fantes 
data som viste at formell håndtering av barn 
var mer effektivt enn en spontan utvikling i 
hverdagen. Likevel ser det ut til å være godt 
dokumentert at både type og mengde sti-
mulering, og ikke minst øvelse, kan fremme 
utvikling (se for eksempel 11). 

I noen afrikanske kulturer ser det ut til å 
være en generell skikk å øve på ferdigheter, 
slik som sitte og gå (1, 4). Dette var ferdig-
heter de afrikanske barna oppnåde tidligere 
sammenlignet med europeiske barn (1, 4). 
Til forskjell fra disse kulturene blir norske 
foresatte oppmuntret til ikke å gripe inn i, 
eller påskynde, barnets motoriske utvikling, 
men heller stole på barnas spontane interes-
se og utvikling (6). Samtidlig har Norge den 
høyeste gjennomsnittsalderen for oppnå-
else av alle de seks ferdighetene som WHO 
tok for seg i sin studie (stå og gå med støtte, 
krabbe og sitte, stå og gå uten støtte) (12).  

Det ser ut til å være en sammenheng mel-
lom foresattes forventninger og den faktiske 
alderen der de grovmotoriske ferdighetene 
oppnås (10), og kartlegging av foresattes 
forventninger til barns motoriske utvikling 
er en fremgangsmåte som har blitt brukt i 
flere studier om kulturelle forskjeller (1, 10). 
Særlig ser foresatte ut til å ha klare forvent-
ninger om oppnåelse av motoriske milepæ-
ler som sitte og gå (10). Bril et al. (1) viste 
også at foresatte hadde klare forventninger i 
forhold til sosiale ferdigheter, som toalettre-
ning og amming. 

Det er rapportert om forskjeller blant 
kulturer i forhold til hvor foresatte foretrek-

FORSKJELL Ugandiske barn er betydelig yngre enn norske når de kan sitte uten støtte. 
Foto: Jorun Bakken Sperstad
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ker å innhente informasjon om barns mo-
toriske utvikling (10). I mange ikke-vestlige 
kulturer blir kunnskap overført mellom ge-
nerasjoner, mens foresatte i vestlige kulturer 
ser ut til å stole mer på bøker og artikler 
(10). 

Med ulike forventnin-
ger kan foresatte bekymre seg på forskjellige 
grunnlag. I arbeid med barn må helseperso-
nell ta hensyn til kulturelle ulikheter (10), og 
akseptere at foresatte kan ha forskjellige syn 
og forventninger. 

Formålet med denne studien var å sam-
menligne norske og ugandiske foresatte sin 
generelle oppfatting av normalutvikling i 
forhold til sentrale grovmotoriske og sosiale 
ferdigheter hos barn mellom 0-2 år. Videre 
så vi på om foresatte øvde på motoriske fer-
digheter og hvor informasjon om barns mo-
toriske utvikling ble hentet fra.

Metode
Syttien foresatte (35 norske og 36 ugandis-
ke) deltok i studien. Respondentene måtte 
ha barn mellom 0-2 år, som ikke hadde 
medfødte eller ervervede sykdommer som 
kunne påvirke de foresattes oppfatning av 
motorisk utvikling. De norske foresatte ble 
rekruttert ved fire barnehager i Trondheim 
kommune i perioden oktober til desember 
2007. I to av barnehagene delte ansatte ut 
spørreskjemaene. Det foreligger ikke tall på 
hvor mange som ble spurt om å delta, men 
svarprosenten var lav, og det antas at under 
halvparten av de foresatte besvarte spørre-
skjemaet. I de to siste barnehagene ble spør-
reskjemaet delt ut av forfatterne. Det forelig-
ger ikke en nøyaktig svarprosent, men over 
90 % av de spurte besvarte skjemaet. Tjuetre 
skjemaer ble besvart av mor, sju av far og fire 
av begge foresatte. På et av skjemaene ble det 
ikke oppgitt hvem som besvarte. 

I Uganda ble de foresatte i første omgang 
rekruttert ved tre barnehager i Kampala. 
Det var få foresatte i disse barnehagene som 
oppfylte inklusjonskriteriene, noe som re-
sulterte i kun 11 besvarte spørreskjemaer. 
De resterende 25 ble samlet inn ved det of-
fentlige sykehuset Mulago Hospital i Kam-
pala. Her besvarte foresatte som var på små-
barnskontroll ved sykehusets avdeling for 
Family Planning, spørreskjemaet. Datainn-
samlingen i Uganda foregikk over to uker i 
november 2007. Her ble 30 skjemaer besvart 

av mor, to av far og to av begge foresatte. På 
to av skjemaene ble det ikke oppgitt hvem 
som besvarte. Ved Mulago ble spørreskje-
maene delt ut av forfatterne og alle som ble 
spurt ønsket å delta i undersøkelsen. Det ble 
ikke registret barnets kjønn, om de foresatte 
hadde et eller flere barn, informasjon om 
foresattes yrke, sosial status, alder med mer, 
verken i Norge eller i Uganda. Det foreligger 
derfor lite informasjon om de foresatte som 
deltok. 

Spørreskjema
Spørreskjemaet ble utarbeidet av artikkelens 
forfattere (se Appendiks), og inkluderte de 
grovmotoriske ferdighetene, holde hodet 
stødig, sitte uten støtte, krabbe og gå, (hen-
tet fra i Bril et al.(1)). I tillegg ble ferdigheten 
stå uten støtte inkludert fra WHO MRGS 
(6). Spørsmålene om toalettrening og am-
ming er hentet fra Bril et al.(1), mens spørs-
målet rundt trening er fritt formulert av for-
fatterne. Dersom det ble øvd på ferdigheter, 
ble foresatte bedt om å oppgi hvilke ferdig-
heter det ble øvet på. Det siste spørsmålet 
omhandlet hvilke kilder foresatte brukte for 
å hente informasjon om barns motoriske 
utvikling fra, og er basert på Hopkins et al. 
(10). På dette spørsmålet var det fire svaral-
ternativer (egen mor, familie, helsepersonell 
og bøker/artikler og lignende), samt plass til 
å skrive egne alternativ (se Appendiks). Det 
ble angitt første og andre valg av kilde.

Spørreskjemaet og dets setningslyd ble 
utarbeidet av forfatterne med utgangspunkt 
i nevnte artikler. Det ble først skrevet på 
norsk og deretter oversatt til engelsk. For-
ståelsen av spørsmålene ble testet på med-
studenter som besvarte både den norske og 
engelske utgaven.

Spørreskjemaet skulle fylles ut på egen-
hånd, men da ikke alle foresatte i Uganda 
snakket engelsk var det nødvendig å bruke 
tolk på ti av skjemaene til muntlig å over-

sette spørsmålene til luganda, et av de lokale 
språkene i Kampala. Disse skjemaene ble 
fylt ut av forfatterne. 

Dataanalyse
For å sammenligne svarene i de to gruppene 
ble gjennomsnittet i måneder for når fore-
satte forventet oppnåelse av ferdighetene, 
prosentandel som svarte at de øvde på fer-
digheter og prosentvis andel av bruk av ulike 
informasjonskilder, regnet ut. Det ble brukt 
uavhengige utvalgs t-tester med 95 % konfi-
densintervall og alfa på 0.05. Statistisk ana-
lyse ble gjennomført i Excel 2007 og SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) 
versjon 16.0.2. 

Etikk
Det ble ikke søkt etisk komité om godkjen-
ning i samsvar med avtale mellom etisk ko-
mité og Høgskolen i Sør-Trøndelag, da alle 
registrerte opplysninger var anonyme og in-
tervjuobjektene ikke var pasienter. Studien 
ble godkjent for gjennomførelse av Ethical 
Board ved Mulago Hospital, Kampala. Alle 
som deltok fikk muntlig og skriftlig infor-
masjon om formålet med studien, før de 
muntlig samtykket til å besvare spørreskje-
maet. Det var anonymt og frivillig å delta. 

Resultater
Gjennomsnittlig alder på barna i denne stu-
dien var 16,6 (±4,9) mnd i Norge og 14,6 
(±11,2) mnd i Uganda. Foresatte i Uganda 
oppga en lavere gjennomsnittsalder for alle 
ferdigheter bortsett fra hodekontroll og når 
en forventet å stoppe amming (Tabell 1). Det 
var signifikante forskjeller (p<.001) mel-
lom de to landene på 3 av de 5 grovmoto-
riske ferdighetene, ,  og 

.  hadde de største forskjellene, 
med gjennomsnitt på 6,9 måneder blant de 
norske og 4,7 måneder blant de ugandiske 
foresatte. var den eneste grov-

 

Ferdigheter Norge gj.sn (SD) Uganda gj.sn (SD) Forskjell i mnd (N-U) KI (95 %) p-verdi

Hodekontroll 2.9(1.3) 3.2(2.1) -0.26 -1.08 - 0.07 0.536

Sitte 6.9(1.3) 4.7(1.3) 2.22 1.61 - 2.83 <0.001

Krabbe 8.5(1.1) 6.7(1.4) 1.75 1.16 - 2.34 <0.001

Stå 11.4(1.5) 9.7(2.1) 1.64 0.76 - 2.50 <0.001

Gå 13.4(1.5) 12.4(4.0) 0.98   -0.45 - 2.41 0.175

Toalett 24.4(6.8) 14.1(11.0) 10.3  5.92 - 14.68 <0.001

Amme-slutt 12.6(2.6) 20.7(6.9) -8.08  -10.61 - -5.55 <0.001

gj.sn = gjennomsnitt, SD=standardavvik, N-U= Norge-Uganda

TABELL 1 Forventet oppnåelse av ferdigheter i måneder for de ulike ferdighetene i Norge og Uganda.
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motoriske ferdigheten som norske foresatte 
forventet at barn oppnådde tidligere, men 
det var ikke signifikante forskjeller. For-
skjellen mellom de to landene var størst for 

 og 
(Tabell 1). I Uganda ble det gjennomsnittlig 
forventet å starte  10,3 måneder 
tidligere enn i Norge (p<.001). Norske fore-
satte forventet å slutte å  8,1 måneder 
før foresatte i Uganda (p<.001).  

Øving på ferdigheter
Det var 82,9 % av de norske og 83,3 % av 
de ugandiske foresatte som svarte ja på at 
de øvde på motoriske ferdigheter. Det var 
imidlertid forskjeller i hvilke ferdigheter det 
ble øvd på. De ugandiske foresatte øvde først 
og fremst på å (55,6 %), (47,2 %) 
og (69,4 %). Av de norske foresatte øvde 
20 % på å , 20 % på å , og 40 % på å 

(Figur 1).   var den eneste 
ferdigheten flere av de norske foresatte øvde 
på i forhold til de ugandiske. Hele 74,3 % av 
de norske som har svart at de øvde på fer-
digheter satte  som en av disse. 
I Uganda svarte 19,4 % at de øvde på denne 
ferdigheten (Figur 1). Likevel forventet de 
ugandiske foresatte at barn skulle mestre å 
bruke toalettet over 10 måneder tidligere 
enn de norske (Tabell 1). 

Valg av informasjonskilde
Figur 2 og 3 viser samlet oversikt over før-
ste og andre valg av informasjonskilder om 
barns motoriske utvikling Norske foresatte 
søkte informasjon i bøker/artikler og hos 
helsepersonell (81 %). I Uganda oppga kun 
21 % bøker/artikler som viktigste kilde. Her 
var hovedkilden familien (53 %), der 29 % 
av disse oppga egen mor som hovedkilde. I 
Norge var det kun 3 % som oppga egen mor 
som en av de viktigste kildene. 26 % av de 
ugandiske foresatte oppga nye kilder (ven-
ner, naboer, eldre personer, radio og barne-
hage) (figur 3). I Norge var det kun venner 
(3 %) som ble valgt som et annet alternativ. 

Diskusjon 
Da vår studie hadde et lite utvalg, bør resul-
tatene behandles med varsomhet. Selv om 
det var tydelige forskjeller i forventningene 
i vårt utvalg, forteller det ikke nødvendigvis 
hva som generelt forventes i den norske og 
ugandiske befolkningen. Resultatene viste 
signifikante forskjeller på å ,  og 

. Det å kunne bruke toalettet var en fer-
dighet de ugandiske foresatte forventet at 

FIGUR 1 Fordeling av hvilke ferdigheter det øves på i Norge og Uganda.

FIGUR 2 Norge: Samlet oversikt over første og andre valg av informasjonskilder om barns motoriske 
utvikling for de norske foresatte.

FIGUR 3 Uganda: Samlet oversikt over første og andre valg av informasjonskilder om barns motoriske 
utvikling for de ugandiske foresatte.
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barna skulle mestre over 10 måneder før de 
norske. De norske foresatte hentet hovedsa-
kelig informasjon om motorisk utvikling fra 
helsepersonell og litteratur, mens ugandiske 
foresatte særlig hentet informasjon fra fami-
lie og venner.

Metodediskusjon 
Spørreskjemaet vårt var basert på Bril et al. 
(1), der det også var funnet tilsvarende re-
sultater. Dette kan tyde på at reliabiliteten 
i denne type spørreskjema er god, men da 
spørreskjemaet i denne studien ikke var 
grundig testet ut på forhånd, kan validiteten 
være begrenset. Da det ikke ble oppgitt stan-
dardiserte kriterier som måtte oppfylles for 
at ferdighetene skulle regnes som oppnådd, 
var det store rom for personlige tolkninger. 
Videre kan man ut fra ordlyden henvise til 
egne barn og ikke tenke på barn generelt. 
Det var heller ikke presisert hva som ble lagt 
i å øve, og foresattes personlige tolkninger 
kan prege svarene også her. En annen mu-
lig begrensning var at vi her ikke tok høyde 
for blant annet sosioøkonomisk status, om 
de foresatte hadde et eller flere barn og mu-
lig alderseffekt på de foresatte. Vi kan derfor 
ikke si noe om hvor representativt utvalget 
av foresatte var. Språkproblematikk var også 
en mulig faktor som kan ha gitt utslag på re-
sultatene våre. Det var hos enkelte behov for 
tolk, og det kan blant annet ha blitt misfor-
ståelser ved betydning av ord som practice 
som betyr både å utøve og å trene/øve på. 

Resultatdiskusjon
Våre resultater ligner resultatene fra WHO 
MGRS (6) der ghanesiske barn viste det tid-
ligste gjennomsnittet for oppnåelse av alle 
grovmotoriske ferdigheter unntatt , mens 
norske barn hadde det seneste snittet for alle 
seks ferdighetene (6). 

De fleste av de ugandiske foresatte svarte 
at de øvde på grovmotoriske ferdigheter, og 
da spesielt ,  og . Disse resultatene 
samsvarer med funn fra Super (4) og Bril et 
al. (1).  Ugandiske foresatte oppga at de øvde 
på ferdigheter som var viktige for barnas ut-
vikling, og de var mest opptatte av at barn 
skulle klare å sitte så tidlig som mulig. Un-
der vår datainnsamling forklarte flere av de 
ugandiske mødrene spontant og uoppfordret 
om hvordan de bygde opp med puter eller 
lignende rundt barna for at de skulle klare 
å sitte på egenhånd. For oss var dette over-
raskende, og absolutt ikke i samsvar med 
råd som gis i Norge. Da vi i ettertid snak-

ket med fysioterapeutene på Mulago Hos-
pital, bekreftet de at det var en vanlig måte 
å få barna til å sitte på. I Norge er det van-
lig ikke å sette opp barna før de erverver de 
nødvendige støttereaksjonene, og de selv kan 
komme seg inn og ut av denne stillingen (13, 
14). Schjetlein og Mossige (14) trekker frem 
at det ikke er påvist skader og skjevutviklin-
ger hos barn som sitter tidlig, men at barnet 
kan bli passivt. Et spørsmål vi da stiller er: 
hvis de ugandiske barna øvde på å sitte, og 
var tidligere i sin utvikling enn norske barn, 
er det da nødvendigvis negativt? Flere forfat-
tere rapporterer eksempler på at øvelse på 
spesifikke ferdigheter kan fremskynde ut-
viklingen (10, 15). Som fysioterapeuter ten-
ker vi at det er viktig å være bevisst på både 
kvantitet og kvalitet, og hvordan hvert enkelt 
barn responderer på disse øvelsene. Likevel 
har vi kanskje noe å lære av andre kulturer? 
For som ordtaket sier: øvelse gjør mester. På 
den andre siden, haster det virkelig å komme 
seg opp i sittende posisjon? Vi kommer tross 
alt til å sitte svært mye senere i livet. 

Å krabbe var en ferdighet de norske fore-
satte øvde mer på enn de ugandiske. Det 
så ut som de ugandiske foresatte ikke anså 
denne ferdigheten som en like viktig del av 
den motoriske utviklingen, og flere hadde 
vanskelig for å tidfeste oppnåelse av den. 
Dette ligner resultatene som Hopkins og 
Westra (10) fant i sin studie av jamaikanske 
og engelske mødre, der flere av de jamaikan-
ske barna så ut til å gå rett fra sitte til å gå. I 
vår studie oppga mange ugandiske foresatte 
at å gå var en mer hensiktsmessig måte å for-
flytte seg på i forhold til omgivelsene, og ble 
derfor i større grad øvd på. Resultatene viste 
likevel ikke store forskjeller for forventet 
oppnåelse av denne ferdigheten. Dette kan 
skyldes at ferdigheten fikk et vidt spekter av 
svar. 

Bril et al. (1). 
I de afrikanske kulturene de studerte for-
ventet foresatte at barna skulle kunne bruke 
toalettet når de kunne gå alene. Det kan ten-
kes at uformell håndtering av de ugandiske 
barna kan forklare forskjellene. I Norge 
ser det ut til å være større fokus på formell 

håndtering tilknyttet denne ferdigheten. Det 
kan tenkes at den ulike håndteringen sam-
menheng med faktorer som klima og tilgang 
på materielle resurser?

Flere av de ugandiske 
foresatte fortalte at de hadde blitt oppmun-
tret av helsepersonell og familie om å amme 
så lenge som mulig for at barna skulle få i seg 
nok næring.

Blant de ugandiske foresatte var fami-
lien den viktigste informasjonskilden om 
motorisk utvikling. I Norge var svarene 
sentrert rundt helsepersonell og bøker/ar-
tikler. Disse resultatene er i samsvar med 
Hopkins og Westra (10), der ikke-vestlige 
mødrene søkte råd hos familien, mens vest-
lige mødrene brukte litteratur. Hvorfor var 
det slik? De tette båndene innad i familiene, 
og sterkere tradisjoner, kan bidra til at in-
formasjon lettere blir overført mellom gene-
rasjoner i Uganda (10). Det kan også være 
at ugandiske foresatte har mindre kontakt 
med, og ikke er like vant til, helsepersonell 
som norske foresatte. I Norge er det lettere 
å kontakte helsepersonell ved spørsmål el-
ler bekymringer. Gravide norske kvinner får 
også en mengde tilbud om ulike kurs, både 
før og etter fødsel. 

Basert på våre resultater kan det virke 
som om de ugandiske foresatte ikke var 
like påvirket av det vestlige medisinske syn 
som de norske, og at tradisjonelle oppdra-
gelsesmetoder hadde større innvirkning 
på foresattes forventninger. Som fysiotera-
peuter er det viktig å være klar over slike 
faktorer når man behandler barn fra andre 
kulturer. Når vi følger opp disse barna, kan 
man risikere at foresatte ikke møter opp der-
som vår behandling bryter med deres syn og 
tradisjon. Når det er forskjellige syn på hva 
som er riktig, kan det føre til konflikter, og 
skape problemer i forhold til fremgangen i 
behandlingen (1, 9). Det er derfor viktig å 
skape et godt samarbeid bygd på tosidig 
kommunikasjon, slik at barna får best mulig 
oppfølging. 

Konklusjon
Denne studien har gitt spennende resultater 
som viste at foresatte i Uganda forventet at 
barn var tidligere i sin motoriske utvikling 
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sammenlignet med norske foresattes. Å un-
dersøke om foresatte øvde på ferdigheter og 
hvor foresatte hentet informasjon om barns 
motoriske utvikling fra kan bidra til å for-
klare noen av forskjellene i forventninger. I 
eventuell videre forskning bør bakgrunnen 
til de foresatte dokumenteres grundigere for 
å sikre at utvalget er representativt, samt ha 
et større utvalg for å kunne si noe mer om 
den generelle oppfatningen i befolkningen. 
Andre aktuelle forskningsoppgaver er å un-
dersøke mulige årsaker og konsekvenser av 
den tidligere oppnåelsen av ferdigheter, som 
blant annet sittetreningen i Uganda. Det 
hadde også vært interessant og ikke bare se 
på forskjeller mellom kulturene, men også 
innad i kulturene.  
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Title: 
Motor development and cultural influence:  
Parents expectations to infants in Norway and Uganda 

 Aim: This study looks at parents’ expectations for children’s motor development, and com-
pares expectations of parents in Norway and Uganda. It was recorded if parents practise 
motor skills, which skills they practise, and where they seek information about children’s 
motor development. 
Design and method: Parents with children in the age of 0-2 years was asked to fill in a 
questionnaire with the expected age (in months) when children achieve the motor skills, 
hold head steady, sit without support, crawl, stand, and walk independently, and the social 
skills start toilet-training, and stop breastfeeding. They were asked if they practice any of 
these skills, and where they seek information about children’s motor development.
Material: 35 Norwegian and 36 Ugandan parents answered the questionnaire.  
Result: The gross motor skills sitting, crawling and standing, and the social skills toilet 
training and breast-feeding had significant differences (p<.001). Ugandan parents practice 
gross motor skills, while Norwegian parents mainly practice social skills. Norwegian parents 
seek information from health-personnel and literature, while Ugandan parents relied on 
information from family and friends.
Conclusion: It is important to be aware of possible differences in parents’ expectations 
when working with children as physiotherapists.   
Key words: Motor development, gross motor skills, Uganda,

SPØRRESKJEMA

Svart på av:   Mor   Far   Begge 

Barnets alder:…………….

Vennligst skriv alder i måneder på de neste spørsmålene dersom dette er mulig.
Når forventer/forventet du at barn klarte å:

Holde hodet sitt stødig? …………………………….

Sitte stødig uten støtte?...............................................

Krabbe på hender og føtter, fremover eller bakover?.........................................

Stå uten støtte?...............................................

Gå uten støtte?.......................................

Starte toalettrening?........................................

Stoppe å amme?...........................................

Har du/vil du/kommer du til å øve på noen av disse ferdighetene?    Ja      Nei  
Hvis ja: Hvilke ferdigheter øver du på?

Hvor vil du hente informasjon om barns utvikling fra? (Et kryss pr. valg).

1. valg: Din mor    2. valg Din mor  
 Familie     Familie  
 Helsepersonell    Helsepersonell 
 Bøker/artikler o.l.    Bøker/artikler o.l 
 Annet/andre:………………    Annet/andre:………............

Appendiks
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Commentary
This study is a high-quality randomised controlled trial, and no-
vel in comparing the efficacy of a postoperative physiotherapy 
program with a no-physiotherapy control group in patients un-
dergoing open lung resection. Findings accord with the conclu-
sion of a systematic review of physiotherapy after cardiac surgery 
(Pasquina et al 2003) that there is no evidence of benefit of rou-
tine, prophylactic respiratory physiotherapy over standard me-
dical/nursing care. In response, one would anticipate that phy-
siotherapists working in this field, particularly those in Australia 
and New Zealand (Reeve et al. 2007), would re-examine their 
current practices.

Notably, primary and secondary outcomes exhibited ‘floor’ ef-
fects, testament to the quality of care in such a first world, tertiary 
referral hospital setting. Postoperative pulmonary complication 
(PPC) incidence for the study cohort was remarkably low (3.9%), 
as was length of stay (median 6 days, against the median 4–5 days 
to chest drain removal), suggesting limited scope for physiothe-
rapy-mediated reductions.

The described ‘respiratory-targeted’ physiotherapy program 
was arguably equally focussed on restoration of physical function 
through mobilisation and limb exercises. This raises the larger 

question of the role of physiotherapy for thoracic surgical popu-
lations. Is our putative role solely to prevent complication? Or is 
it to accelerate the return to pre-morbid function? Interestingly, 
secondary findings of the study (Reeve et al 2010) showed that 
the physiotherapy program did improve shoulder pain/function 
at discharge. Notwithstanding economic pressures to rationalize 
healthcare, wholesale withdrawal of respiratory physiotherapy 
services from thoracic surgical units would likely meet opposi-
tion, from both surgical teams (being cognisant of the severity 
of PPC when it does occur) and physiotherapists themselves. Re-
defining the role of physiotherapy in terms of: i) identification 
of high (PPC) risk patients, ii) treatment of those (few) patients 
developing PPC, and/or iii) restoration of pre-morbid physical 
function, would appear a prudent method of ‘translating’ this 
evidence into practice.

Andrew Hirschhorn, Westmead Private Physiotherapy Services,
Clinical Research Institute, Sydney, Australia
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Questioning the role of targeted respiratory physiotherapy over 
and above a standard clinical pathway in the postoperative mana-

gement of patients following open thoracotomy

Synopsis
Summary of: Reeve JC et al (2010) Does 
physiotherapy reduce the incidence of 
postoperative pulmonary complications fol-
lowing pulmonary resection via open thora-
cotomy? A preliminary randomised single-
blind clinical trial. Eur J Cardiothorac Surg 
37: 1158–1166. [Prepared by Kylie Hill, CAP 
Editor.]

Question: Does routine prophylactic tar-
geted respiratory physiotherapy after electi-
ve pulmonary resection via open thoracoto-
my decrease the incidence of postoperative 
pulmonary complications and reduce length 
of hospital stay? 

Design: Randomised, controlled trial 
with concealed allocation in which those 
who collected outcome measures were blin-
ded to group allocation. 

Setting: Hospital ward of a tertiary refer-
ral centre in Auckland, New Zealand. 

Participants: Adults scheduled for pul-
monary resection via open thoracotomy. 

Exclusion criteria: (i) unable to understand 
written and spoken English, (ii) tumour in-
vasion of the chest wall or brachial plexus, 
(iii) physiotherapy for a respiratory or 
shoulder problem within 2 weeks prior to 
admission, (iv) development of a postope-
rative pulmonary complication prior to ran-
domisation on Day 1 postoperatively, or (v) 
intubation and mechanical ventilation ≥ 24 
hours following surgery. Randomisation of 
76 patients allocated 42 to the intervention 
group and 34 to the control group. 

Interventions: Both groups received usual 
medical and nursing care via a standardised 
clinical pathway, which included early and 
frequent position changes, sitting out of bed 
on the first postoperative day, early ambulati-
on and frequent pain assessment. In addition, 
the intervention group received daily targe-
ted respiratory physiotherapy, which compri-
sed deep breathing and coughing exercises, 
assistance with ambulation, and progressive 
shoulder and thoracic cage exercises. 

Outcome measures: The primary outcome 
was incidence of postoperative pulmonary 
complications, defined using a standardised 
diagnostic tool. The secondary outcome was 
the length of hospital stay. 

Results: The primary and secondary out-
comes were available for all enrolled pati-
ents. Neither the incidence of postoperative 
pulmonary complications [mean difference 
intervention-control 1.8% (95% CI –10.6 to 
13.1%)] nor the hospital length of stay [in-
tervention group median 6.0 days, control 
group median 6.0 days; p = 0.87) differed 
significantly between groups. The overall 
incidence of postoperative pulmonary com-
plications (3.9%) was lower than expected. 

Conclusion: In adults following open 
thoracotomy, the addition of targeted respi-
ratory physiotherapy to a standardised clini-
cal pathway that included early mobilisation 
did not reduce the incidence of postopera-
tive pulmonary complications or change 
length of hospital stay.
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Torgeir Bruun Wyller: 
Geriatri: En medisinsk lærebok
Forlag: Gyldendal akademisk 
449 sider 
Kr.675,- 
ISBN: 9788205412224

Forfatteren er professor i geriatri 
ved Universitetet i Oslo, overlege 
ved Geriatrisk avdeling, Oslo univer-
sitetssykehus, og har i en årrekke 
arbeidet og forsket innen geriatrien. 

I denne læreboken gir Wyller en 
bred omtale av symptombildet hos eldre, geriatris-
ke undersøkelsesmetoder, geriatrisk behandling 
og det geriatriske sykdomspanoramaet. 

Å favne et såpass vidt fagfelt av tverrfaglig 
karakter på om lag 440 sider, gjør at omtalen av 
temaene nødvendigvis blir summarisk. Utdypende 
og profesjonsspesifikk kunnskap må lesere som er 
fysioterapeuter eller fysioterapistudenter hente 
fra andre kilder. Språket er enkelt, og faguttryk-
kene forklares stort sett underveis. Det betyr 
at forhåndskunnskap ikke er nødvendig for å ha 
utbytte av teksten. Forfatteren understreker at 
målgruppen i første rekke er medisinstudenter og 
leger, men at boken også har stor faglig interesse 
for fysioterapeuter og andre yrkesgrupper som 
arbeider med geriatriske pasienter. 

Det er fem hoveddeler i boken. Første del er 
en innføring i geriatriens grunnlag. Andre del 
inneholder ulike problemstillinger ved «Sympto-
mer hos gamle».  Del tre har tittelen «Undersø-
kelse av den geriatriske pasienten», og geriatrisk 
behandling er tema i del fire. I femte og siste del 
omtales «Det geriatriske sykdomspanora», som 
omfatter en rekke av de sykdommer og tilstander 
eldre mennesker kan oppleve. 

Nesten alle kapitlene innledes med en kasuis-
tikk som har læringsverdi i seg selv.  Informasjo-
nen i teksten kunne i større grad vært under-
bygget av litteraturreferanser. Et omfattende 
stikkordregister til slutt i boken gir god oversikt 
og gjør det lett å finne frem.

Forfatteren lykkes med å gi leseren en opp-
datert og grundig oversikt over sentrale temaer 
innen medisinsk geriatri. Kunnskap om dette er 
avgjørende for fysioterapeuter og andre invol-
verte yrkesgrupper. Det legges stor vekt på en 
strukturert vurdering av symptomspekteret hos 
gamle pasienter. Forfatteren gir også generelle 
prinsipper for behandling.. 

De 57 kapitlene setter praktiske opplysninger 
og anbefalinger inn i et teoretisk rammeverk 

på en slik måte at begge 
aspekter ivaretas. Kapitlene 
utgjør fornuftige tematiske 
avgrensninger, slik at vik-
tige emner er dekket, uten 
sjenerende overlapping. For-
fatteren fortjener stor ros 
for dette, og også for den 
enhetlige formen kapitlene 
har. Wyllers brede praksis-, 
forsknings- og veilednings-
erfaring skinner gjennom på 
en god og sterk måte.

I dagens helsevesen bør geriatrisk innsikt og 
tankegang alltid prege diagnostikk og behandling 
når vi forholder oss til eldres helseproblemer. 
Denne boken er viktig for å fremme norsk geriatri, 
og bør være obligatorisk for alle som arbeider 
med eldre. Wyllers lærebok kan og bør leses fra 

perm til perm, men er også velegnet til å leses 
kapittelvis og brukes som oppslagsbok. Boken 
fortjener en stor leserkrets: Vi som har den vil 
lese ofte og bruke den i det daglige arbeidet, slik 
at kunnskapsbasert handling og refleksjon frem-
mes til eldre pasienters beste.

Torgeir Bruun Wyller skriver godt og formidler 
en dyp respekt for eldres sammensatte behov. 
Han viser hvor interessant og utfordrende arbei-
det i medisinsk eldreomsorg er. Mye ny kunnskap 
er gjort tilgjengelig på et lett lesbart norsk. Les 
og lær, ta boken i bruk mens den er fersk. Løp og 
kjøp!

Astrid Bergland
fysioterapeut og professor, 
Høgskolen i Oslo og Akershus

BOKANMELDELSE FAG

En viktig bok som kan fremme norsk geriatri

Far vel: Å pleie døende og stelle døde

Forfatter: Eivind Berthelsen 
Forlag: Høyskoleforlaget
ISBN: 9788276349504
Flere yrkesgrupper i samfunnet har døden som en del av sin yrkesoppgave, 
men ingen yrkesgruppe er så nær de døende og døde som pleiepersonalet.

Forfatteren har som mål å løfte fram og gi fortolkninger av pleiernes 
erfaringer. Pleierne har ofte mye kunnskap om hvordan døden håndteres, 
en kunnskap som ofte blir underkommunisert og taus. Målgruppen er ifølge 
forlaget alle profesjoner innen helsetjenestene, blant annet sykepleiere, 
omsorgsarbeidere, leger og teologer, samt studenter innen disse profesjonene..

Eivind Berthelsen er ph.d. i medisinske fag fra Universitetet i Tromsø, og cand.theol. fra 
Universitetet i Oslo.

Adipositas: Sykdom, behandling og organisasjon

Red: Ole Lander Svendsen, mfl.
Forlag: Munksgaard
ISBN: 9788762809666
Dette er den første danske læreboken med teoretiske og kliniske perspek-
tiver på adipositas – sykelig overvekt. Fokus i boken er på de sammensatte 
årsakene bak sykelig overvekt og setter forebygging og behandling i et 
bredt tverrfaglig perspektiv.

Temaene spenner fra utredning og forebygging, beskrivelser av ulike 
behandlingsformer og helsevesenets organisering av tilbudet rundt de 
som lider av sykelig overvekt. Vinkelen er tverrfaglig, og alle kapitler er skrevet av fagfolk som er 
spesialister på sitt felt.

av fagfolk som er
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MANGE pasienter som henvises til fysiote-
rapi kommer med plager og smertelidelser 
som det ikke umiddelbart synes å være noen 
åpenbar og effektiv behandlingsmetode for. 
At en betydelig andel av pasientene er født 
og oppvokst i land langt fra Norge og snak-
ker dårlig norsk, gjør det ikke enklere å for-
midle hva man trenger hjelp til og for tera-
peuten å forstå hva det dreier seg om. 

For det første: Hvilke pasienter kan jeg 
tilby behandling? Og er det noen begrens-
ninger?

Min erfaring er at pasienter som er psy-
kisk veldig dårlige, for eksempel dypt de-
primerte eller psykotiske, vil være uegnet 
for den behandlingen jeg tilbyr. Det er fordi 
denne tilnærmingen forutsetter at pasienten 
kan mobilisere en viss grad av tilstedevæ-

relse for å kunne nyttiggjøre seg tilbudet. 
Behandlingens varighet vil variere veldig, 
fra 3-4 konsultasjoner og opp til 4-5 års be-
handling. Men traumebehandling må ikke 
nødvendigvis ta lang tid.

Fatima
Fatima (navnet er endret) kommer til første 
time. Hun er henvist fra DPS i bydelen.

Henvisningen inneholder typisk enten 
svært mye informasjon eller veldig lite in-
formasjon. Det kan være opplysninger om 
smerter i ulike kroppsdeler, somatisering, 
angst, depresjon, oppgitthet og noen ganger 
opplysninger om voldsomme livshendelser. 
I noen henvisninger står det presisert at pa-
sienten har behov for tolk. Informasjon om 
at pasienten bruker medisiner, og i så fall 
hvilke, kan imidlertid ofte være utelatt.

Min nye pasient snakker godt norsk og 
har ikke behov for tolk. Jeg ønsker henne 
velkommen inn i terapirommet hvor jeg har 
innredet med fine farger og blomster. Det er 
hyggelige bilder av min familie på veggene. 
Jeg er privat antrukket.

Rundt i rommet står det plassert forskjel-
lige lekedyr som jeg bruker i behandlingen. 
Det er en hare som har gode grunner for å 
være redd. En løve som er den truende, en-
ten i form av en overgriper, en tsunami eller 
som en bøddel. Et piggsvin kan illustrere en 
som later som den er død. En panda med et 
lite pandabarn kan lære pasienten å kjenne 

at det hadde vært fint om noen tok vare på 
meg.

Jeg har flere gode stoler slik at pasienten 
kan velge en hun synes er komfortabel.

Fatima velger raskt hvor hun vil sitte i 
rommet og hvor hun vil ha meg. Allerede 
her tenker jeg at Fatima begynner å sette 
grenser for hvor tett hun vil ha meg innpå 
seg. Det som ofte kjennetegner pasienter 
som har med seg traumeerfaringer inn i 
terapirommet er utrygghet, angst og tap av 
kontroll over hverdagen. Det kan også være 
vanskelig for dem å etablere nye og sunne 
grenser, fordi grensene tidligere er blitt 
overskredet

Forklarer hvordan jeg jobber
Pasienten vet ikke konkret hvordan jeg job-
ber, men psykologen har fortalt litt. Hun 
er naturligvis spent og litt urolig fordi hun 
ikke vet. Jeg forteller at jeg har lang erfaring 
med pasienter fra andre land som har vold-
somme opplevelser med seg i kofferten.

Fatima vil vite mer om hvordan jeg ar-
beider, og jeg forteller om mine metoder. 
Samtidig ber jeg henne om si fra om det er 
noe hun ikke liker. Jeg vil gjerne være skip-
pern i terapirommet. Men vi skal navigere 
sammen mot målet.

 «Fatima, hvordan er det å være deg ak-
kurat nå?», spør jeg. «Hva mener du med 
det?» sier hun. «Jeg føler meg litt utrygg. Har 
aldri vært her før».

Pasienter fra andre land:

Hvordan behandle smerter som
er vanskelige å forstå?

– Altfor mange opplever møtet med fysioterapeuten som en ny dårlig erfaring, der den 

profesjonelle hjelperen blir hjelpeløs i møtet med problematikken, skriver Elsbeth Jacobs i 

denne artikkelen. Hun ønsker å formidle sine egne erfaringer, og kanskje bidra til bedre og 

mer helsefremmende møter mellom fysioterapeut og pasient. 

Elsbeth Jacobs, 
fysioterapeut, 
med videreutdan-
ning i Flerkulturell 
Forståelse, HIO. 
Spesialrådgiver 
RVTS Øst (Regio-
nalt ressurssenter 
for forebygging 
av traumelidelser 

og selvmord). E-post: elsbeth.jacobs@
ous-hf.no
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Lande i rommet
Jeg spør om hun sitter godt og om hun kjen-
ner at stolen bærer henne. Jeg ber henne 
kjenne etter om stolen gir henne god støtte 
for ryggen og om gulvet gir støtte for føtte-
ne. «Hvordan er det å være i dette rommet?» 

spør jeg.
«Hvordan vil du sitte? Er det godt å krys-

se beina? Ha armene foran kroppen som en 
beskyttelse? Vil du ha et pledd rundt deg?»

Jeg stiller spørsmålene med gode pauser 
og er til stede med henne her og nå. Hva 

kommer hun for og hvordan forstår hun selv 
sin situasjon?

Jeg spør Fatima om hva som er det største 
problemet hennes akkurat nå. Hun fortel-
ler at hun har store smerter i hode, nakke, 
skuldre og armer. Hun er mye svimmel og 
kvalm.

Viktige spørsmål er også om sosialt nett-
verk, familie, bolig og økonomi. I tillegg 
spør jeg henne om hvor aktiv hun er, både 
fysisk og sosialt. Jeg ønsker også å vite om 
hun bruker mye medisiner, om hennes ap-
petitt og søvnkvalitet.

Det er viktig å kartlegge når hun har mer 
smerter og når hun har mindre smerter. Jeg 
lurer på om hun kan tenke seg hvorfor hun 
har disse smertene. Jeg bekrefter at jeg vet 
hun har vondt, og at det er derfor hun kom-
mer til meg. Men jeg lurer altså på hvorfor.

Hun svarer at jeg er spesialisten, så jeg 
bør jo vite.

Ekspert i eget liv
Min erfaring er at når pasienten gis mulig-
het til å tenke seg om, så kommer hun til at 
hun selv egentlig er ekspert på eget liv. Hun 
er ekspert på sin kropp, sine følelser, sine 
tanker og sine drømmer. Det bidrar til økt 
trygghet å bli bekreftet på dette av den pro-
fesjonelle behandleren.

Fatima forteller at hun har mange for-
skjellige problemer, som gjør hverdagen 
plagsom for henne. Appetitten er dårlig, hun 
sover dårlig. Selvbildet er lavt. Det er aldri 
noen som har sagt at hun har fått til noe. 
Hun er blitt krenket mange ganger, føler seg 
lite verdt og stoler ikke på noen. Hun er ikke 
flink til noe. Hun er bekymret for barna og 
fremtiden. Hun er ikke sikker på at faren er 
over, selv om den voldelige mannen hun er 
skilt fra er sendt ut av Norge og tilbake til 
hjemlandet etter endt soning.

Jeg sier til Fatima at jeg forstår at hun 
har hatt mange voldsomme opplevelser, og 
at det er derfor hun er henvist til meg. Men 
for meg er det ikke nødvendig å vite detal-
jene i hva hun har opplevd. Det holder for 
meg å vite at hun har hatt et vanskelig liv. Så 
bekrefter jeg direkte overfor henne at «Det 
må ha vært krevende for deg å ha opplevd 
alt dette, og at du må ha vært sterk som har 
overlevd». Av og til sier jeg at «Jeg vet ikke 
om jeg hadde greid det som du har greid, 
Fatima».

«Har du hatt fysioterapibehandling tidli-
gere?» spør jeg. Det har hun hatt, uten at det 
hjalp noe på smertene. Det var varmepak-

VANSKELIG Pasienter som er født og oppvokst i land langt fra Norge og som snakker dårlig norsk kan 
være en utfordring for fysioterapeuter.
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ning, massasje og øvelser og noe elektrote-
rapibehandling.

«Jeg ble verre», sier Fatima. Jeg tenker at 
behandlingen tidligere mest har handlet om 
å fokusere på symptomene. Når en har fokus 
på symptomene, kan det i verste fall føre til 
at somatiseringen øker.

Hva uttrykker smertene?
Til nå har møtene med Fatima hatt fokus 
på å forstå hennes situasjon i dag, og få litt 
mer tak i hvordan hun tenker om seg selv 
og livet sitt. Jeg har demonstrert noen enkle 
øvelser med tanke på hvordan hun kan være 
i rommet for å kjenne seg mer til stede og 
mer komfortabel. Gjennom disse første 2-3 
timene er vi blitt bedre kjent, og Fatima er 
ikke lenger så anspent. Hun er med andre 
ord allerede litt bedre stabilisert. Nå er tiden 
inne til å gå litt videre.

«Har du brukt armene til noe ubehagelig 
noen gang?» spør jeg.

«Jeg måtte bruke armene til å beskytte 
ansiktet når min mann slo meg», svarer 
hun. «I tillegg måtte jeg skyve ham vekk». 
Jeg forstår det som at hun har forsøkt å sette 
grenser, men mannen var sterkere. De dår-
lige minnene sitter i armene.

Her vil det være en god idé å starte med å 
trene kroppsdeler som ikke er vonde, for så 
å trekke inn de «vonde» etter hvert. Målset-
tingen er at pasienten skal kunne komme til-
bake til kroppen etter sjokk og traumatiske 
påkjenninger.

Mange fjerner seg fra kroppen som en 
beskyttelse mot det som skjer en, når det 
som skjer er altfor overveldende. Det kal-
les dissosiasjon. Når personen ikke kommer 
fysisk unna, blir avkobling fra virkeligheten 
den måten man kan beskytte seg på. Men 
når faren er over og dissosieringen fortset-
ter, kan personen være svært sårbar og lett 
bli utsatt for nye påkjenninger. Man har ikke 
hatt noen trening i å ta på alvor at man er 
redd og har behov for å kunne beskytte seg 
mer aktivt. «Når det har vært noen der og 
griset til kroppen min, så orker jeg ikke være 
der», som Fatima sa en gang.

Pasientens unngåelse
Fatima fjerner seg av og til mentalt i timen. 
Ser ut av vinduet, opp i taket, unngår mitt 
blikk. Greier ikke konsentrere seg. Hva gjør 
jeg da som behandler? Jeg ber henne lytte 
til min stemme og møte mitt blikk. Samti-
dig spør jeg henne hvilken dag det er i dag, 
og hvilken farge jeg har på genseren min. 

«Vet du hvor du er nå?» spør jeg.
Sammen klapper vi på armene våre og 

beina, for å vekke kroppen tilbake til her og 
nå. «Kjenn at du har pust. Hvordan er det for 
deg å ha pust? Hvor i kroppen kjenner du at 
du har pust?»

Nærværstrening er viktig for å være til-
stede og for å kunne nyttiggjøre seg av be-
handlingen.

Å kjenne seg trygg
Jeg spør Fatima om det er noe sted i leilig-
heten sin der hun føler seg trygg. Fatima er 
ikke trygg sammen med mennesker. Hun 
kan ikke stole på andre, så jeg spør derfor 
etter et sted der hun kan være trygg. Det er 
viktig å finne stabiliserende verktøy, slik at 
hun kan føle seg så trygg som mulig. Det 
hender at pasienter aldri har hatt erfaring 
med å føle seg trygge. Føle seg relativt trygg 
er derfor målet, helt trygge blir vi kanskje al-
dri. Ofte har pasientene gode grunner for å 
føle seg utrygge.

Da spør jeg henne om hun noen gang har 
følt seg trygg. «Vet du hva det vil si å være 
trygg?» spør jeg. Hun bekrefter at hun nes-
ten aldri har følt seg trygg. «Jeg er alltid på 
vakt, og jeg er alltid redd», sier hun.

Fatima forteller at hun føler seg trygg på 
kjøkkenet sitt. Hvordan kan vi bruke kjøk-
kenet hennes som et stabiliseringsverktøy?

Jeg spør hvordan det ser ut på kjøkkenet, 
og ber henne kjenne etter hva som skjer i 
kroppen når hun snakker om kjøkkenet. 
Hva er det med kjøkkenet som gjør det så 
trygt å være der?

Hun forteller at det er så mange hygge-
lig ting på kjøkkenet, lyse farger på veggene 
og røde blomster. «Jeg liker meg der», sier 
hun. «Det er varmt der. Jeg er glad i å lage 
mat.  Jeg blir varm i kroppen når jeg tenker 
på kjøkkenet mitt. Det kjennes godt».

Strever med å ta vare på seg selv
Fatima sier at det er vanskelig å tenke på seg 
selv, og hva som hadde vært godt for henne.

Hun er vant til å måtte beskytte barna fra 
den voldelige faren, og syntes det er vanske-

lig å være vennlig mot seg selv.
Jeg vet at hun aldri har blitt anerkjent av 

sin mor og far. De ga henne aldri ros, og far 
har krenket henne både fysisk og psykisk. 
Hun tenker at hun aldri har fått til noe og 
har ingen positive tanker om seg selv.

Ressurssanking
De traumatiske krenkelsene hun har opp-
levd, har vært så overveldende at hun ikke 
uten videre greier å ta imot ros og anerkjen-
nelse fra meg. Det må skje i veldig små do-
ser.

Fatima forteller at hun er flink til å repa-
rere klær og sy i knapper. Vi snakker mye 
om knappene. «Hvordan er det for deg å 
være flink til å sy i knapper?» sier jeg. Hun 
ler, synes ikke det er så bra, men det er en 
sped begynnelse på å kunne ta imot aner-
kjennelse fra en annen. Slik lærer hun noe 
om det å kunne ta imot. Når man aldri har 
fått, er det vanskelig å vite hvordan man skal 
ta imot.

Jeg spør henne hva som hadde vært godt 
akkurat nå, hva kunne hun ønske at jeg skul-
le gjøre? 

Fatima sier at det hadde vært godt om 
jeg kunne holde hendene mine på skuldrene 
hennes. «Jeg har båret så mye gjennom livet. 
Det har vært en tung bør å bære når jeg har 
vært så bekymret for så mange mennesker».

Jeg spør om det er ok at jeg står bak hen-
ne, slik at hun bestemmer. Vanligvis står jeg 
ikke bak pasienten, det gir ofte en følelse av 
usikkerhet å ikke se meg. Men hun sier det 
er ok, og jeg gir skuldrene støtte gjennom 
min berøring. Hun blir sliten av å kjenne 
etter. Vi har mange time-out, hvor det ikke 
skjer noe. Men det skjer mye når det er helt 
stille også.

Her og nå
Vi lytter begge to til det jeg tenker på som et-
terdønningene av de ulike intervensjonene. 
Hun og jeg er sammen om dette. Jeg mer-
ker at jeg som terapeut faller tilbake i stolen. 
«Hva kjenner du nå?» spør jeg. «Pusten min 
er roligere og musklene i skuldrene er ikke 

Begynn hvor pasienten er 
og bygg med det de har.  

Lao Tse, kinesisk filosof, for 2500 år siden.
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så stramme», sier hun. Jeg møter blikket hennes, og vi ser på hver-
andre. 

Vi arbeider i terapirommet sittende over for hverandre. Fatima 
sier at det er godt å vite hvor jeg er til enhver tid. «Det gir meg en 
følelse av kontroll», sier hun.

Vi vet at det kan være nye og gamle traumer. Jeg begynner med 
de siste traumeerfaringene først. Slik blir her-og-nå perspektivet i 
fokus.

Når pasienten ikke vil bevege seg
Av og til kan Fatima sitte helt stille, uten å ville bevege seg. Da fun-
gerer det dårlig å be henne om å røre på seg.

Jeg spør: «Fatima, hvis du hadde kunnet bevege deg i dag, hva 
ville du ha gjort da?» Hun sier ikke noe, men forteller meg senere 
i timen at hun tenkte det kunne vært fint å løfte armene i været og 
reise seg opp og gå rundt i rommet. Bare å tenke på aktivitet setter 
hjernen i sving. Å tenke på og skulle forestille seg fysisk aktivitet er 
en viktig forberedelse til å kunne gjennomføre selve den konkrete 
aktiviteten.

Grensesetting
Fatima har problemer med å sette grenser. Hun har aldri satt grenser. 
Alltid sagt ja. Det er viktig for henne å lære seg å ta mer plass. Hun 
får en oppgave hvor hun skal se for seg at hun skyver veggene som 
hun føler klistrer seg innpå henne til siden og fremover, for å få mer 
plass.

«Hva gjør det med deg at du føler det ikke er plass til deg?», spør 
jeg. «Jeg føler meg så liten og gjennomsiktig», sier hun. «Som om 
ingen ser meg».

Noen ganger er det godt å være liten, men ikke alltid. Fatima blir 
bedt om å tegne en krittsirkel rundt seg på gulvet for å markere gren-
sene sine mot meg. Noen ganger lager hun den tett inntil seg, noen 
ganger langt unna.

Hun kan også lære seg verbalt å sette grenser. Jeg spør: «Hva ville 
du sagt til mannen din hvis han var her nå?» Og hun svarer spontant: 
«Nei, nå er det nok. Slutt med det der», sier hun med lav stemme. 
«Du har ødelagt livet mitt». «Gå vekk».  «Drittsekk».  Etter hvert 
greier hun å si dette med litt kraftigere stemme.

«Det kjennes som kroppen blir litt lettere når jeg greier å si dette», 
sier hun. «Jeg puster dypere etterpå. Det kjennes godt!»

Det hender at Fatima ikke greier å si fra på den måten vi øver på. 

Litteraturtips
Thomas Hylland Eriksen: Flerkulturell Forståelse  
Tone Horntvedt: Helsearbeid i flerkulturell sammenheng  
Sverre Varvin: Flyktningepasienten 
Peter Levine: Væk tigeren!  
Arild Aambø: Smerter  
Benedicte Ingstad: Medisinsk antropologi  
Jørgen Cohn og Mona Strøm: Tortur og helseskade.  
Katharina Holmberg: Kroppen og traume
 
Det ligger også mye informasjon på RVTS sine nettsider: 
www.rvts.no 

PHYSIOTHERAPY EVIDENCE DATABASE

Da spør jeg henne «Hvis du hadde greid å si noe, hva ville du sagt 
da?» Det er en måte å aktivere tankene, og det skjer mye i kroppen 
bare ved å tenke på hva man ville ha sagt, dersom man hadde kun-
net.

Verktøykassen bra nok
Profesjonsutøvere kan stole på at utdannelsen også passer for pasi-
enter fra andre land.
Verktøykassen er bra nok. Det er viktig å være klar over at pasienten 
kan ha med seg tilleggsbagasje som man må ta hensyn til. Pasienter 
som kommer fra andre land kan ha opplevd krig, dramatisk flukt og 
vært vitne til mange voldsomme hendelser. I tillegg kan tilværelsen i 
eksil være meget utfordrende.

Men Fatima kunne like gjerne hete Toril. Toril kan også ha mange 
livserfaringer med seg som det er viktig å vite noe om og være opp-
merksom på. Jeg har hatt god hjelp av å tenke at det er mennesker 
som møtes, ikke bare kulturer. 

Lyst til å skrive i Fysioterapeuten?
Sjekk de forskjellige sjangrene og retningslinjene på

  www.fysioterapeuten.no
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HØSTEN 2011 utlyste Fondet for andre 
gang som en prøveordning fire stipendka-
tegorier: stipend til forskningsprosjekt, kva-
litetssikringsprosjekt, formidlingsprosjekt 
og arbeid med prosjektbeskrivelse. Til søk-
nadsfristen 1. september 2011 mottok Fon-
det 25 søknader som sammen søkte om mer 
enn kr 7,4 millioner.

Fondet innhenter uttalelse om prosjekte-
ne fra en gruppe av eksterne fagfeller. Utta-
lelsen fra de eksterne fagfellene er grunnlag 
for styrets vurdering av prosjektets kvalitet.

Fondets prioriterte satsningsområde er 
for tiden fysioterapi i primærhelsetjenes-
ten. Prosjekt som gjennomføres i, eller er 
forankret i, primærhelsetjenesten blir der-
for prioritert når søknader ellers stiller likt 
i vurderingene.

 Stipend til forskningsprosjekt gis til 
kortere, avgrensede forskningsprosjekter 
med et arbeidsvolum tilsvarende ett årsverk. 
Stipendet kan fordeles over en periode på 
opp til to år. Fondsstyret ønsker gjennom 
stipendkategorien å inspirere og bidra til 
forskning og utvikling av ny fysioterapifag-
lig kunnskap. Fondet mottok 10 søknader 
som til sammen søkte om mer enn kr  5,3 
millioner.

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt gis 
til prosjekter med et arbeidsvolum tilsvaren-
de fire månedsverk, fordelt over en periode 
på opp til ett år. Gjennom denne stipendka-
tegorien ønsker Fondsstyret å styrke kvali-
teten av fysioterapitjenesten. For eksempel 
gjennom implementering av kunnskapsba-
sert praksis, fagprosedyrer eller retningslin-
jer, arbeid med fagprosedyrer, retningslinjer 
eller pasientforløp og kartlegging og vurde-
ring av brukermedvirkning, pasienterfarin-
ger eller pasienttilfredshet. Fondet mottok 
fem søknader som til sammen søkte om mer 
enn kr 900 000. 

Stipend til formidlingsprosjekt gis til 
prosjekter med et arbeidsvolum tilsvarende 
tre månedsverk, fordelt over en periode på 
inntil ett år. Fondsstyret ønsker her å in-
spirere og bidra til dokumentasjon og for-
midling av fysioterapifaglig kunnskap og 
praksis av god kvalitet og av betydning for 
faget. På ulike måter kan fysioterapeuter da 
gjøre seg nytte av og bygge videre på hver-
andres kunnskap. Formidlingsarbeid kan 
også bidra til å øke kunnskap om fysioterapi 
hos myndigheter, pasienter og tverrfaglige 
samarbeidspartnere. Fondet mottok seks 
søknader som til sammen søkte om kr 800 
000 kroner.

Stipend til arbeid med prosjektbeskri-
velse gis til prosjekter med et arbeidsvolum 
tilsvarende to månedsverk, fordelt over 
inntil seks måneder. Fondsstyret ønsker 
gjennom stipendene å inspirere og bidra til 
å styrke fysioterapeuters konkurranseposi-
sjon ved søknader om midler til finansiering 
av forskningsprosjekter hos andre finansier-
ingskilder enn Fondet. Fondet mottok fire 
søknader som til sammen søkte om mer enn 
kr 350 000. 

Til sammen 7 prosjekter ble innvilget totalt kr 
1 690 500. I tillegg fikk to søkere mulighet 
for å få bearbeidet søknad vurdert på nytt.

Her presenterer vi mottakernes egne 
sammendrag fra prosjektene som har fått 
tildelt midler denne høsten.   

Stipend til forsknings-
prosjekt
Prosjektets tittel: Kne- og hofteartrosepasi-
entene i Nord-Trøndelag, hvem er de og hva 
slags behandling blir de tilbudt i primærhel-
setjenesten
Stipendmottaker: Kåre Birger Hagen
Arbeidssted: Nasjonalt Revmatologisk Re-
habiliterings- og Kompetansesenter, Dia-
konhjemmet sykehus

Prosjektleder: Gudmund Grønhaug
Veileder: Kåre Birger Hagen
Nøkkelord: Artrose, kvalitetsindikatorer
Kontakt: groenhaug@gmail.com, 
mobil 959 61 450
Sammendrag: Artrose er for de over 50 år 
den vanligste grunnen til langvarig ned-
satt funksjon og helse. Artrose i de vekt-
bærende ledd er en av de vanligste årsaker 
til smerte og antas å stå for ca. 25 prosent av 
alle besøk hos allmennleger. Det er rimelig 
å anta at en tilsvarende andel av fysioterapi 
konsultasjonene har samme opprinnelse. På 
tross av høy prevalens er det lite forskning 
på hva slags behandling som blir gitt denne 
pasientgruppa.

Formålet med denne studien er å evaluere 
eksisterende undersøkelses-, behandlings-, 
og forebyggingstilbud til pasienter med kne- 
og hofteartrose i primærhelsetjenesten, ved 
å innhente informasjon om kne- og hoftear-
trosepasienters erfaringer i møte med fast-
leger og fysioterapeuter i Nord-Trøndelag. 
Det vil bli inkludert pasienter fra fire ulike 
allmennlegekontor i Nord-Trøndelag.

Studien antas å ha høy klinisk og forsk-
ningsmessig relevans. Ved å øke kunnska-
pen om behandlingen som gis vil det være 
lettere og bedre kvaliteten av behandlingen 
og derigjennom redusere sykdomsbyrden 
for pasientene samt målrette videre forsk-
ning. Økt kunnskap om behandlingen vil 
også bidra til bedre samhandling i primær-
helsetjenesten og i relasjon til spesialisthel-
setjenesten.

Tildelt: Inntil kr 560 000.

  
Prosjektets tittel: Utbredte, kroniske mus-
kel- og skjelettsmerter og overvekt – hva 
kommer først?
Stipendmottaker: Kåre Birger Hagen
Arbeidssted: Nasjonalt Revmatologisk 
Rehabiliterings- og Kompetansesenter, 
Diakonhjemmet sykehus
Prosjektleder: Karin Magnusson

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

1 690 500 kroner til prosjekter i fire 
stipendkategorier



FYSIOTERAPEUTEN  1/12     31

Veileder: Kåre Birger Hagen
Nøkkelord: Muskel- og skjelettplager, 
smerter, overvekt, fysioterapi
Kontakt: karin.magnusson@diakonsyk.no, 
mobil 991 16 463
Sammendrag: Både utbredte, kroniske 
muskel- og skjelettsmerter og overvekt er 
økende problemer i dagens samfunn. Fys-
ioterapeuter vil møte mange pasienter som 
har en kombinasjon av tilstandene. Forsk-
ning viser at personer som har muskel- og 
skjelettsmerter oftere er overvektige. Det 
er ikke klart om disse smertene predispon-
erer for overvekt, eller om de to kan virke 
gjensidig forsterkende på hverandre. Pro-
sjektgruppens hypotese er at smerte fun-
gerer som en konstant stressor for kroppen, 
som gjennom biomekaniske, systemiske og/
eller psykososiale faktorer kan gi nedsatt fy-
sisk aktivitetsnivå, og med det vektøkning. 
Kunnskap om forholdet mellom utbredte, 
kroniske muskel- og skjelettsmerter er viktig 
for å finne ut av hvilken behandlingsstrategi 
som passer best for denne pasientgrup-
pen. Det kan også ha direkte følger for den 
kliniske fysioterapien, da økt kunnskap hos 
klinikere vil kunne føre til at behandlingen i 
større grad tilpasses individuelt. 

Prosjektet er en del av «Muskel- og skje-
lettplager i Ullensaker»-studien. I 1990 fikk 
alle innbyggere i Ullensaker kommune som 
var født i 1918-20, 1928-30, 1938-40, 1958-
60 og 1968-70 tilsendt et spørreskjema om 
muskel- og skjelettplager og faktorer som 
kunne være relatert til plagene. Disse ble 
også tilsendt tilsvarende spørreskjema i 
1994, 2004 og 2010. Studien gir mulighet til 
å følge grad av smerte og overvekt gjennom 
alle de fire måletidspunktene.

Tildelt: Inntil kr 560 000.

Stipend til formidlings-
prosjekt
Prosjektets tittel: Brukeres egenerfaringer 
med rehabilitering i primærhelsetjenesten 
etter alvorlig traumatisk hodeskade - med 
fokus på fysioterapiens betydning i iden-
titets- og re-orienteringsprosessen.
Stipendmottaker: Marianne Sivertsen
Arbeidssted: Nordlandssykehuset
Prosjektleder: Britt Normann
Veileder: Britt Normann
Nøkkelord: Traumatisk hodeskade, egen-
erfaringer, rehabilitering, hverdagsliv, 
primærhelsetjeneste, fysioterapi, re-integre-
ring, identitetsarbeid

Kontakt: Marianne.sivertsen2@nordlands-
sykehuset.no, mobil 905 36 992.
Sammendrag: Traumatisk hodeskade (TBI) 
er den ledende årsaken til langvarig funk-
sjonshemninger hos unge voksne. Pasient-
gruppen har langvarig behov for fysioterapi 
i kommunehelsetjenesten. Man vet lite om 
hvordan fysioterapi oppleves som bidrag til 
identitetsarbeid og re-integrering. Det vil 
derfor være interessant å få innblikk i egen-
erfaringer med rehabilitering i kommune-
helsetjenesten.

Problemstilling: Hvordan oppleves hver-
dagslivet minimum ett år etter en TBI og hva 
har betydning for re-orienteringsprosessene 
den enkelte gjennomgår i hjemkommunen?

Metode: Kvalitativt forskningsintervju 
med tre personer 2-3 år etter TBI. Studien 
har en overordnet fenomenologisk forståel-
sesramme. Person- og temasentrert analyse 
ble gjennomført. 

Resultater: TBI medfører kroppslige end-
ringer som endrer forutsetningene for hver-
dagslivet, opplevelsen av selvet og relasjo-
ner. Rehabiliteringsprosessen er individuell, 
tidskrevende og fordrer støtte fra fysiotera-
peuter og andre for å finne sine «nye selv» 
og bygge opp hverdagslivet. Reintegrering i 
skole/arbeidsliv synes viktig, og fysioterapi 
kan oppleves som kjedelig eller meningsløs. 
Det synes vesentlig å knytte gjenvinning av 
motorisk funksjon til noe som har betyd-
ning for den enkelte da kropp, selv og hver-
dagsliv fremstår som sammenvevd. Dette 
er viktig kunnskap for å videreutvikle det 
kommunale fysioterapitilbudet til denne 
gruppen. 

Tildelt: Inntil kr 140 000. 

Prosjektets tittel: Feasability of the TUG 
(timed up and go) test for patients with hip 
fractures. Basert på data frå Intertanstudien
Stipendmottaker: Heid Nygard
Arbeidssted: Haukeland universitetssyke-
hus
Prosjektleder: Kjell Matre
Veiledere: Kjell Matre, Rolf Moe-Nilssen, 
Jonas Fevang 
Nøkkelord: TUG test, hoftebrudd, skrø-
pelege eldre, funksjonsvurdering, kartleg-
gingsverktøy, fysioterapi, rehabilitering,
Kontakt: heid.nygard@helse-bergen.no, 
tlf. 55 97 29 09
Sammendrag: Målsettinga med artikkelen 
er å vurdere TUG testen som kartleggings-
verktøy for pasientar med hoftebrot.
I Norge vert årleg 9000 pasientar innlagt på 
sjukehus og operert for hoftebrot. Denne 
pasientgruppa krev god behandling, reha-
bilitering og omsorg. Kartlegging av funk-
sjon er viktig for å planlegge tenester på 
systemnivå og for å vurdere den enkelte sitt 
behov for oppfølging. For fysioterapeutar 
er det viktig å vurdere funksjon og faktorar 
som påverkar funksjon. Som ledd i ei funk-
sjonsvurdering er det avgjerande å ha gode, 
godt funderte kartleggingsinstrument som 
er eigna for den aktuelle pasientengruppa .
TUG (Timed up and go) test er nytta som 
funksjonstest i mange samanhengar, både i 
studiar og som klinisk kartlegging. Testen er 
enkel å utføre og er rekna som påliteleg og 
eigna for store grupper av eldre. 

I Intertanstudien er TUG test nytta som 
funksjonstest. Intertanstudien er ein pro-
spektiv randomisert multicenter studie(684 
pasientar) som søkjer å vurdere skilnad på 

Ny utlysning
Fondet forlenger prøveordningen for de fire stipendkategoriene med to nye utlysninger i 2012. 

 
Neste søknadsfrist er 1. mars 2012. 

De fire kategoriene er stipend til forskningsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt,
formidlingsprosjekt og til arbeid med prosjektbeskrivelse.   

Gjeldende retningslinjer, kriterier og søknadsskjema for hver stipendkategori 
er å finne på Fondet nettsider

www.fondet.fysio.no 
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ulike operasjonsmetodar ved utvalde hofte-
brot. I studien er det registrert svært mange 
variablar om pasienten sin tilstand før skade, 
om operasjonsmåte, om tilstand postopera-
tivt, etter 3 og 12 mnd. Studien er avslutta. 

Med bakgrunn i datamateriale frå Inter-
tanstudien, der ca. 42 prosent utførte testen 
postoperativt, er målet å vurdere TUG test 
sin nytte og eventuelle begrensing for pasi-
entar med hoftebrot i klinikk og forsking.

Tildelt: Inntil 142 500.

Stipend til arbeid med 
prosjektbeskrivelse
Prosjektets tittel: Måleinstrumenter for 
vurdering og oppfølging pasienter med 
skulderplager
Stipendmottaker: Benjamin Haldorsen
Arbeidssted: Martina Hansens Hospital
Veiledere: Hovedveileder: Gro Killi Haug-
stad, Biveileder: Yngve Røe
Nøkkelord: Måleinstrumenter, skulderpla-
ger, fysioterapi
Kontakt: benjaminhaldorsen@hotmail.com, 
mobil 926 27 585
Sammendrag: Bakgrunn: Pasientspesifikk 
funksjonsskala ble laget for å fange opp spe-
sifikke funksjonsbegrensninger og kan bru-
kes for å følge opp behandling og måle utfall 
av behandling. Måleegenskapene er ikke 
testet ut for pasienter med skulderplager. 
Det er ikke gjort studier som undersøker i 
hvilken grad standardiserte måleinstrumen-
ter brukes av fysioterapeuter i Norge i for-
bindelse med utredning og/eller behandling 
av pasienter med skulderplager og hvilke 
holdninger og erfaringer fysioterapeuter har 
når det gjelder bruk av måleinstrumenter 
for denne pasientgruppen. 

Problemstillinger: 
– Er den norske versjonen av Pasientspe-

sifikk funksjonsskala reliabel, valid og re-
sponsiv for pasienter med skuldersmerter? 

– I hvilken grad brukes standardiserte 
måleinstrumenter av fysioterapeuter i for-
bindelse med utredning og/eller behandling 
av pasienter med skulderplager og hvilke 
holdninger og erfaringer har fysioterapeuter 

når det gjelder bruk av måleinstrumenter 
for denne pasientgruppen?

Mål: Målsettingen med prosjektet er å 
bidra til økt kunnskap om målemetoder for 
pasienter med skulderplager.

Tildelt: Inntil kr 96 500.

 
Prosjektets tittel: Trening som forebygging 
av fall, en kost-nytte-analyse
Stipendmottaker: Liv Faksvåg Hektoen
Arbeidssted: Høgskolen i Oslo og Akershus
Veileder: Hilde Sylliaas 
Nøkkelord: Fallforebygging/eldre/styrke og 
balansetrening/fysioterapi/kostnadseffekti-
vitet
Kontakt: Liv.Hektoen@hioa.no, 
mobil 995 66 055
Sammendrag: Fall og fallrelaterte skader 
har mange helsemessige og samfunnsøko-
nomiske konsekvenser. Eldre som faller har 
ofte dårlig muskelstyrke, redusert balanse og 
gangproblemer. Fall kan unngås eller utset-
tes med målrettet styrke - og balansetrening, 
skreddersydd for dem som har behov og er 
motivert for å delta. Primært er det fysio-
terapeuter i kommunehelsetjenesten som 
har ansvar for fallforebyggende arbeid. Må-
let for prosjektet er å tilrettelegge effektive 
treningstilbud for eldre med høy fallrisiko 
organisert gunstig i forhold til regelmes-
sighet og varighet. Vi vil beregne ressurser 
for alternative måter å organisere treningen 
på og rekruttering av deltagere til helsetje-
nestetilbudet sett i forhold til måloppnåel-
sen. Som et initiativ fra Høgskolen i Oslo 
og Akershus vil studenter ved Institutt for 
fysioterapi bidra som en ressurs for å gjen-
nomføre treningen, bygge opp en ny prak-
sisarena i kommunehelsetjenesten knyttet 
til forebyggende arbeid for eldre og bidra til 
å styrke kompetansen og rekrutteringen til 
praksisfeltet. Økt funksjonsnivå kan bidra 
til å utsette etterspørsel etter kommunale 
helsetjenester og fallskader med behov for 
sykehusinnleggelser og påfølgende syke-
hjemsopphold. I den helseøkonomiske vur-
deringen anvendes en kost-effekt analyse 
med effektmål som antall unngåtte fall, re-

dusert fallrisiko og helseforbedring, sett i et 
samfunnsøkonomisk perspektiv.

Tildelt: Inntil kr 95 000.

 
Prosjektets tittel: Har mental helse før lun-
getransplantasjon betydning for forløp etter 
lungetransplantasjon?
Stipendmottaker: Torunn Stavnes Søyseth
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus
Veiledere: 1. amanuensis ved Høgskolen i 
Oslo og Akershus Gro Killi Haugstad og 1. 
amanuensis Universitetet i Oslo May-Britt 
Lund 
Nøkkelord: Terminal lungesykdom, lunget-
ransplantasjon, mental helse, fysisk funk-
sjon
Kontakt: tsoyseth@ous-hf.no, 
mobil 977 01 079
Sammendrag: Lungetransplantasjon er en 
medisinsk etablert behandling som tilbys 
lungepasienter med uttalt respirasjonssvikt 
med forventet levetid på ca. 1-2 år. 5 års 
overlevelse etter transplantasjon er ca. 70 
prosent. Pasienter på transplantasjonsven-
teliste og pasienter som er lungetransplant-
erte kan oppleve angst, depresjon og nedsatt 
fysisk funksjon. Dette kan føre til redusert 
livskvalitet. Det er liten kunnskap om sam-
menhenger mellom psykisk funksjon før 
lungetransplantasjon og psykisk og fysisk 
funksjon etter transplantasjon. 

Målsetting: Kartlegge sammenhenger 
mellom angst, depresjon, mestring og fysisk 
funksjon før og etter lungetransplantasjon 
hos pasienter med kronisk obstruktiv lunge-
sykdom (KOLS) eller annen terminal lunge-
sykdom. 

Metode: Studien er observasjonell tverr-
faglig historisk prospektiv. Ca. 100 pasienter 
som er/vil bli lungetransplantert pga. KOLS 
eller fibrose vil bli inkludert i studien. Pasi-
enter med cystisk fibrose vil bli ekskludert. 
Alle er screenet med valide spørreskjemaer 
(psykometri) og lungefunksjonstester før 
transplantasjonen. Det vil bli benyttet uni-
variate, bivariate og multivariate statistiske 
analyser.

Tildelt: Inntil kr 96 500.
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Neurac Kursplan
Vinter / Vår 2012MEDICAL

Neurac - kurs for behandlere 

Priser:  Neurac 1 5.700,-
  Neurac 2 1.900,-

Påmelding: Epost:    redcord@redcord.com       
  Telefon:   37 05 97 70.

Kurs:

Neurac 1
Neurac 1
Neurac 1
Neurac 1

Neurac 2 Rygg/bekken
Neurac 2 Rygg/bekken
Neurac 2 Rygg/bekken

Neurac 2 Overekstremitet
Neurac 2 Overekstremitet

Neurac 2 Underekstremitet
Neurac 2 Underekstremitet

Neurac 2 Nakke
Neurac 2 Nakke

Neurac 2 Stimula
Neurac 2 Stimula

Sted:

Oslo
Oslo
Oslo
Oslo

Oslo
Oslo
Oslo

Oslo
Oslo

Oslo
Oslo

Oslo
Oslo

Oslo
Oslo

Dato:

13.-15. januar
1.-3. februar
19.-21. mars
2.-4. mai

25. januar
14. mars
9. mai

16. februar
19. april

31. januar
24. mai

17. februar
10. mai

8. februar
20. april

NEURAC - for behandlere, les mer på www.redcord.no

Hva er nytt?
Nye testprotokoller.
Mer bruk av kroppsvektbærende øvelser enn tidligere.
Mer bruk av dosering for større og bedre progresjonsstige.
Flere kliniske erfaringer og det siste innen forskning og dokumentasjon.
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Fokus på fortrolighet
Det er ikke bare størrelse, 

fasong og misnøye som har 

betydning for kroppsbildet til 

personer med spiseforstyrrel-

ser.  

TEKST og FOTO: Anne Kristiansen Rønning

NÅR fysioterapeut Marit Danielsen behand-
ler pasienter i denne gruppen, er fortrolig-
het helt sentralt. 

Hun er psykomotoriker og jobber ved 
Regionalt kompetansesenter for spisefor-
styrrelser (RKSF) ved Sykehuset Levanger. 
I 2003 åpnet man her en av landets første 
spesialenheter for personer med slik pro-
blematikk. Danielsen har jobbet her siden 
oppstarten.

– Behandlingen jeg utfører er i tråd med 
retningslinjene jeg har laget sammen med 
kolleger i Bergen: Marit Nilsen Albertsen 
og Grete Grønlund. Fysioterapibehandling 
gir muligheten til å hjelpe pasientene med 
kroppsbilde, sier Danielsen. Hun er nå ak-
tuell med en studie som er antatt for publi-
sering i det amerikanske tidsskriftet «Eating 
Disorders: The Journal of Treatment and 
Prevention». 

Selvrapporteringsskjema
Gjennom studien har Danielsen sett på 
hvordan endring i kroppsbilde påvirker for-
løpet av spiseforstyrrelsessymptomer hos 
innlagte pasienter. 

– Det er publisert få studier i forhold til 
dette temaet. Mye av forskningen har vært 
begrenset til å se på misnøye – størrelse-
dimensjonen. Ut fra klinisk erfaring hadde 
jeg lyst til å se nærmere på flere dimensjoner 
ved kroppsbildet hos denne pasientgrup-
pen. Jeg tror måten man opplever kroppen 
sin på er sentralt for tilheling, sier hun.

Tilbudet er helhetlig og inkluderer po-
liklinisk behandling, døgn- og dagbehand-
ling. Man jobber i tverrfaglig team. 

– I starten kartlegger vi pasienten. Ut-
redning av problemer med kroppsbilde og 

fysisk aktivitet ser jeg som mine hovedom-
råder. Alle pasienter fyller ut selvrapporte-
ringsskjema ved innleggelse og utskriving. I 
tillegg gjennomføres klinisk utredning, for-
teller Danielsen.

Tre faser
Pasientene er vanligvis innlagt i tre til seks 
måneder. De starter med en prøveuke for 
å bli kjent med behandlingsopplegget. Alle 
pasientene er frivillig innlagt, men under-
tegner en kontrakt hvor de forplikter seg til 
å følge behandlingsopplegget. Oppholdet 
deles videre inn i tre faser. I fase 1 er det mye 
fokus på rammer og struktur og å oppnå en 
god døgnrytme. 

– Den biologiske biten skal på plass. Det 
er regelmessige måltider og hvile, og trening 
er ikke tillatt. Fra uke 5 er det et krav på 0,7 
kg vektøkning pr uke for undervektige pasi-
enter. Ved overgang fra fase 1 til fase 2 gjøres 
en helthetsvurdering ut i fra symptomer og 
funksjon, sier Danielsen. For undervektige 
pasienter er det i tillegg et vektkrav for fa-
seovergang på ca BMI 17.

Fase 2 er den aktive behandlingsfasen 
med ulike terapigrupper (kunst og uttrykk-
sterapi, kognitiv gruppe, treningsgrupper, 
kroppserfaringsgrupper), og individuelle 
behandlingstilnærminger. I fase 3 fokuseres 
det i økende grad på livet etter Levanger, 
og hva som skal til for å fungere best mulig 
når man kommer tilbake til hverdagen. Alle 
pasientene deltar i kroppserfaringsgruppe 
og har individuell fysioterapibehandling 
en gang i uka gjennom hele oppholdet. 
Kroppserfaringsgruppa ledes av Danielsen 
og en til fra personalet. 

Tar hensyn til forhistorien
– Vi jobber med tema, som for eksempel 
hvile, nærvær, oppmerksomhet og berøring.  
Det går på å bevisstgjøre bevegelser og bli 
kjent med kroppslige signaler, fornemmel-
ser og sammenhenger. Pasientene øver seg i 
å kjenne på grenser, avstand, nærhet og egne 
krefter, forteller Danielsen. 

Det er fokus på øvelser, lek og fri beve-
gelse. I gruppa har hver enkelt mulighet til 
å gjøre individuelle erfaringer, men også til 

å dele disse med de andre og jobbe i relasjo-
ner. I forhold til alle tiltak og progresjon tar 
fysioterapeuten hensyn til pasientens histo-
rie og tidligere kroppslige erfaringer.

Får frem fakta
– Mange føler seg fremmede for sin egen 
kropp. De kjenner ikke kroppslige fornem-
melser, som å være sulten, mett, avslappet 
eller anspent. Noen vil ikke slappe av fordi 
det får dem til å føle seg late. En god del er 
også preget av rigide regler og tvangsmessig 
atferd, forteller Danielsen, som jobber mye 
med det relasjonelle. Hun inviterer delta-
kerne til å undres over hvordan kroppen 
fungerer, og hvordan sammenhengen mel-
lom kropp, tanker og følelser kan være. Med 
kroppen som innfallsvinkel, gjør de seg nye 
erfaringer. 

– Mange har feiltolkninger relatert til 
kroppens funksjon og oppbygning. Eksem-
pler: Alt det myke er fett. Muskler skal være 
harde. Slapper jeg av, er jeg svak og lat. Det 
er viktig å skape en forståelse av at det er 
en forskjell mellom fakta og vurderinger av 
kropp som er styrt av negative følelser og 
tolkninger. Eksempler på slike fakta: Avslap-
pede muskler er myke. Lår som ligger nedpå 
stolen når vi sitter blir ikke til fett. 

Går stadig videre
I alle tiltakene Danielsen gjør, beveger hun 
seg mellom fire nivåer. Målet er å skape me-
ning og sammenheng for den enkelte. Nivå-
ene har utgangspunkt i Jacques Dropsy sine 
dimensjoner. 

– Forenklet overfor pasientene beskri-
ver jeg det ofte som 1) form og fasong, 2) 
funksjon, 3) opplevelser/følelser, 4) helhet/
relasjoner. For eksempel kan bruk av mas-
sasje som tiltak beskrive denne vekslingen. 
Massasje kan enten være direkte gjennom 
berøring av hender, eller indirekte med 
knotteball. 

– Noen ganger vil jeg bare ha fokus på 
form og fasong, å kjenne kantene/grensene 
på kroppen. Da kan pasientene få i oppgave 
å registrere sanseinntrykk slik som trykk og 
å følge bevegelsene. Så kan oppgaven være å 
registrere hvordan ballen føles mot muskle-
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nes mykhet og hardhet, endring, med mere. 
Neste steg kan være å kjenne på egen opple-
velse. Er det behagelig? Ubehagelig? Hvilke 
fornemmelser gir det? Videre kan vi ha fo-
kus på relasjonen: Hvordan er det å gi og få 
massasje? Tør jeg si fra? Tør jeg å tro at det 
jeg gjør er bra nok?

Når sunt blir usunt
Hun ser at behandlingen gjør mange mer 
fortrolige med kroppen sin og tryggere på 
seg selv. De kan beskrive det de kjenner be-
dre. 

– I stedet for å løse uro og vonde følelser 
med mat eller trening, lærer de seg å snakke 
om det. De bruker ord i stedet for destruktiv 

atferd. En god del av jentene har overgreps-
historier bak seg. Mens andre er jenter med 
svært høye krav til seg selv – og stor sårbar-
het. Du har de superstrukturerte idrettsjen-
tene, som har et sunt image. På ett punkt kan 
det sunne gå over til å bli sykt. Hvor går det 
skillet? Det er et interessant spørsmål, sier 
Danielsen. 

ERFAREN Marit Danielsen, psykomotoriker ved Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF), Sykehuset Levanger har arbeidet med pasienter 
med spiseforstyrrelser i flere år. Speil er et nyttig verktøy når man behandler denne pasientgruppen. 
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Om studien
Tre dimensjoner med kroppsbilde ble undersøkt ved hjelp av selvrap-
porteringsskjemaet Body Attitude Test, som er utviklet av den belgiske 
fysioterapeuten Michel Probst. Skjemaet gir informasjon om fortrolig-
het til egen kropp, misnøye med egen kropp og negativ vurdering av 
kroppsstørrelse. Det innebærer en visuell oppfatning av størrelse, form 
og fasong, tanker, holdninger og følelser man har i forhold til kroppen 
sin.

Man så hvordan dette endret seg fra inn- til utskriving. Man under-
søkte også sammenhengen mellom disse funnene og andre symptomer 
hos 50 innlagte pasienter ved spesialenheten for spiseforstyrrelser ved 
Sykehuset Levanger. Dette var pasienter med anoreksi, bulimi og uspe-
sifisert spiseforstyrrelse. Analysene er gjennomført på hele pasientgrup-
pen pga størrelsen på diagnosegruppene. Deltakerne fylte ut skjema ved 
innleggelse og ved utskriving.

Mer fortrolige
Studien viste at kroppsbildet endrer seg positivt fra innleggelse til ut-
skriving. Den mest markante bedringen så man i forhold til fortrolighet 
med egen kropp. I forhold til misnøye med kroppen skjedde det noe 
endring, men i mindre grad. Minst endring var det på delskalen negativ 
vurdering av egen størrelse. 

– For undervektige pasienter er ett av behandlingsmålene å gå opp i 
vekt. Målvekt er BMI 20. Hvis en er misfornøyd med egen kroppstørrel-
se før behandling, er det kanskje ikke så rart at det etter en stor vektøk-
ning og kroppslige endring ikke er så stor positiv endring på disse di-
mensjonene, mener Danielsen.

Fortsette hjemme
Videre så man at endring i kroppsbilde var viktig for endring i spisefor-
styrrelsessymptomene.  

– Ut i fra måten studien er gjennomført på, kan vi ikke si noe om 
årsakssammenheng. Men det belyser at endring av kroppsbilde er et 
sentralt tema når man jobber med disse pasientene. Funnene har et-
ter min mening også en viktig klinisk implikasjon gjennom at mange 
pasienter som blir utskrevet har stort behov for å jobbe videre med å 
integrere kroppslig endring, og bli trygg på en normalvektig kropp. Det 
betyr at mange har behov for å komme i kontakt med fysioterapeuter på 
hjemstedet som kan hjelpe dem videre i prosessen, slår Danielsen fast.

Veileder og medforfatter har vært forskningsleder Øyvind Rø (PhD), 
Regional avdeling for spiseforstyrrelser ved Oslo Universitetssykehus, 
Helse Sør-Øst. 

Spiseforstyrrelser
Er en psykisk lidelse og kan forstås som en måte å mestre 
følelsesmessige problemer på. Slanking, overspising, oppkast og 
annen uhensiktsmessig atferd styrer etter hvert hverdagen og 
tar over for normal aktivitet. 
• Debuterer vanligvis ved 15-29 års alder, men kan oppstå 

tidligere eller senere. 
• Bakgrunnen er ofte sammensatt. 
• Forskning viser at det er viktig å få behandling tidlig. Sann-

synligheten for å bli frisk uten hensiktsmessig behandling er 
liten.

• Det er ikke uvanlig at de som sliter med spiseforstyrrelser 
har andre psykiske plager i tillegg; depresjon, ulike former for 
angst, tvangstanker, tvangshandlinger og personlighetsfor-
styrrelser.

• Rammer langt flere kvinner enn menn.
• De vanligste formene for spiseforstyrrelser er anorexia 

nervosa, bulimia nervosa. I tillegg har vi atypiske spiseforstyr-
relser og overspisingslidelse (Binge Eating Disorder). 

Regionalt kompetansesenter for 
spiseforstyrrelser i Nord-Trøndelag
• Har utviklet Levangermodellen, en egen behandlingsmodell 

for personer med spiseforstyrrelser.
• Har døgntilbud ved Levanger sykehus og Stjørdal distriktspsy-

kiatriske senter.
• Arrangerer kurs, underviser og veileder andre helsearbeidere 

om spiseforstyrrelser.

Levangermodellen
• Er en frivillig kontraktbasert, faseinndelt behandlingsmodell 

utviklet på bakgrunn av en forståelse av at spiseforstyr-
relser er en uhensiktsmessig måte å mestre følelsesmessige 
problemer på. 

• Pasient og behandlere utforsker sammen årsakene, hva som 
opprettholder symptomene og hemmer hensiktsmessige 
endringer. Målet er å få innsikt i egen situasjon og kunnskap 
om bedre måter å løse problemer på. 

• Ulike terapeutiske teknikker, undervisning og aktiviteter 
benyttes for å nå målet.

• Behandlingen er basert på frivillighet og kan avsluttes når 
man selv ønsker det. Dersom det er aktuelt med innleggelse, 
får man først tilbud om en prøveuke. Etter prøveuka lages det 
en avtale om videre behandling, og det skrives en samarbeids-
kontrakt. Denne innebærer forutsigbare rammer, regler og 
avtaler som både pasient og personale må rette seg etter.

• Behandlingstid er ca. seks måneder. Alternativt gis det 
sekvensiell eller poliklinisk behandling.

• Behandlerteamet: Leger, sykepleiere, fysioterapeut, sosionom, 
psykologer, hjelpepleiere, aktivitør, kjøkkenassistenter og 
sekretærer.

KILDE: Helse Nord-Trøndelag, psykiatrisk klinikk.
Les mer: www.hnt.no
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betyr at mange har behov for å komme i kontakt med fysioterapeuter på 
hjemstedet som kan hjelpe dem videre i prosessen, slår Danielsen fast.

Veileder og medforfatter har vært forskningsleder Øyvind Rø (PhD), 
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For ett år siden klarte ikke 

Bente Eidsaa å se seg selv i 

speilet. Så lærte en fysiotera-

peut henne å tenke at magen 

er en maskin, med prosesser 

som skal fungere.

VI MØTER Bente Eidsaa et halvt år etter at 
hun ble utskrevet fra Regionalt Kompetan-
sesenter for spiseforstyrrelser i Levanger. 
Hun har slitt med anorexia siden hun var 
ung og ikke hatt et normalt forhold til mat. 
I tenåra begynte hun å trene og gikk ned i 
vekt. 

– Folk begynte da å gi meg komplimen-
ter, forteller Bente.

Aldri hvile
I dag vet hun at sykdommen utviklet seg for-
di hun ikke turde kjenne på følelser. Følelser 
skulle man ikke snakke om, heller. Men alt 
var fint og flott utenpå.

– Mye ble stengt inne. Jeg løste det ved å 
spise lite og trene hardt og mye, gjerne to, tre 
timer daglig. I tillegg jobbet jeg mye, fortel-
ler Bente.

Når hun trente, følte hun at hun mestret 
noe. 

– Etter hvert klarte jeg ikke sitte stille; jeg 
lå nesten og jogget i senga om natta. Jeg ville 
trene hele tiden. Det ble en tvang. Jeg gikk 
rundt meg sjøl. Til slutt visste jeg nesten ikke 
hvem jeg var lenger. Sånn kan det føles når 
man kommer langt under BMI, sier hun.

Slutte med løgn
Flere ganger prøvde hun å behandle seg selv 
ved å oppsøke diverse samtalepartnere. 

– Behandlerne sa at de ikke kunne noe 
om spiseforstyrrelser, men at de kunne 
prøve å hjelpe meg likevel. Det gikk ikke. De 
rundt meg så at jeg spiste svært lite, trente 
veldig mye, og at noe åpenbart ikke var bra. 
De nærmeste prøvde å gi meg råd og støtte, 
men jeg var ikke mottagelig og gikk i forsvar 
hver gang. I dag innser jeg at de prøvde å 
hjelpe meg fordi de er glad i meg. Det er jeg 
veldig takknemlig for, selv om det er egen 
motivasjon som er nøkkelordet, forteller 

Bente.
Utallige ganger prøvde hun å komme seg 

ut av spiseforstyrrelsens klør, uten å lykkes. 
Sammen med mannen sin ble hun enig om 
at hun trengte å komme til et behandlings-
opplegg med profesjonelle ansatte for å be-
kjempe sykdommen. Etter å ha lest om Le-
vanger på nettet virket det seriøst og nyttig.

– Jeg bestemte meg umiddelbart for å 
slutte med all løgn og følge behandlingen fra 
A til Å. Jeg ville jobbe hardt, finne meg selv 
igjen og gjenvinne tilliten fra de rundt meg, 
forteller Bente.

Tok til seg fakta
Ved innkomsten veide hun langt under nor-
mal BMI men følte seg veldig stor. Persona-
let på Levanger så henne som hun var. De 
stilte krav. Starten var tøff. 

– Først var jeg redd for å bli kjempetjukk. 
Jeg skulle jo opp i vekt. Men gradvis begynte 
jeg å se på kroppen min på en ny måte, for-

teller Bente, som opp-
levde den individuelle 
behandlingen som vel-
dig personlig. 

– Det gikk mye på å 
forholde seg til kropps-
deler jeg hadde vanske-
lig for å forholde meg til. 
Marit fortalte meg fakta. 
Magen var et stort pro-
blem. Den fungerte dår-
lig. Etter hvert begynte 
jeg å se på den som en 
fantastisk fabrikk. Jeg 
tenkte på alt som skulle 
foregå der, etter mange 
års underernæring. 

Kroppserfarings-
gruppa
– Vi lærte å kjenne et-
ter. Før var jeg aldri 
sliten. Jeg lytta ikke til 
kroppen. Nå måtte jeg 
se meg i speilet. I star-
ten syntes jeg det var 
veldig vanskelig. Det 
var veldig lenge siden 
jeg hadde tort å se meg 
selv, som jeg var, i et 
speil. Det satte i gang så 
mange følelser. 

Bente synes det beste med behandlingen 
var personalet og organiseringen av behand-
lingen. 

– De har utrolig mye kunnskap og de stil-
ler krav. Jeg trengte grensesetting. Marit er 
veldig åpen og trygg, og man må være en 
sånn person om man skal jobbe med perso-
ner med spiseforstyrrelser. Jeg var så innma-
ri sårbar. Marit fikk meg til å bli kjent med 
kroppen min på en annen måte. Jeg så at jeg 
er heldig som har en vanlig kropp, med så 
mange prosesser som fungerer. 

Da hun kom ut, måtte hun ta opp kam-
pen mot de gamle mønstrene på egen hånd. 
Det var veldig vanskelig. Men ting er på 
plass, nå trener hun tre ganger i uka og spi-
ser ganske normalt. 

– Jeg har følt uroen igjen. Men jeg har 
lært meg å takle den på en annen måte enn 
å løpe. Jeg kan strikke i stedet, eller snakke 
om det. 

– Aldri mer anoreksi

HJEMME IGJEN Bente Eidsaa slet med anoreksi og ble behandlet ved 
Sykehuset Levanger. Nå er hun frisk og tilbake i jobb. Foto: privat
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debatt Pasientene setter umåtelig 
stor pris på tilbudet.
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Jeg har med stor undring lest 
«debatten» om hvorvidt det å 
jobbe som manuellterapeut er 
vesensforskjellig fra vanlig privat 
fysioterapipraksis eller ikke. Alice 
Kvaale ved Universitetet i Bergen 
og Fred Hatlebrekke, leder av NFFs 
faggruppe for manuellterapi, har 
uttalt at det ikke er noen forskjell 
mellom disse to. 

I høst har jeg praktisert som 
portvokter og primærkontakt i ti år, 
siden Nordland var ett av prøvefyl-
kene. Mange av mine pasienter har 
etter hvert meg som sin «fastlege» 
når det gjelder muskel-skjelettrela-
terte sykdommer og skader. Daglig 
har jeg oppfølging av pasienter i 
forhold til sykmeldinger, henvisnin-
ger til legespesialist, tilbakemelding 

vedrørende radiologiske undersø-
kelser, m.m. Rådgiving av pasient i 
forhold til videre utredning, tiltak 
på kort og lang sikt for å unngå at 
den enkelte risikerer å falle ut av 
arbeidslivet, er vesentlige forhold 
som jeg sitter med ansvar for. Dette 
medfører også utvidet samarbeid, 
særlig med fastlege og NAV. 

En konsekvens av denne måten 
å jobbe på er at ikke all min tid med 
pasient nødvendigvis betyr be-
handling, hvis man med behandling 
mener manipulasjon, mobilisering, 
trening osv. Dette har vært en villet 
utvikling, og en svært givende 
utvikling, der man får helt andre 
utfordringer. I gamle dager, da pasi-
enten hadde obligatorisk henvisning 
fra lege til manuellterapi, slik det 
fortsatt er til fysioterapi, gjorde man 
en undersøkelse, iverksatte behand-
lingstiltak som medførte bedring, 
eventuelt ingen endring av status. 
Av og til sendte man epikrise til lege. 
Den interessante oppgaven nå er å 
følge pasienten hele veien. Man er 
ikke lenger bare en vilkårlig brikke 
som andre spiller på eller med.

Situasjonen i dag for meg som 
portvokter og primærkontakt er 
svært forskjellig fra epoken før 
1.9.2001. Jeg kan ærlig talt ikke 
forstå at noen kan påstå at det ikke 
er noen forskjell mellom min praksis 
anno 2011 og ordinær fysioterapi-
praksis! Den eneste mulige forklarin-
gen jeg kan tenke meg er at de som 
påstår dette selv aldri har fungert 
som primærkontakt. Da vil antakelig 
deres arbeidsdag se noenlunde ut 
slik som den gjorde tidligere, altså 

da pasienten var henvist til manuell-
terapeut fra lege.

Hvis manuellterapeuten skal 
fungere som portvokter og primær-
kontakt holder det ikke at man bare 
en gang i blant henviser noen, og 
nærmest unntaksvis sykmelder en 
pasient. De som bevisst går inn for 
å ta i bruk mulighetene man har i 
den nye rollen, vil fort oppdage hvor 
givende dette er. Pasientene setter 
umåtelig stor pris på tilbudet. De 
slipper å gå den unødvendige vegen 
om legen, ofte uten å få hjelp der 
likevel. Vår utdanning som manu-
ellterapeuter gir oss det aller beste 
utgangspunkt for nettopp å fylle en 
slik funksjon som denne ordningen 
legger opp til, sammenlignet med 
andre yrkesgrupper.

Det burde være innlysende for 
alle at en slik praksis som jeg beskri-
ver ovenfor, er vesentlig forskjellig 
fra vanlig fysioterapipraksis! Jeg 
oppfordrer alle manuellterapeuter 
som ennå ikke praktiserer som 
portvoktere og primærkontakter til 
å legge om praksis snarest mulig. 
Sannsynligvis vil det bli den mest 
spennende endring dere har gjort. 
Arbeidsdagen gir andre utfordringer, 
og blir derfor langt mer utbytterik.

Klart det er en forskjell. Vi har en 
vesensforskjellig yrkesutøvelse og 
bør få egen autorisasjon.

Sven E. Fredriksen
manuellterapeut

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

Manuellterapipraksis ikke det samme 
som fysioterapipraksis
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Tittel
Fysioterapeu-
tene må ruste 
seg for frem-
tiden.

I takt med tiden

informasjon fra NFF
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Elin Engeseth
nestleder

Jule & og nyttårsfeiringen er vel overstått. Samhandlingsreformen blitt til virkelig-
het. Nye lover og forskrifter er trådt i kraft, og fysioterapeuter vil etter hvert møte en 
hverdag der kravene til tjenesten kan bli endret. Arbeidsgivere vil spørre hvordan 
fysioterapeuter kan bidra til å oppnå mål i reformen, og fysioterapeuter må fronte 
sin kompetanse både enkeltvis og gjennom et sterkt forbund.

Prosjekt Organisasjonsutvikling er en bestilling fra NFFs Landsmøte i 2010. Det 
skal utarbeides forslag til ny eller revidert organisasjonsmodell til Landsmøtet 
2013. Med samhandlingsreformen som bakteppe, forsterkes behovet for organisa-
sjonsgjennomgang i NFF. Etter hvert som reformen går seg til, blir det spørsmål om 
fysioterapitjenesten er organisert hensiktsmessig i alle ledd, og om hvordan oppga-
vene prioriteres og fordeles. Forventningene til kommunikasjon og samarbeid og 
ressurser til elektronisk samhandling vil oppleves krevende. Både individuelt og på 
den enkelte arbeidsplass må fysioterapeutene ruste seg for fremtiden. Det samme 
gjelder NFF, fysioterapeutenes fagforening.

Målet med organisasjonsutviklingsprosjektet er at medlemmene skal oppleve at 
NFF har en struktur som er bygget for å fremme politisk handlekraft. NFF skal 
ha høy kompetanse og profesjonalitet, og servicenivået skal være høyt i alle ledd. 
Dette skal bidra til økt medlemsengasjement, og gi medlemmene opplevelse av at 
kontingenten forvaltes på en effektiv måte.  

I prosjektets første fase har NFFs organisasjonstillitsvalgte og NFFs sekretariat bi-
dratt til å tegne fremtidsbilder av hvordan vi tenker oss at kravene til NFF vil være 
noen år fram i tid. Deretter er det gjennomført en bred kartlegging av nå-situa-
sjonen i organisasjonen, blant annet basert på en spørreundersøkelse til medlem-
mene. Dette danner grunnlag for å skissere veivalgene som må tas for å bygge NFF 
for fremtidens utfordringer. 

Veivalgene skal drøftes med medlemmer og organisasjonsledd i løpet av de neste 
månedene.  Det er viktig for NFFs fremtid at medlemmene benytter anledningen 
og bidrar med ideer gjennom alle kanaler hvor det legges til rette for dialog og inn-
spill. Følg med og si din mening! 

Det kan du gjøre via www.fysio.no/organisasjonsgjennomgang, og ved å møte opp 
til diskusjoner i NFFs avdelinger, faggrupper og andre organisasjonsledd.  

Godt nytt år!  
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DET BLIR stadig viktigere å være synlig på 
nett. Selv om du ikke trenger flere kunder, kan 
en enkel kontaktside spare deg for mange 
telefonsamtaler. 

Leverandørens omtale av produktet:
Nettsett har utviklet tre maler spesielt for 
NFF, i ulike prisklasser og størrelser. Verdt å 
merke seg:
• Publiseringsverktøyet du bruker til å 

redigere siden, Wordpress, er et av ver-
dens enkleste og mest effektive. Du får 
en manual som gjør det lekende lett for 
deg å oppdatere innholdet på siden. Slik 
sparer du utgifter til IT-hjelp.

• Den enkleste malen passer for deg 
som ønsker en liten kontaktside, med 
telefonnummer, kart og grunnleggende 
informasjon. Ønsker du å kommunisere 
fag, presentere de ulike behandlerne og 
vise bilder, er de større nettsidemalene 
perfekte.

• Du betaler for selve nettsiden pluss en 
månedlig avgift på kr 119,- for webho-
tell. Avtalen har ett års bindingstid. Du 
kan i tillegg inngå avtale om rabattert 
brukerstøtte om du ønsker det.

Nettsett hjelper deg med alt du trenger for å 
komme deg på nett. Prosessen er rask, og du 
vil være på nett innen en uke.

Maler
Mini: 
kr 5 000,- 
(ordinær Nettsett-pris ca. kr 10 000,-)
Medium: 
kr 7 000,- 
(ordinær Nettsett-pris ca. kr 20 000,-)
Maxi (inkl. én måned brukerstøtte-avtale): 
kr 12 000,- 
(ordinær Nettsett-pris ca. kr 30 000,-)
Alle priser er eks. mva.

Dette inngår i prisen:
• Hjelp til å finne og kjøpe domenenavn 

(utgiften på selve domenenavnet kom-
mer i tillegg, ca. kr 140,-)

• Ubegrenset antall epostadresser og 
månedlig backup av nettsiden

• Oppsett av webhotell og installering av 
nettside

• Brukermanual
Kontaktperson i NFF for spesialavtalen 

med Nettsett er Vidar Rekve. Vi gjør opp-
merksom på at avtaler som opprettes mellom 
NFF-medlemmer og Nettsett ikke berører NFF. 
Spørsmål som gjelder den enkeltes kundefor-
hold, må derfor rettes til Nettsett.

Du kan kontakte Nettsett på tlf. 934 32 537 
eller post@nettsett.no - http://nettsett.no 

Start året med en ny nettside!

Ny nettside? Velg mellom tre forskjellige størrelser og fine design.

Tariff 2012
I SEPTEMBER sendte NFF ut debattnotatet 
for kommende tariffperiode til alle registrerte 
medlemmer som omfattes av en tariffavtale, 
og som har registrert e-postadresse. Medlem-
mene ble oppfordret til å gi sine innspill til 
avdelingene.

NFFs ledermøte ble arrangert i begyn-
nelsen av november. Her var Tariff 2012 ett 
av temaene.  Representanter fra arbeidsgiver-
organisasjonene på de to største tariffområde-
ne, KS og Spekter, deltok med hver sitt innlegg, 
der de redegjorde for sine tanker i forbind-
else med det kommende oppgjøret. Spesiell 
oppmerksomhet ble viet den økonomiske 
situasjonen internasjonalt, og behovet for og 
utfordringene knyttet til lokale forhandlinger. 

Etter spørsmål og debatt satt deltakerne i 
grupper og svarte på spørsmålene i debatt-
notatet. 

Referat fra møtet og svarene fra gruppear-
beidet vil danne grunnlag for saksdokumentet 
som legges frem for Ansatt råd til dets møte 
6. februar. Der behandles en sak om krav til 
tariffoppgjøret 2012. Deretter vil saken legges 
frem for Sentralstyret 16. februar.

Forbundets frist for å sende krav til Unio er 
5. mars. 

NFF har inngått en avtale med nettsideleverandøren Nettsett som 
innebærer at NFF-medlemmer enkelt og rimelig kan opprette og drifte 
en nettside. Tilbudet gjelder også for medlemmer som allerede har en 
nettside, men vil bytte leverandør. Spesialavtalen Nettsett tilbyr NFFs 
medlemmer, er blant markedets mest gunstige. Du kan lese mer om 
avtalevilkårene og bestille spesialavtalen på www.nettsidemal.no/nff.

Det ble streik i de to siste hovedoppgjørene. 
Blir oppgjøret i 2012 like vanskelig?
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NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Stensberggata 27
Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo 
Tlf. 22 93 30 50, faks: 22 56 58 25
Hjemmeside: www.fysio.no E-post: nff@fysio.no

SENTRALSTYRET
Forbundsleder: Eilin Ekeland
Fossilveien 13B, 3034 Drammen. Tlf. 22 93 30 63 a 
415 59 030 mob.
eilin.ekeland@fysio.no

Nestleder: Elin Engeseth
Granheimtunet 15, 1406 Ski. Tlf. 64 87 63 66 a
Tlf. 905 29 033 mob., 64 94 65 13 p
ee@fysio.no

SEKRETARIATET: STAB
Generalsekretær: Tor Tvethaug, 22 93 30 52
Informasjonsleder: Vidar Rekve, 22 93 30 87
Seniorrådgiver: Elin Robøle Bjor, 22 93 30 55
Rådgiver: Solvår Stokke, 22 93 30 51

ADMINISTRASJONS- 
OG ØKONOMISEKSJONEN
Seksjonsleder: Sunniva Borgen, 22 93 30 74
Regnskapsansvarlig: Rune Tørrlenn, 22 93 30 65
Økonomikonsulent: Haldis Edvardsen, 22 93 30 79
Rådgiver: Eivind Trædal, 22 93 30 53
Rådgiver: Maren Berntsen, 22 93 30 71
Konsulent: Kristin Stormo, 22 93 30 68
Kurssekretær: Monica Haugen, 22 93 30 66
Sekretær: Nina Solvang, 22 93 30 50

FAGSEKSJONEN 
Seksjonsleder: Malene Haneborg, 22 93 30 72
Seniorrådgiver: Eline Rygh, 22 93 30 64
Seniorrådgiver: Jorunn Lunde, 22 93 35 69
Seniorrådgiver: Bente Øfjord, 22 93 30 86
Seniorrådgiver: Marianne Aars, 22 93 30 62
Seniorkonsulent, kurs: Micheline Viktil, 22 93 30 70
Rådgiver, kurs: Áslaug Skúladóttir, 22 93 30 75

FORHANDLINGSSEKSJONEN
Forhandlingssjef: Kjersti Hatlestad, 22 93 30 56
Advokat: Lena Fagervold, 22 93 30 54
Advokat: Hanne C. Røed, 22 93 30 88
Seniorrådgiver: Bente Eide, 22 93 30 73
Seniorrådgiver: Kirsti Glad, 22 93 30 82
Seniorrådgiver: Henriëtta Richter, 22 93 30 83
Seniorrådgiver: Thea W. Jørgensen, 22 93 35 62
Advokat: Else-Margrethe Husby, 22 93 30 61
Seniorkonsulent: Else Jørgensen, 22 93 30 67

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

OVERORDNET TEMA på NFFs fagdager i 
landsmøteperioden 2011–2013 er fysiotera-
peutens rolle og kompetanse i sykefraværsar-
beidet. Ifølge en undersøkelse som Synovate 
gjennomførte for NFF i 2010, har befolkningen 
stor tiltro til fysioterapeuter når det gjelder be-
handling av muskel- og skjelettlidelser og bidrag 
til å redusere sykefraværet. 

Med sykefraværsarbeidet menes fysiotera-
peutenes kompetanse til å fremme helse, fore-
bygge, behandle og rehabilitere, samt manu-
ellterapeuters særskilte rolle som sykemeldere 
og bedriftsfysioterapeuters rolle i bedriftene. 
Dermed har mange fysioterapeuter i både kom-
munehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten 
og bedriftshelsetjenesten en rolle i dette 
arbeidet gjennom sitt forhold til arbeidstakere 
(individuelt eller som gruppe), deres sykemelder 
og NAV. Det innebærer helsefremmende og 
forebyggende arbeid, behandling og rehabilite-
ring, i tillegg til oppfølging av sykemeldte.

Fagdagene skal gjenspeile bredden i 
fysioterapeutenes fagfelt. De skal formidle ny 
kunnskap og inspirasjon til fysioterapeutenes 
praksis. Erfaringen viser at NFFs fagdager 
er en arena hvor fysioterapeuter kan lære av 
hverandre og samarbeide på tvers av fag- og 
virksomhetsområder. 

Med plenumsforelesninger på Fagdager 
2012 ønsker NFF å bidra til at fysioterapeuter 
får økt innsikt i ulike perspektiver og sammen-
henger mellom arbeidsdeltakelse og uspesifikke 
og sammensatte helseplager, samt innsikt i 
ulike forhold av betydning for sykefravær og 
arbeidsnærvær. Videre bidrar parallellsesjoner 
med både bevegelses- og aktivitetstimer og 
forelesninger til at fysioterapeuter tilegner seg 
kompetanse i å gjennomføre tiltak på individ-, 
gruppe og miljønivå som fremmer arbeidsnær-
vær hos mennesker med uspesifikke og sam-
mensatte helseplager.

En fagkomité er i sving for å utarbeide pro-
grammet. Sammensetningen av komiteen sikrer 
en bred kompetanse om temaet fra både praksis 
og forskning:
– Gro Opseth, spesialist i manuellterapi
– Jannicke Smith, spesialist i psykomotorisk 
fysioterapi
– Katarina Langaard, spesialist i helse- og 
miljøarbeid
– Irene Øyeflaten, forskningsleder, Nasjonalt 
kompetansesenter for arbeidsrettet rehabili-
tering
– Bente Øfjord, seniorrådgiver i NFFs fagseksjon
– Áslaug Skúladóttir, rådgiver i NFFs fagseksjon 

Fagdager 2012
Sett av 14.–15. juni for å delta på NFFs årlige fagdager på Domus Athletica i 2012! 
Programmet publiseres i midten av februar, og da åpnes det for påmelding.

Hørt denne før?
SIKKERT, men en god ting kan ikke sies for ofte: Pass på at dine personlige 
opplysninger i NFFs medlemsregister er riktige til enhver tid. Det gjør du ved 
å logge deg inn med medlemsnummer og passord på www.fysio.no og sjekke 
oppføringene dine på medlemssidene. 

Viktig nytt om postsendinger
POSTEN NORGE AS – Bring – endret ved årsskiftet pris og navn på sine produkter. Dersom 
du skal sende brev til NFF, må du sørge for at du påfører ditt navn og adresse som avsender på 
brevet/pakken, og at du undersøker at portoen er riktig.

Straffeportoen Bring  krever inn for feil påført porto er betydelig høyere enn manglende 
porto. De krever i tillegg et ekspedisjonsgebyr på 59 kroner + moms! NFF gjør oppmerksom på 
at eventuell straffeporto og gebyr vil bli belastet avsender. 
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NFFs KURS OG MØTER

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

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.

Fagdager 2012
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 16. februar 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 13. februar Aktiv lungerehabilitering Glittreklinikken

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 4. 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

November Onkologi for fysioterapeuter - Fysioterapi og kreft 2 Oslo

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 13. februar 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 16. februar 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

November Onkologi for fysioterapeuter - Fysioterapi og kreft 2 Oslo

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

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

11. - 16. november 05. 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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Faggruppen for Onkologi og Lymfologi
Årsmøte og fagseminar 8.-9. mars 2012

Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo

TEMA: Motivasjon – Kommunikasjon – 
Samhandling – Behandling

PROGRAM
Torsdag 08.03.12
09.00-09.30   Registrering
09.30-09.40   Åpning
09.40-10.30   Samtalen som verktøy for å skape endring - en  
 introduksjon til motiverende samtale. Pål Fylling  
 Helland, psykolog, Blå Kors Oslo. 
10.30-11.00   Pause med kaffe/te og frukt. Besøke utstillere.
11.00-13.00   Pål Fylling Helland fortsetter.
13.00-14.00   LUNSJ
14.00-15.00   Utstillerne har ordet.
15.05-15.35   Framlegging av prosjekter. 
15.35-16.00   Pause med kaffe/te og frukt. Besøke utstillere.
16.00-18.00   Årsmøte
20.00              Seminarmiddag på Hotel Thon Opera

Fredag 09.03.12 
08.30-08.45   God morgen!
08.45-10.00   Kreft, fatigue og fysisk aktivitet. Lege Jon Håvard  
 Loge m/fysioterapeut, Radiumhospitalet. 
10.00-10.15   Pause med kaffe/te og frukt.
10.15-11.00   Deep Osscilation- et nytt tilskudd til behandling  
 av lymfødem. Kristin Ruder, spesialist i onkolo-
 gisk  fysioterapi, Tønsberg Lymfødemklinikk. 
11.00-11.30   Informasjon fra NFF sentralt
11.30-12.30   LUNSJ
12.30-14.15   Kinesiotape til lymfødem- og kreftpasienter. Teori  
 og praksis. Kirsten Hedeager, fysioterapeut, 
 Søstergangen Vejle, DK
14.15-14.30   Pause med kaffe/te og frukt
14.30-15.15   Kirsten Hedeager fortsetter
15.15-15.30   Evaluering og avslutning

Vi tar forbehold om endringer i programmet.
Påmelding innen 8. februar 2012 på 
www.deltager.no/arsmoteseminar_fol_08032012

Program palliativt treff  
onsdag 7. mars 2012

18.00-18.30 Erfaringer fra kurs til pasienter og pårørende ved  
 Hospice Lovisenberg, høsten 2011 v/fysiotera-
 peutene ved Hospice
18.30-19.00     Fallforebygging i palliativ avdeling.
 v/Torunn Åkra, Haraldsplass Diakonale Sykehus
19.00-19.15     Pause 
19.15-19.45     Resultater fra studien i 2006-2009 , fysisk tre-
 ning til pasienter med alvorlig kreftsykdom og  
 kort forventet levetid. ( artikkel i The Oncologist  
 5. okt. 2011) v/Unni Vidvei Nygaard
19.45-20.30   Mediyoga/yoga til palliative pasienter
 v/Inger Lise Nesvold
20.30-21.00   «Åpen runde». Erfaringsutveksling og spørsmål til  
 hverandre. Hva skjer rundt i landet? 

Palliativt treff arrangeres på Hospice Lovisenberg, Geitmyr-
sveien 45. Omvisning på Hospice etter programmet for de som 
ønsker. Det serveres pizza før programmet, fra klokken 17.30.
Påmelding skjer sammen med påmelding til årsmøtesemi-
naret, og koster kr 100,- i tillegg.

Overnatting: Hotellrom kommer i tillegg og må bestilles direkte 
av deltager: Thon Hotel Opera, tlf. 22 31 07 84, 
referansekode 8794821.

Velkommen!

NFFs faggruppe for hjerte- og lunge-
fysioterapi ønsker velkommen til

Seminar og Årsmøte 16. -17. mars 2012 
på St.Olavs Hospital, Trondheim

PROGRAM
Torsdag 16.02.2012

08.30-09.OO Registrering, kaffe/te 
09.00-09.15 Åpning 
09.15-10.00 Rehabiliteringstilbud for personer med sykelig  
 overvekt. Resultater og erfaringer. 
 Røros Rehabilitering
  v/fysioterapeut Kjersti T. Løwø
10.15-11.00 Trening og metabolsk syndrom
 Ph.d. Dorthe Stensvold, NTNU
11.15-12.00 HUNT; VO2max og cardiovaskulære hendelser 
 Fysioterapeut, Ph.d. Stian Aspenes, NTNU
12.00-13.00 Lunsj 
13.00-13.30 Frie foredrag                                                                                                                                         
13.30-14.15 Hjerterehabilitering i primærhelsetjenesten,     
 er det fremtiden?
 Fysioterapeut ph.d. Birgitta Blakstad Nilsson
14.30-15.30 Trening/praktisk sesjon 
16.00-17.00 Årsmøte og valg 
19.00 Middag 

Fredag 17.02.2012
08.30-09.00 Registrering, kaffe/te 
09.00-09.15 Åpning 
 Presentasjon v/sponsorer 
09.15-10.00 KOLS – En sykdom som ikke bare affiserer luft-
 veiene? 
 Prof.med. Rolf Walstad, SOHO
10.15-11.00 Non-invasiv ventilasjonsstøtte under trening for  
 personer med kols. 
 Fysioterapeut Brit Hov 
11.15-12.00 Intercostalbehandling for hjerte- og lungepa-
 sienter. 
 Spesialfysioterapeut Astrid Tarlebø Berg, SOHO
12.00-13.00 Lunsj 
13.00-13.45 Trening og undervekt. 
 Spesialfysioterapeut MS Anita Grongstad, 
 Glittreklinikken           
14.00-14.45 Historie fra gjennomgått hjerte-og lungetrans-
 plantasjon 
 Barbro Nymo Tyldum
14.45-15.15 Oppsummering/Evaluering 

Med forbehold om endringer i programmet.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Påmelding: http://eventus.trippus.se/hjerteoglunge
Husk også å melde deg på til felles middag!

Frist: 14.01.12.
Frist for frie foredrag: 14.01.12. Frie foredrag gir fri kursavgift.

Priser:
Kursavgift medlem faggruppen: Kr. 1.700,-. Én dag kr. 1000,-
Kursavgift ikke-medlem: Kr. 2.200,-. Én dag kr.1.500,-
Studenter og turnuskandidater: Kr. 900,-. Én dag kr. 500,-
Felles middag: Kr. 350,- 
Kursavgiften inkluderer kaffe, te, frukt og lunsj

Kontaktperson i faggruppen: 
Nina Steckmest, tlf. 990 24 608, nsteckmest@gmail.com
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Faggruppen i manuellterapi presenterer i samarbeid med

Radisson Blu Hotel Bergen
Fredag 10.02 - Lørdag 11.02 2012

Tre sesjoner med keynotes og workshops:
Hands On – Klinisk resonnering 

Kollegaveiledning torsdag 09.02.2012

Årsmøteseminar 2012
”Med hode og hender”

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

Seminaravgift:
Medlem FFMT 3400,- 
Medlem NFF    4000,- 
Ikke medlem    4600,-
Student            2000,-

Forelesere omfatter navn som:
Nikki Petty – Klinisk resonnering
Julie Day – Fasciesystemet 
Gustav Bjørke – Motorcontrol intervensjon 
ved korsryggsmerter
Hanne Albert – Behandling av akutte ryggplager
Hans van den Berg – Applied Anatomy of Occiput-
Atlanto-Axial complex
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TORSDAG 15.03.12
09.00–09.30  Registrering
09.30–10.15  «Frisk og kronisk syk»
 Elin Fjerstad (Psykologspesialist) NRRE (Nasjonal  
 revmatologisk rehabiliteringsenhet) og NRRK  
 (Nasjonal revmatologisk  rehab- og kompetanse-
 senter)
10.15–10.25  Pause
10.25–11.10 Rehabilitering etter korsbåndskade  og korsbånd 
 kirurgi 
 Ingrid  Eitzen (fysioterapeut, PhD), Norsk senter  
 for aktiv rehabilitering
11.10–11. 15 Pause
11.15 – 12.00 Ryggpasienter, sub-klassifisering og kognitiv 
 tilnærming
 Kjartan Fersum (manuell terapeut, PhD) UiB og  
 Centrum fysioterapi
12.00–13.00 Lunsj
13.00–14.00 Årsmøte
14.00–14.15 Pause
14.15–15.10 «Når legen blir rehabiliteringspasient …»
 Knut T. Gjesdal (Overlege og professor i hjertesyk-
 dommer)
15.10–15.20 Pause
15.20–16.05 Prosjekt «Slagbehandlingskjeden Bergen»
 Håkon Hofstad (Overlege, spesialist i nevrologi,  
 PhD-kand) UiB, Helse-Bergen
16.05-16.15 Pause
16.15–17.00 Prosjekt «Slagbehandlingskjeden Bergen» -   
«Tverrfaglig arbeid»
 Representant fra Innsatsteam Rehabilitering 
 Bergen kommune

FREDAG 16.03.12
09.00–09.45 Tidlig rehabilitering etter alvorlig traumatisk 
 hjerneskade 
 Ingerid Kleffelgård (Fysioterapeut, MSc) Ullevål  
 Universitetssykehus
09.45–09.55 Pause
09.55–10. 40 «Motivasjon og mestring» - Kognitive tilnærminger
 Terje Manger (Professor i ped. Psykologi og dr.  
 Philos) Psykologisk fakultet, UiB
10.40–10.50 Pause

10.50–11.40 Kognitiv tilnærminger forts. Terje Manger
11.40-12.00 Innlegg v/Akumed 
12.00–13.00 Lunsj
13.00–13.45 Rehabilitering etter ”Locked-in syndrome”
 Ellen Høyer (Fysioterapeut, PhD- kand) Sunnaas  
 Sykehus HF
13.45–13.55 Pause
13.55–14.40 Trening – ikke bare repetisjoner
 Terje Nitter (fysioterapeut), TONUS og Bård Bogen  
 (fysioterapeut, PhD-kand), UiB
14.40–14.50 Pause
14.50–15.30 Samhandlingsreformen. Ved forbundsleder 
 eller nestleder i NFF
15.30–15.35 Avslutning – vel hjem!

Sted: NORGES IDRETTSHØYSKOLE – Sognsveien 220, Oslo. 
Auditorium D

Priser (inkludert lunsj):
2500,- for ikke-medlemmer av Faggruppen NOR for begge dager
2000,- for medlemmer av Faggruppen NOR begge dager 
1250,- for ikke-medlemmer av Faggruppen NOR 1 dag
1000,- for medlemmer av Faggruppen NOR 1 dag

Bindende påmelding innen mandag 5. mars 2012 til: 
Birgit Gran, Øvre Sædalsv. 47, 5099 Bergen, 55 56 12 16 (jobb), 
958 08 531 (mobil), epost: Birgit.gran@bergen.kommune.no

Påmeldingen skal inneholde følgende opplysninger :
Navn, adresse, arbeidsplass, tlf., e-post, navn på betaler og medlem-
skap i faggruppe NOR  - ja/nei, påmelding en eller begge dager.

Betalingsfrist 10. mars 2012 – innbetaling til:
NFFs Faggruppe NOR v/Birgit Gran, Øvre  Sædalsv. 47, 
5099 Bergen.
Kontonr. 1602.59.25665
Faktura sendes ut ved påmelding per mail.

Saksliste til årsmøtet og årsberetning vil bli sendt ut i forkant av 
årsmøteseminaret.

Faggruppe NOR forbeholder seg retten til å endre programmet. 

NFFs faggruppe for nevrologi, ortopedi og revmatologi inviterer til 
ÅRSMØTE og ÅRSMØTESEMINAR i Oslo

15. og 16. mars 2012

TEMA: Rehabilitering – Fra nevrologisk, ortopedisk og 
revmatologisk perspektiv

I samarbeid med AkuMed

NFF avdeling Akershus – Årsmøte 2012 
Onsdag 7. mars 2012
Fagmøte kl 1700 og Årsmøte kl 1830 
Sted: kommer ved nærmere innkalling  

 
Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 10. februar 2012.  
Sendes på mail: infoakershus@gmail.com
 
Årsmøtepapirene blir lagt ut på avdelingens nettsider 3 uker før årsmøtet og kan bli 
tilsendt per post ved forespørsel.  
 
Kontakt Valgkomiteen: 
Ellen Marie Åsprang, mob 958 38 636, e-post: ellen.marie.asprang@gmail.com 
Stian Rudsveen Engen, mob 997 00 061, e-post: stianengen77@hotmail.com
Helga Margrethe Backer . e-post: helgabac@hotmail.com

Velkommen til årsmøtet! 

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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Oppfølgingsseminar til kurset «Fysioterapi for 
barn med funksjonsnedsettelse 0 -6 år»

Tema: Oppfølgingsseminar/workshop med fokus på praksisfel-
tet. Det vektlegges analyse av bevegelseskvalitet som grunnlag 
for stimuleringstiltak. 

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med barn. Dette 
oppfølgingsseminaret er beregnet for deltagere som har gjen-
nomført kurset «Fysioterapi for barn 0-6 år med funksjonsned-
settelse» og andre med tilsvarende kunnskap.

Målsetting: Gi deltagerne en faglig oppdatering og fordypning 
innen praksisfeltet. Øke deltagernes evne til observasjon, ana-
lyse og tiltak i forhold til barn med funksjonsnedsettelse.
Bevisstgjøring og refleksjon i forhold til egen praksis. Erfarings-
utveksling.

Gjennomføring: Hovedvekt på praksisfeltet med utgangspunkt i 
observasjon og analyse belyst med video.
Kursdeltagerne oppfordres til å ta med egne videoer til analyse. 
Det vil bli jobbet med konkrete tiltak.

Kursansvarlige: Berit Sunde og Janneke Kersaan, Spesialister i 
barne-og ungdomsfysioterapi, MNFF. 
Seminaret er godkjent av NFF som fysioterapispesifikk etterut-
danning i Barne- og ungdomsfysioterapi.

Praktiske opplysninger:
Tid: 27.-29. februar 2012
Sted: Ragna Ringdals Dagsenter, som ligger  inne på området til 
Nordre Aasen bo og habiliteringssenter Inngang: Hans Nielsen 
Hauges gt. 44 B., 0481 Oslo
Deltagerantall: 20
Kursavgift: kr. 3.000,-
Påmeldingsfrist: 10.februar
Påmelding: Berit Sunde, be-sund@tele2.no.  
Arrangør: Berit Sunde, orgnr. 995 734 354

3.-4. mars: Undersøkelse og 
behandling av rygg
Over to dager (10 timer) vil NIMIs dyktige 
fysioterapeuter gi oss oppdatert kunnskap 
om undersøkelse og behandling av rygg. 
Kurspris er inkludert lunsj og frukt/kaffe. 
Kurset holdes på Hjelp24 NIMIs lokaler på 
Ullevål i Oslo. Årsmøte for UFF vil bli holdt 
etter kurset på søndag.

Det lønner seg å bli UFF-medlem! 
Pris for UFF-medlem: 1.750. NFF: 2.100. Andre: 2.750.
3. klassinger er velkomne!  
Påmelding til uff@fysio.no - frist 15. februar.

www.holteninstitute.com/
Kurs i Medisinsk treningsterapi 

(MTT) 2012

Steffensrud
Rehabiliteringssenter AS

Grunnkurs i bindevevsterapi
9. - 11. mars 2012

Kursets innhold og målsetting:
Gi deltakerne innføring i bindevevsterapi som behandling, og i 
teori om smertemekanismer og det autonome nervesystem.
Opplæring og praktisk trening i behandlingsteknikker.

Denne behandlingsformen passer for pasienter med bl.a. kro-
niske/diffuse smertetilstander, ME, forstyrrelser i sirkulasjons-
systemet, CRPS og revmatiske sykdommer.

Kursholder:  
Gesien Smit Janssens, spesialfysioterapeut

Sted:
Steffensrud Rehabiliteringssenter AS,Vestre Toten veg 1530, 
2846 Bøverbru

Kursavgift: kr. 2950,-

Bindende påmelding med navn og fakturaadresse  
sendes til mho@steffensrud.no

Påmeldingsfrist: 23.02.2012. 
Ytterligere informasjon om kurset finner dere på 
www.steffensrud.no eller ring oss på tlf. 61 19 91 73/60.

Behandling og oppfølging 
av stressete/utbrente
Todagers-kurs for behandlere og terapeuter. Fokus er på hvor-
dan bistå, behandle og følge opp klienter som er utbrent, samt 
hjelpe dem å mestre fremtidig stress.

Mer informasjon: www.stresscoaching.no/bkurs
To kurs i Oslo våren 2012: 9-10. februar, 22-23. mars
Kursavgift: 3400 kr inkl. kursmateriell (maks. 12 deltakere)
Påmelding m/navn og fakturaadr. til linn@stresscoaching.no 
Kursholder: Linn Anette Solberg, psykologisk atferdsviter m/spesia-
lisering innen stress og utbrenthet

SHOULDER REHABILITATION
WHAT’S NEW FROM A BIOMECHANICAL AND 
CLINICAL POINT OF VIEW?
Prof dr Ann Cools, PT, PhD
Oslo 27.-28. april 2012

For info: www.smertebehandling.info eller 
knut@smertebehandling.info. Tlf. 936 52 043.

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



FYSIOTERAPEUTEN  1/12     49

Kurs i Læringsorientert fysioterapi

Er du nysgjerrig på å forstå mer av sammenhengen mellom kropp 
og sinn? Læring står sentralt for å forstå mer av denne sammen-
hengen. Enhver endring i tanker, følelser og handling, liten eller 
stor, er basert på  læring. Kroppen viser seg å være en unik inn-
fallsport til å få til varige endringer også av mentale prosesser. 

Målgruppe: Fysioterapeuter med minst to års  praksis. God 
forberedelse til kurset  er  bøkene «Læringsnøkkelen», 2010 og 
«Balansekoden», 2006,Universitetsforlaget.

Spørsmål? Ta kontakt via e-post eller vår 
hjemmeside www.balansekoden.com. 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne 
kunne prøve ut Læringsorientert fysio-
terapi som egenutvikling og som tilnær-
mingsmodell i sitt kliniske arbeid.
Kursholdere: Fysioterapeutene Britt Fadnes og Kirsti Leira. 
Professor i nevroanatomi Per Brodal foreleser på en del av  
kurset.

Praktiske opplysninger:
Tid: 15. og 16. mars og en oppfølgingsdag 11. mai 2011, 
kl. 09.00 – 17.00.
Kursavgift: 3.750 NOK., inkl. en times lunsjbuffet. 
Påmelding: Kirsti.Leira@helse-nordtrondelag.no. 
Kursavgift betales ved påmelding til kontonr. 0530 77 32159.
Sted: Rica Holberg Hotel, Holbergs Plass 1, 0166 Oslo. 
Tlf. 23 15 72 00. 

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



50      FYSIOTERAPEUTEN  1/12

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 min-
stelønn, noe som gjør dette enda viktigere. NFFs tillitsvalgte på arbeidsplassen eller  
lokalavdelingen kan være behjelpelig med relevant informasjon til NFFs medlemmer. 
Priser og tidsfrister står på nest siste side. 
Annoner bestilles på www.fysioterapeuten.no

arbeidsmarkedet

Grimstad Kommune 

KOMMUNEFYSIOTERAPEUT 
– BARNEFYSIOTERAPI 

100% fast stilling innenfor barnefysioterapi er ledig fra 
12.03.12. Søknadsfrist: 09.02.12. 
Se Grimstad kommunes hjemmeside www.grimstad.kommune.no. 
for full utlysningstekst og søknadsskjema.

Virksomhet Helsetjenester gir forebyggende og rehabiliterende hel-
setjenester til  Ski kommunes befolkning, dvs ca 28.000 innbyggere. 
Virksomheten administrerer tjenestene som avtalefysioterapeutene 
og fastlegene yter i den kommunale helsetjenesten. 

Generell beskrivelse av ledig driftstilskudd
Ski kommune har ledig 100 % (36 t / uke) driftstilskudd for avta-
lefysioterapeut fra 01.07.12.
Driftstilskuddet er tilknyttet Centrum Fysioterapi. 

Kvalifikasjoner/utdanning: Offentlig godkjent fysioterapeut 

Det søkes etter fysioterapeut med:
• Bred faglig kompetanse innen allmenn fysioterapi.
• Kompetanse, erfaring fra og interesse for inkontinenspro-

blematikk og bekkenrelaterte plager.
• Erfaring fra og interesse for gruppebehandling.
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
• Evne til å drive privat praksis.

Generell informasjon:
• Personlig egnethet vil bli vektlagt.
• Praksisen skal drives i henhold til lov om helsetjenesten i 

kommunene og annen relevant helselovgivning og på de 
vilkår som fremgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder.

• Kommunen kan stille krav om at inntil 1/5 av avtalt hjemmel 
skal rettes mot brukere med særskilte behov (behandling i 
pasientens hjem, barnehage eller skole).

• Tildeling av avtalehjemmel vil skje på de vilkår som fremgår 
av ASA 4313.

Kontaktpersoner: 
Virksomhetsleder Heidi P. Grøtvedt, tlf. 64 87 84 75.
Avdelingsleder Vibecke Tvedt Gustavsen, tlf. 64 87 84 80.
Spørsmål vedrørende lokaler og drift med mer kan rettes til: 
Centrum Fysioterapi v/ Heidi Taranger, tlf. 92 01 10 77.

Søknad m/CV sendes fortrinnsvis elektronisk på www.ski.kom-
mune.no/Ledige-stillinger-i-Ski-kommune/. Ved behov for hjelp 
eller tilgang til PC, kontakt personalavdelingen, tlf. 64 87 85 21. 
Attester og vitnemål tas med til evt. intervju. 

Søknadsfrist: 15.02.2012. Saksnr: 11/2665

HØGSKOLE OG UNIVERSITET
Forhåndsgodkjenning se: www.fysio.no/spesialistordningen

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT
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MASTERGRADSPROGRAM    
I HELSEFAG, STUDIERETNING   
KLINISK NEVROLOGISK FYSIOTERAPI

OPPTAK HØST 2012
Universitetet i Tromsø tilbyr 2-årig samlingsbasert 
mastergradsstudium for fysioterapeuter som 
arbeider med barn eller voksne med nevrologisk 
betingede funksjonsproblemer. Teori og praksis 
integreres gjennom hele studiet. Mellom  
samlingene er studentene i klinisk praksis på eget 
arbeidssted og får veiledning. Studentene har  
rett til avtale om trygderefusjon i studietiden.
Nærmere opplysninger om opptakskrav,  
oppbygning og innhold i studiet finnes på   
http://www.uit.no eller ved henvendelse til 
Institutt for helse- og omsorgsfag ved  
fagansvarlig/amanuensis Britt Normann,   
tlf. 996 14 941, britt.normann@uit.no.
Søknadsfrist:  15. april 2012.   
Oppstart:  August 2012.
Din søknad registrerer du her:    
http://uit.no/sokweb. 
Det åpnes for å søke fra ca. 1. februar 2012



 

1 uke i Tyrkia 
fra 1999,-
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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

JANUAR
27.-29. Drammen 
PFGs Vinterseminar 2012
Arr.: PFG
Info: http://eventus.trippus.se/
pfg2012

FEBRUAR
15. Bergen
Seminar om klumpføtter og 
fysioterapi 
Arr.: Fotfeilforeningen 
Info:arrangement@
fotfeilforeningen.no / www.
fotfeilforeningen.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

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 

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: 
Stillings- og kursannonser kun på nett: Kr. 4.000  
Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER 2012

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  
 debattinnlegg stilling ledig dato
2     23/1      27/1 17/2
3     20/2      24/2 16/3

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
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Medieplan 2012

Nr.  Matr.frist  Matr.frist  Utgivelse

 manus, pro-  stillings-

 dukt-, kurs-  annonser

 annonser

1  16.12  19.12  20.01

2  23.01  27.01  17.02

3  20.02  24.02  16.03

4  26.03  30.03  27.04

5  30.04  04.05  25.05

6  21.05  25.05  15.06

7  23.07  27.07  17.08

8  20.08  24.08  14.09

9  24.09  28.09  19.10

10  22.10  26.10  16.11

11  12.11  16.11  07.12

Papirformat: 210 x 280 mm

Satsflate: 180 x 247 

Spaltebr.: 57 mm

Trykkmetode: Offset

Trykkeri: Merkur-Trykk AS

Papirkvalitet: Omslag: G-print 130 g

Innmat: G-print 90 g

Annonsemateriell: Digitalt.

Tillegg for levering av annet materiell.

BILAG: 

Løse og innstiftede bilag etter avtale.

STILLINGSANNONSER (spaltebredde: 88 mm):

Per sp mm: kr. 42. 

Stillingsannonse kun på nett inntil fire uker: kr. 4.000.

MØTER OG KURS (spaltebredde: 88 mm):

Per sp mm: kr. 30.

Kurs-/møteann. kun på nett inntil fire uker: kr. 3.000.

RABATTER:

Produktannonser:

3-5 innrykk: 5%

6-8 innrykk: 10%

9-12 innrykk: 15%

Rabatt stilling-/kursannonser: 

10% ved 2. gangs innrykk 

av samme annonse i påfølgende nummer ved 

samlet bestilling.

Format  4 farger  Sort  

1/1 side  18.300  12.200 

1/2 side  11.900   7.600 

1/4 side    8.300   4.700 

1/8 side    5.000   3.200  

Baksiden 20.100 

2/1 side  32.500 

Spesialplassering: 10% tillegg.

Utgivelsesplan

Tekniske data

Annonsepriser

Opplagskontrollert av DNFF
Utgiver: Norsk Fysioterapeutforbund
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Norsk Fysioterapeutforbund
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RIKTIG UTSTYR 
ER EN VIKTIG 
SUKSESSFAKTOR.
Derfor velger Skiforbundet trykkbølge-
behandlingsutstyr med dokumentert effekt. 

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

Importør / distributør:

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

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

“trykkbølgeduo” basert på den nyeste 

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

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

For mer informasjon og dokumentasjon, 
se trykkbølgebehandling.no

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

Benyttes av 

Norges Skiforbund

Nyhet!
Swiss DuoClast® 
komplett 2-modulers 
trykkbølgeutstyr
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