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TELEMEDISIN Sunnaas sykehus har kommet svært langt når det gjelder videokonferanser (VK). Pasientene har 
ofte komplekse funksjonsutfall, og mange fagfolk er berørt når de skal hjem. VK bedrer samhandlingen mellom 
aktørene i rehabiliteringen.

HINKETEST En doktoravhandling 
av Britt Elin Øiestad viser at vel 
halvparten av pasientene som har 
operert fremre korsbånd får påvist 
kneleddsartrose etter 10-15 år. 

IKKE BILLIG Kommunenes svar til 
den nye helsereformen er krav om 
betydelige økonomiske og adminis-
trative ressurser.
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Redaksjonen avsluttet: 27. november 2009
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OSTEOPOROSE Bildet på Fysiotera-
peutens forside er en SEM (coloured 
scanning electron micrograph) av 
osteopatisk ben. Deler av overfla-
ten (oransje) har gått i oppløsning, 
og viser det underliggende vevet 
(gult). Foto: Science Photo Library/ 
SCANPIX
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AVISER OG UKEBLADER gjør en god jobb når det gjelder formidling av stoff om ryggsmer-
ter. Det som skrives er i stor grad kunnskapsbasert, skal vi tro professor Even Lærum ved 
FORMI, Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser.

Og det gjør vi gjerne. Det er ikke hverdagskost for journalister å få skryt. Dette er gledelige 
nyheter for en gammel bladfyk.

Lærum har gjennomført en kartlegging av hva aviser og ukeblader skriver om forebygging, 
utredning og behandling av ryggsmerter. Resultatet viser at det i stor grad samsvarer med de 
tverrfaglige retningslinjene. Og kanskje til manges overraskelse er det ukepressen som faglig 
sett kommer best ut.

– Fagmiljøene har de siste årene hatt konsistente budskap utad, og dette har nådd fram både 
til journalister og til folk flest. Journalister har også mer kunnskap enn tidligere, sier Lærum.
Fysioterapeuter har en utfordring når det gjelder å få ut informasjon om hvilken betydning 
yrkesgruppen har for store pasientgrupper. Dette gjelder ikke minst NFF. Vi står overfor 
store helsereformer, og en ny lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene, der regjerin-
gen ønsker seg profesjonsnøytralitet. 

Mange helsefaggrupper, både klinikere og forskere, bruker mediene på en god måte. Men 
det finnes fortsatt en del skeptikere som frykter at journalister bare er ute etter det sensasjo-
nelle, og at de vil vri budskapet i en retning du ikke ønsker. Kartleggingen FORMI har utført 
viser at det slett ikke alltid er tilfelle. Bruk mediene, lokalt og sentralt, for å få fram din sak!

En annen problemstilling gjelder forholdet mellom trening 
og fysioterapi. Hva er hva? Even Lærum har ikke sett spesi-
elt på dette, men resultatene peker etter vårt syn likevel på 
en utfordring for fysioterapeuter. 97 prosent av omtalene i 
kartleggingen angir at trening anbefales/har positiv effekt. 
Tilsvarende tall for fysioterapi er 26 prosent, omtrent som 
for legemidler. 

Men trening er jo ofte spesifikk trening under veiledning 
av fysioterapeut.  Blir fysioterapeutens faglige betydning for 
lite synlig når det gjelder trening og fysisk aktivitet? Klarer 
brukerne og kommunene å se hva som ligger bak et faglig 
gjennomarbeidet treningsprogram?

Hvis ikke er det grunn til å rope varsku. På dette området er 
det mange konkurrenter.
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aktuelt Fysioterapeuter har ingen grunn 
til å engste seg. Arne Norum, side 6

Kommunenes svar til den nye 

helsereformen er krav om be-

tydelige økonomiske og admi-

nistrative ressurser.  

TEKST Heidi Johnsen
hj@fysio.no

DA HØRINGSFRISTEN gikk ut 18. januar, var 
det kommet inn ca. 500 høringsuttalelser til 
ny lov om kommunale helse- og omsorgstje-
nester og ny folkehelselov. Fysioterapeuten 
har sett på en del av høringsuttalelsene. En 
rød tråd i budskapet fra kommunene er at 
det ikke blir en vellykket helsereform uten 
tilføring av store økonomiske ressurser til 
kommunene. Økte økonomiske ressurser 
er et tydelig krav fra kommunene. Vi valgte 
ut Alta i Finnmark, Gran i Oppland, Trond-
heim og Bergen. Dette er kommuner som 
i utgangspunktet støtter samhandlingsre-
formen. De mener imidlertid at hvis kom-
munene skal klare å etablere gode tjenester, 
vil det bety store endringer, med behov for 
betydelige økonomiske og administrative 
ressurser. 

Økonomiske incentiver
Alta kommune mener at dette er underkjent 
i høringsnotatet fra Helse- og omsorgsde-
partementet (HOD). Kommunen under-
streker at etablering og drift av intermediær-
enheter/sykestue, økt satsing på folkehelse 
og forebygging på alle plan, må være fulgt 
av gode økonomiske incentiver. I høringsut-
talelsen peker Alta på at det legges opp til at 
langt større grupper enn i dag skal defineres 
som helsepersonell. Dette vil kreve betyde-
lig opplæring, utdanning og nyrekruttering. 
Kommunen ønsker at dette skal administre-
res og tilrettelegges av sentrale myndighe-
ter, og at antallet studieplasser må tilpasses 
framtidige behov. Videre bør det legges til 
rette for desentraliserte studieforløp. Teori 

og praksis i helseutdanningene må tilpasses 
utfordringer og behov i kommunehelsetje-
nesten i langt større grad enn i dag. Kom-
munene må settes i stand til å være konkur-
ransedyktige, blant annet i forhold til lønn 
for å kunne rekruttere kvalifisert helseper-
sonell, skriver Alta kommune. 

Sterkere styringsmuligheter
Trondheim kommune påpeker at lovforsla-
get tydeliggjør kommunenes plikt til å sørge 
for nødvendige helse- og omsorgstjenester, 
og oppfatter forslaget som en «tjenestelov». 
Det skal være mest mulig opp til den enkelte 
kommune å bestemme hvordan tjenestene 
organiseres, inkludert hvilke profesjoner 
som skal brukes. Det vises til at loven er 
foreslått å være profesjonsnøytral med unn-
tak av legetjenesten. Trondheim kommune 
mener på sin side at lovene bør være profe-
sjonsnøytrale fullt ut.

Videre peker Trondheim på at kommu-

nene fortsatt skal kunne velge om de skal gi 
tjenestene i egen regi eller om det skal inn-
gås avtaler med private tilbydere. Siden lo-
ven skal være profesjonsnøytral for alle som 
arbeider under Lov om helse- og omsorgs-
tjenester, åpnes det i loven for at alle tjenes-
ter kan settes ut; også til andre grupper enn 
før. Trondheim kommune mener det her er 
behov for forenkling og harmonisering av 
regelverk, og ønsker sterkere styringsmulig-
heter. Kommunen mener at rammeavtalene 
KS har inngått med fagorganisasjonene for 
leger og fysioterapeuter med bakgrunn i 
dagens lovgivning, gir kommunen små sty-
ringsmuligheter. 

Avtalene bærer preg av profesjonsinteres-
sene både faglig og økonomisk, og det er ikke 
noen grunn til å tro at presset i den retning 
blir mindre når nye grupper skal omfattes. 
På denne bakgrunn støtter Trondheim kom-
mune forslaget om hjemmel for å kunne gi 
forskrift som regulerer avtaleinngåelse med 

Samhandlingsreform og nye helselover: 

Kommunene vil ikke selge seg billig

RØD TRÅD Klart budskap fra kommunene: ingen vellykket helsereform uten tilføring av store økonomis-
ke ressurser. Dette går som en rød tråd gjennom kommunenes høringsuttalelser. Foto: Colourbox.com
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private aktører, heter det i høringsuttalelsen.
Trondheim mener det er positivt at et 

eget kapittel i lovforslaget omhandler krav 
til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet, 
der det legges vekt på verdighet og helhetlige 
tilbud. Dette er nytt i forhold til gjeldende 
kommunehelsetjenestelov og sosialtjeneste-
lov, skriver kommunen.

Opptatt av kompetanse
Gran kommune mener at høringsnotatet 
om de nye lovene i altfor liten grad speiler 
tilbudene som befolkningen mottar i kom-
munene i dag, og den kompetansen som 
finnes innen forebygging og spesifikke hel-
setjenester. Dette bør utdypes for at utgangs-
punktet for endringene skal bli så bra som 
mulig, mener kommunen. 

Kommunen peker på at samhandling al-
lerede foregår i eksisterende flerfaglige team, 
og mener at det må legges mer vekt på spe-
sialisthelsetjenesten. Kompetansen fra spe-
sialisthelsetjenesten må overføres til kom-
munene. I forhold til kapasitet og innhold 
i utdanningene, mener Gran at dette må 
tilpasses kommunene og helseforetakenes 
behov for kompetanse. Forskningsinnsatsen 
og kunnskapsutviklingen må styrkes betrak-
telig, skriver kommunen. 

Kritisk til finansiering
Bergen kommune er positiv til intensjonen 
i samhandlingsreformen, men forutsetter at 
økte oppgaver og utvidet ansvar kompense-
res med særskilte økonomiske overføringer. 
Kommunen går derfor imot lovforslagets 
modeller for medfinansiering.

Kommunen understreker at den av fag-
lige og økonomiske grunner ikke kan påta 
seg et større lovpålagt ansvar for øyeblik-
kelig hjelp, uten at det blir en klarere gjen-
nomgang av forholdet til spesialisttjenesten. 
Den overordnede trenden de ti siste årene er 
at kommunene har overtatt stadig flere opp-
gaver som tidligere ble utført av fylkeskom-
munene og helseforetakene. Dette gjelder 
sykehjemstjenester, tjenester til funksjons-
hemmede og store deler av tjenestene til 
psykisk syke. I tillegg til de planlagte refor-

mene har det skjedd en glidning i ansvar og 
oppgaver mellom helseforetakene og kom-
munene, uten at dette er blitt formalisert 
gjennom reformer eller prosesser. Eksem-

pler på dette er redusert liggetid på sykehus, 
som har gitt kommunene økt ansvar for 
oppfølging og rehabilitering, skriver Bergen 
kommune. 

– Ingen fare for fysioterapiavtalene
 Profesjonsnøytralitet bør være et bærende prinsipp i forslaget til ny kommunal helse- og 

omsorgslov og ny folkehelselov, mener KS. Rådgiver Arne Norum i KS sier til Fysioterapeuten 
at dette ikke vil ha betydning for dagens avtaleverk for fysioterapeuter og leger.

Ifølge Norum har fysioterapeuter ingen grunn til å engste seg for at det nye lovforslaget 
vil føre til endringer av eksisterende avtaleverk.

– Dagens avtaler for leger og fysioterapeuter står på egne bein. Det politiske utfallet som 
lovforslaget gir, gir ingen grunn til å løse opp dagens avtaleverk.  Men problemstillingen med 
å se på avtaleverket er aktuelt i forhold til Konkurransetilsynet, som blant annet er kritisk til 
kjøp og salg av praksis og ubegrensede driftsavtaler.  Konkurransetilsynet mener at dette er 
i strid med konkurranseloven.  Det må både KS, NFF og Den norske legeforening se på, sier 
Norum.   

– Mange fysioterapeuter frykter det kan bli vanskelig å få nye avtaler med kommunene 
når samhandlingsreformen trer i kraft neste år?

– På kort sikt tror jeg ikke det nye lovverket vil bety noe for fysioterapeutene, sier Arne 
Norum til Fysioterapeuten.

PRISGARANTI PÅ BEHANDLINGSBENKER
Priser fra kr. 13.500,- eks. mva.

Kontakt oss for ytterligere informasjon og uforpliktende tilbud!
Grenseveien 80 • N- 0663 OSLO

Tlf. 23 05 11 60 • Fax. 23 05 11 70
salg@fysiopartner.com
www.fysiopartner.no

Fysioterapeuter i Sunndal har sagt sin mening

Kommunefysioterapeutene i Sunndal har levert sin egen høringsuttalelse til lovforslaget. 
De mener det må presiseres at utredning, diagnostisering og behandling skal utføres av 
autorisert helsepersonell.

Med autorisert helsepersonell mener de fastlegeordning, fysioterapitjeneste, ergoterapi-
tjeneste, psykologtjeneste, jordmor og helsesøster.

– Vi ønsker med dette å sikre pasientene i kommunen tilgang til fysioterapitjenester, og 
også at andre helsetjenester skal ha kvalifisert helsepersonell. Dersom det ikke står spesifisert 
hvilke yrkesgrupper som er kvalifisert til å utføre de lovpålagte tjenestene, er vi redde for at 
det kan bli vanskelig for administrasjon, politikere og brukere i kommunen å vite hvem som har 
den riktige kompetansen, skriver fysioterapeutene.

De ser også en fare for at helsetjenester på sikt kan bli lagt ut på anbud, noe de mener kan 
føre til at kvaliteten i behandlingen ikke blir ivaretatt. Med disse endringene i lovteksten ønsker 
de å sikre at brukere får tjenester som er faglig forsvarlige.

– Vi synes det er viktig at fysioterapeutene engasjerer seg og synes utad. Vi tok oppfor-
dringen fra NFF om å mene noe og sendte vår egen høringsuttalelse til departementet, sier 
kommunefysioterapeut Siw Julbø i Sunndal kommune til Fysioterapeuten. Hun påpeker at 
kommunefysioterapeutene gjør en god jobb, og det vil de fortsette med. Sunndal kommune 
har i dag tre kommunefysioterapeuter og en turnuskandidat.
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En doktoravhandling av Britt 

Elin Øiestad viser at vel halv-

parten av pasientene som har 

operert fremre korsbånd får 

påvist kneleddsartrose etter 

10-15 år. 

TEKST Heidi Johnsen
hj@fysio.no

PASIENTENE opprettholder likevel god 
funksjon i kneet over tid, til tross for høy 
forekomst av særlig mild artrose. Britt Elin 
Øiestad (34) disputerte i slutten av januar 
med avhandlingen: Knee osteoarthritis and 
knee function after anterior crucicate liga-
ment reconstruction. Long term results. 

Øiestad sier at hovedmålet med avhand-
lingen var å se på forekomsten av artrose 
10-15 år etter korsbåndoperasjon. Sammen 
med sine medarbeidere har hun fulgt opp 
258 pasienter som ble operert for fremre 
korsbåndskade i perioden 1990-1997. De 
har undersøkt knefunksjon over tid og ar-
troseforekomst 10-15 år etter operasjon. 

Avhandlingen består av fire artikler. Den 
første artikkelen er en systematisk opp-
summering av alle artikler på feltet. Andre 
artikkel er en prospektiv studie med fokus 
på knefunksjon og forekomst av artrose 
10-15 år etter operasjon. I tredje artikkel 
ser forskerne på sammenhengen mellom 
artroseforekomsten man finner på røntgen 
og hvilke symptomer pasienten har. Fjerde 
artikkel handler om risikofaktorer for å ut-
vikle artrose.

Diagnostisering
Kneleddsartrose er en tilstand hvor brusk- 
og benstrukturer i kneleddet gradvis ødeleg-
ges og endres. Dette kan føre til smerter og 
nedsatt funksjon i dagliglivet. Det er ingen 
felles diagnostisering av artrose i dag. I orto-
pedisk litteratur diagnostiseres artrose ofte 
bare basert på røntgenfunn, mens i revma-
tologisk litteratur defineres artrose i tillegg 
basert på smerte og symptomer.

Over halvparten av korsbåndopererte 
utvikler kneleddsartrose

TRESTEGS HINKETEST En av testene i studien var trestegs hinketest. Her hinker deltakeren to steg på 
ett bein og lander på to bein. Foto: Privat
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Det er behov for en ensartet måte å klas-
sifisere artrose på. Flere klassifikasjonssyste-
mer gjør at forekomst av artrose etter fremre 
korsbåndskade varierer betydelig på tvers av 
studier, og også i forhold til metodisk kvali-
tet på studiene, sier Øiestad. 

Når det gjelder pasientene i studien, har 
forskerne tatt røntgenbilder, testet isokine-
tisk muskelstyrke og hinketester og under-
søkt mekanisk stabilitet i kneet. I tillegg ble 
det benyttet spørreskjema (Cincinnati knee 
score og KOOS) og VAS-skala for måling av 
smerte.  

Resultater
I den systematiske oversiktsstudien fant for-
skerne at opp mot 50 prosent av deltakerne 
hadde utviklet artrose (artikkel 1). 

– I vårt eget materiale som omfatter ar-
tiklene 2, 3 og 4 fant vi at 74 prosent hadde 
utviklet røntgenologisk artrose, men 47 pro-
sent av disse hadde mild artrose. Vår studie 
har altså mange med mild artrose.  Det er en 
utfordring å sammenligne resultater på tvers 
av studier, fordi det brukes forskjellige rønt-
genologiske klassifikasjonssystemer, noe 
som er et stort minus for hele litteraturen, 
sier Øiestad. Hun oppfordrer derfor til at det 
lages et helhetlig klassifikasjonssystem. 

– I våre egne studier har vi definert artro-
se både etter osteofyttdannelse og leddspal-
tehøyde, mens mange andre studier bruker 
bare leddspaltehøyde, sier Øiestad.

Risikofaktorer
Doktoravhandlingen viser at alder var den 
viktigste risikofaktoren for artrose. Jo høy-
ere alder ved kirurgi, dess høyere odds for å 
utvikle røntgenologisk artrose.  

Et viktig funn i studien var at pasienter 
som har pådratt seg både korsbånd- og me-
niskskade og som hadde høyere alder da de 
ble operert, har størst sjanse for å utvikle 
artrose. Forskerne fant også at kneledds-
artrose hos tidligere korsbåndsopererte gir 
mer symptom i form av hevelse og redusert 
bevegelsesutslag i kneet, om man sammen-
lignet med de som ikke utviklet artrose.

– Bare pasienter med alvorlig grad av ar-
trose ser ut til å ha mer smerte, nedsatt funk-
sjon og redusert livskvalitet sammenlignet 
med dem som ikke utvikler artrose 10-15 år 
etter operasjon, sier Øiestad.

 – Finnes det andre alternativer enn opera-
sjon ved korsbåndskade?

– Alternativet er bare rehabilitering uten 
operasjon, men vi vet ikke om pasienten 
likevel utvikler artrose på sikt. Det er bare 
gjort en randomisert kontrollert studie som 
sammenligner operasjon og rehabilitering 
med rehabilitering alene (Frobell RB et al, 
2010). Denne viste ingen signifikante for-
skjeller i knefunksjon to år etter, men denne 
studien målte ikke artroseforekomst, sier 
hun.

Det er ifølge Øiestad heller ikke gjort 
gode studier på å forebygge meniskskade.

– Vi må ha mer fokus på forebygging og 
behandling av meniskskader. I vårt mate-
riale ble menisken i 95 prosent av tilfellene 
fjernet, og dette ser ut til å være den viktigste 
risikofaktoren for røntgenologisk artrosefo-
rekomst etter en korsbåndskade, sier Øie-
stad.

I Øiestads materiale var henholdsvis 57 
prosent menn og 43 prosent kvinner. Over 
60 prosent var skadet via idrettsaktiviteter. 
61 prosent ble skadet i ballaktivitet og 21 
prosent i skiaktiviteter. Siste kategori gjaldt 
stort sett alpint. 

Forebyggende arbeid
Øiestad påpeker at det er viktig å fortsette 
det forebyggende arbeidet for unge idretts-
utøvere for ikke å få korsbåndskade. Hun 
viser blant annet til dokumenterte studier av 
forsker og førsteamanuensis Grethe Mykle-
bust på feltet. 

– Det blir viktig å følge deltakerne i våre 
studier videre. De er i dag  gjennomsnittlig 
39 år. Hva skjer når de er 49 år? Vi jobber 
med å få finansiering på plass for å følge dis-
se pasientene videre. Det er absolutt et mål 
å jobbe mot, sier Britt Elin Øiestad, som er 
lektor ved Høgskolen i Oslo. 

De fire artiklene i 
avhandlingen

 Øiestad BE, Engebretsen L, Storheim 
K, Risberg MA. Knee Osteoarthritis After 
Anterior Cruciate Ligament Injury. Syste-
matic Review. Am J Sports Med 37:1434-
1443, 2009.

 Øiestad BE, Holm I, Aune AK, Gun-
dersen R, Myklebust G, Engebretsen L, 
Fossdal M, - Risberg MA. Knee Function 
and Prevalence of Knee Osteoarthri-
tis After Anterior Cruciate Ligament 
Reconstruction. A prospective study with 
10-15 years follow-up. Am J Sports Med, 
2010 Nov; 38(11): 2201-10.

 Øiestad BE, Holm I, Engebretsen L, 
Risberg MA. The association between 
radiographic knee osteoarthritis and 
knee symptoms, function, and quality of 
life 10-15 years after anterior cruciate 
ligament reconstruction. Br J Sports Med 
2010: e-published July 20.

 Øiestad BE, Holm I, Myklebust G, Gun-
derson R, Risberg MA. Quadriceps muscle 
weakness after anterior cruciate ligament 
reconstruction: a risk factor for knee 
osteoarthritis? Arthritis Care & Research, 
2010: Dec; 62(12):1706-1714.

PRISGARANTI PÅ BEHANDLINGSBENKER
Priser fra kr. 13.500,- eks. mva.

Kontakt oss for ytterligere informasjon og uforpliktende tilbud!
Grenseveien 80 • N- 0663 OSLO
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www.fysiopartner.no
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Langvarig kondisjonstrening 

kan gi forstørrede hjerte-

forkamre og forstyrrelser i 

hjerterytmen. Likevel lever 

Birkebeiner-skiløpere lengre 

enn gjennomsnittet av norske 

menn.  

TEKST Dagrun Lindvåg, dl@fysio.no
FOTO Birkebeinerrennet AS

DET viser avhandlingen til idrettslegen og 
forskeren Jostein Grimsmo, som disputerte 
i januar. Temaet er «Effekten av ekstrem 
utholdenhetsidrett på hjertet, med vekt på 
høyre ventrikkel». Jostein Grimsmo er av-
delingsoverlege for hjerterehabilitering ved 
Feiringklinikken i Akershus.

Avhandlingens tittel er «Cardiorespirato-
ry function, atrial fibrillation and cardiovas-

cular health effects of long-term endurance 
training in three different age groups of for-
mer or current long distance cross-country 
skiers. A 28-30 year follow-up study».

Eldre birkebeinere
I en pressemelding fra Det medisinske fa-
kultet ved Universitetet i Oslo blir det opp-
lyst at studien omfattet en gruppe mann-
lige eldre Birkebeiner-skiløpere med en 
gjennomsnittsalder på 70 år. De ble testet 
og undersøkt for å se om det var overhyp-
pighet av forkammerflimmer som følge av 
store mengder trening.  I perioden 2004–06 
ble 78 Birkebeiner-skiløpere undersøkt med 
testing på tredemølle og ultralyd av hjer-
tet. Dette var 90 prosent av de gjenlevende 
fra tidligere undersøkelser i 1976 og 81. Til 
sammen 37 menn var døde, med gjennom-
snittlig dødsalder på 75 år.

Mye hjerteflimmer
Grimsmo og medarbeidere har vist at det 
er en overhyppighet av forkammerflimmer 

hos disse skiløperne. De konkluderer med 
at langvarig kondisjonstrening ser ut til å 
gi økt risiko for å pådra seg forandringer i 
hjertet. Senere i livet kan dette gi forkam-
merflimmer. Men forskerne understreker at 
det ikke fins sikker viten om hvorfor noen 
med forstørrede forkamre får flimmer og 
andre ikke.   

Til tross for den økte risikoen for forkam-
merflimmer, lever birkebeinerne lengre enn 
gjennomsnittet av norske menn. Studien 
kan imidlertid ikke si noe sikkert om dette 
skyldes arv hos denne utvalgte gruppen, el-
ler om det er en konsekvens av mye trening.

En studie fra dette forskningsarbeidet ble 
publisert i European Journal of Cardiovas-
cular Prevention and Rehabilitation før jul, 
med Jostein Grimsmo som førsteforfatter. 
Her gikk det frem at én av åtte menn som 
deltar i Birkebeinerrennet utvikler atrieflim-
mer, i gjennomsnitt ved 58-årsalderen.  

Birkebeinere lever lengre, tross hjerteflimmer
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- alle størrelser, også for barn

Mange kreftpasienter etterlyser 
fysioterapi

Fire av ti pasienter med kreft har ønsker og behov om rehabilitering 
som ikke blir tilfredsstilt, ifølge en nylig publisert artikkel fra Radium-
hospitalet.  Flest pasienter hadde behov for fysioterapi.

43 prosent av kreftpasientene i undersøkelsen oppga at de hadde 
behov for fysioterapi som ikke ble dekket, mens 34 prosent oppga 
ønske om fysisk trening. 

Disse resultatene kommer fram i en nylig publisert artikkel av er-
næringsfysiolog Lene Thorsen. Hun er tilknyttet Nasjonalt kompetan-
sesenter for langtidseffekter etter kreftbehandling ved Radiumhos-
pitalet.  Over 1300 kreftpasienter, alle diagnostisert i 2005 og 2006 
med en av de ti vanligste kreftformene i Norge, deltok i undersøkelsen, 
som er omtalt i Dagens Medisin.

63 prosent svarte at de hadde behov for minst ett av de syv 
rehabiliteringsalternativene de kunne velge mellom. 40 prosent rap-
porterte om behov som ikke hadde blitt dekket. Høyest frekvens av 
behov som ikke var dekket, var det blant aleneboende pasienter med 
endret arbeidsstatus, og som hadde mottatt kjemoterapi og meldte 
om andre sykdommer.

Det var flest kvinner som deltok i undersøkelsen (70 prosent), og 
snittalderen blant deltakerne var 52 år. 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21231783

Vil utvikle levende beinmasse

Kunstige hofter blir ikke fullt så kunstige, hvis forskere ved NTNU 
lykkes med å utvikle levende beinmasse. De har funnet ut at alginat-
kuler kan styre dannelsen av skjelettets byggesteiner, som er kalsi-
umfosfat.  Nå drømmer forskerne om å lage reservedeler til skjelettet, 
skriver www.forskning.no. 

Alginater er salter som utvinnes fra tang og tare. De kan fortykke, 
stabilisere og danne geleer. Nå ser det ut til at 
alginatkulene også kan brukes som drivhus for 
beinmasse. 

Stipendiat Magnus Ø. Olderøy og kolleger 
har klart å produsere en form av kalsium-
fosfat ved hjelp av alginatkuler, og studerer 
nå egenskapene til de nye materialene. 
Forskningen skjer i samarbeid med Institutt for 
kreftforskning og molekylær medisin, NTNU og 
Technische Universität, München. 

Hvis forskerne lykkes, skal den levende 
beinmassen kunne implanteres ved skje-
lettskader, og etter hvert formdyrkes til nye 
hofter. 

Kilde: www.forskning.no

Trening i kombinasjon med pasientundervisning har ikke noe bedre 
smerteeffekt hos pasienter med hofteartrose enn hos pasienter som bare 
har deltatt i pasientundervisning, ifølge en ny doktorgradsavhandling.

Leddsykdommen artrose er blant hovedårsakene til alvorlige smerter 
og funksjonshemming i befolkningen over 55 år, og omkring 20 prosent 
viser tegn til sykdommen. Fysioterapeut og M.Sc. Linda Fernandes 
disputerte mandag 31.januar ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen har 
tittelen «Functioning, disability, and management of patients with hip 
osteoarthritis». 

Medisinsk fakultet, UiO, viser i en pressemelding til at pasientin-
formasjon og trening er anbefalt som grunnbehandling for pasienter 
med artrose i nasjonale og internasjonale retningslinjer. Fernandes har 
undersøkt om trening sammen med pasientundervisning er mer effektivt 
enn bare pasientundervisning med henblikk på smerte. 

Studien viser ifølge pressemeldingen at det ikke er noen forskjell i 
smertereduksjon mellom de to pasientgruppene. Det blir ikke opplyst 
hva effektstørrelsen er, verken for smertereduksjon eller funksjonsfor-
bedring, i de to pasientgruppene. 

109 pasienter med diagnostisert hofteartrose med milde til moderate 
symptomer ble tilfeldig trukket til å delta i enten pasientundervisning 
alene eller i pasientundervisning sammen med treningsprogram hos 
fysioterapeut. Pasientundervisningen og treningsprogrammet var spesial-
designet for pasientgruppen. 

Resultatene viste at det ikke var noen forskjell i smerteintensitet 
mellom de to gruppene over en oppfølgingsperiode på 16 måneder. Et 
interessant bi-funn var at gruppen som trente i tillegg til å få pasientun-
dervisning rapporterte om bedre funksjon i dagliglivet. Men det blir ikke 
opplyst hvor stor funksjonsforbedring det er snakk om. 

Hofteskoler har liten effekt
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Et sportssenter ved Universitetet 

i Stavanger (UiS) tilbyr 97 ulike 

treningstimer. Nå er en av dem, Per-

formance Step Interval, undersøkt 

vitenskapelig. Dette er en kombina-

sjon av step aerobics, vektløfting, 

aerobics og balanse i intervaller. 

DET er professor Kjell Hausken ved UiS og 
direktør Anne Tomasgaard ved SIS Sports-
senter som har gjennomført undersøkel-
sene av treningsformen Performance Step 
Interval.  Studien er presentert på nettstedet 
www.forskning.no i samarbeid med UiS.

Energiforbruket ble beregnet ut fra end-
ringer i puls målt hvert 15. sekund med 
pulsklokker på ti deltakere i løpet av en 75 
minutters økt med Performance Step Inter-
val. Treningen består av 11 deler.

– Det er umulig å trene med maksimal 
puls i 75 minutter, og umulig å trene maksi-
mal styrke i 75 minutter uten pause. Perfor-
mance Step Interval er en treningsform som 
utnytter det som ellers ville vært pauser, sier 
Tomasgaard.

Resultatene ble publisert i desember i 
tidsskriftet International Journal of Perfor-
mance Analysis in Sport. Ifølge Kjell Haus-
ken gir studien også et rammeverk som 

kan brukes til å evaluere og sammenligne 
treningsprogram, i form av puls og energi-
forbruk for ulike typer treningsaktiviteter 
som følger etter hverandre i tid. Han mener 
potensialet er stort for å gjøre aktiviteter ved 
treningssentre forskningsbasert også i Nor-
ge, og opplyser at det foregår mye forskning 
internasjonalt på området. 

Referanser:
- Hausken & Tomasgaard: Evaluating Performance Trai-
ning and Step Aerobics in Intervals, International Journal 
of Performance Analysis in Sport, Volume 10, Number 3, 
December 2010 , pp. 279-294(16).
- Rixon, Rehor & Bemben: Analysis of the assessment 
of caloric expenditure in four modes of aerobic dance, 
Journal of Strength and Conditioning Research, 2006 
Aug; 20(3):593-6.

En vitenskapelig undersøkt 
treningstime

PRISGARANTI PÅ BEHANDLINGSBENKER
Priser fra kr. 13.500,- eks. mva.
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Grenseveien 80 • N- 0663 OSLO
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www.fysiopartner.no

Fagredaktør i Fysioterapeuten 
skal ha permisjon høsten 2011. 
Vi søker etter frilans fagredaktø-
rer som kan ta en del av oppga-
vene i hans fravær, men er også 
interessert i videre samarbeid. 

Fagredaktør vurderer og klargjør 
fagartikler for publisering i tidsskriftet 
og administrer en prosess med ekstern 
fagfellevurdering. Jobben går ut på å 
sikre at manuskriptene er i tråd med Fy-
sioterapeutens retningslinjer, kommuni-
sere med fagfellevurderere, samarbeide 
med forfatterne om utbedringer og 
avgjøre eventuell publisering.

Søkere må ha helsefaglig relevant 
bakgrunn, ha minimum hovedfag eller 
mastergrad, ha egenerfaring som viten-
skapelig forfatter, samt mestre norsk 
og engelsk. Vi forventer ikke direkte 
erfaring som fagredaktør, men kunn-
skaper innen forskning og formidling 
er en forutsetning. Danske og svenske 
søkere kan også være aktuelle. 

Opplæring vil bli gitt. 

Godtgjørelse per artikkel etter avtale.

For mer informasjon, ta kontakt med 
fagredaktør Kjartan 
Vårbakken, fagredaktor@fysio.no,  eller 
redaktør Dagrun Lindvåg, dl@fysio.no.

Fagredaktør 
på frilansbasis? 

Svensk Parkinsonregister
I Lund arbeides det med å få opprettet et nasjonalt Parkinsonregister. Det blir i så fall det 

første i sitt slag i verden. En samlet database med informasjon om hver pasients sykehistorie gir 
nye muligheter til å vurdere effekten av ulike behadlingsformer, skriver Lund universitet og Skåne 
universitetssykehus i et nyhetsbrev.

Professor Per Odin er drivkraften bak prosjektet. Nasjonale sykdomsregistre har blitt en trend 
internasjonalt, men det fins per idag ikke noe register for pasienter som har Parkinson. Et nasjonalt 
Parkinsonregister vil være tillgjengelig på alle sykehus i Sverige. Målet er bedre og jevnere behand-
lingskvalitet.

FOTO Colurbox.com
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Fra 1. januar er mastergrad 

kravet for å bli spesialist. Men 

denne endringen vil ikke få 

noen innvirkning på NFFs 

kurstilbud. 

TEKST og FOTO Heidi Johnsen
hj@fysio.no

EN OVERGANGSORDNING på fem år sikrer 
at de som allerede er inne i et utdannings-
forløp kan fullføre innenfor den gamle ord-
ningen. Kurstilbudet skal videreutvikles og 
tilpasses etterspørselen, får Fysioterapeuten 
opplyst av NFFs fagseksjon. Revidert spe-
sialistordning ble vedtatt på Landsmøtet i 
Trondheim 29. november - 1. desember. 

Det har vært en del usikkerhet rundt hva 
som skjer når master legges til grunn for å 
bli spesialist. I tillegg til autorisasjon kreves 
det fysioterapifaglig eller helsefaglig master-
grad, totalt 120 studiepoeng. For manuell-
terapi og psykomotorisk fysioterapi gjelder 
eget regelverk som krever fagspesifikke mas-
tergrader som er godkjente for takstkompe-
tanse. 

Praksis og veiledning
Av praksis kreves to årsverk i spesialitets-
feltet, tatt på hvilket som helst tidspunkt et-
ter autorisasjon. Det kreves 1-2 år veiledet 
praksis, avhengig av hvilken mastergrad 
som ligger til grunn.  Mer informasjon om 
kravene finner du ved å gå inn på www.fysio.
no under spesialist. 

Ved masterutdanninger som innholder 
klinisk praksis er det krav om ett år veile-
det spesialistpraksis. Dersom mastergraden 
ikke har dette, kreves det minimum to års-
verk veiledet praksis som skal gjennomføres 

i etterkant av mastergraden. Minst 60 timer 
her skal inneholde praksisveiledning.

I dag er det ikke mastertilbud til alle spe-
sialistfelt innenfor NFF. Hvordan kan da en 
fysioterapeut som ønsker å bli spesialist i or-
topedi eller kvinnehelse gå fram?

– De kan ta en hvilken som helst helse-
faglig, tverrfaglig eller teoretisk mastergrad. 
Kompetansemål innen spesialistfeltet skal 
defineres i samarbeid med de ulike faggrup-
pene, sier Malene Haneborg, leder i NFFs 
fagseksjon.

Overgangsordning
Landsmøtet vedtok også en overgangsord-
ning på fem år for de som allerede er inne i 
et spesialitetsforløp.

– Fem år er ganske lang tid. Da er det jo 
mulig å starte opp etter gammel ordning og 
likevel klare å fullføre?

– Vi vil holde på det gamle opplegget i 
fem år for å sikre at de som er i gang kan 
fullføre. Vi har valgt en romslig ordning og 
tatt hensyn til mulige permisjoner innenfor 
dette forløpet. Jeg tror ikke at noen vil starte 
opp etter gammel ordning nå. Tendensen er 
at mastergrader kommer til å gjelde.  NFF 
jobber også internt for å forhandle fram en 
takst slik at masterkompetanse skal lønne 
seg, sier Haneborg.

Kurs som før
Den nye ordningen vil ikke endre NFFs 
kursvirksomhet i vesentlig grad. Haneborg 
understreker at det ikke er alle fysioterapeu-
ter som ønsker å bli spesialist. 

– Vår kursvirksomhet har som mål å gi 
et tilbud til alle fysioterapeuter som trenger 
økt kompetanse, uavhengig av bakgrunn. Vi 
skal ha et bredt, faglig tilbud til fysiotera-
peuter med ulik kompetanse og arbeidsfelt. 
For fysioterapeuter generelt er kursene våre 

viktige for å holde seg oppdatert og for faglig 
ajourføring, sier hun.

Utvikle kursene
NFFs fagseksjon arrangerte nylig en samling 
for kursledere, og de var mest opptatte av at 
NFF må passe på håndverket. De var opp-
tatte av praktiske fysioterapispesifikke kurs. 
Malene Haneborg frykter ikke framtiden for 
NFFs kursvirksomhet. 

– Alle fysioterapeuter, uansett grad av 
utdanning og erfaring, har ansvar for å 
holde seg faglig oppdaterte. Helse og syk-
domsbildet i befolkningen endres over tid. 
Forskning fører til stadig mer dokumentert 
kunnskap og behov for endringer i fagutø-
velsen. Etterutdanning er derfor viktig for 
den faglige tryggheten og den enkelte fysio-
terapeuts engasjement, i tillegg til fysiotera-
pitjenestens kvalitet.

Haneborg peker også på at for spesialister 
uten praksisopplæring i masterutdanningen 
eller liten praksiserfaring, kan NFFs kurs 
være en viktig kilde til fagspesifikk kunn-
skap for å nå kompetansemålene. 

Masterkrav får ingen innvirkning 
på NFFs kurstilbud

VIKTIG Malene Haneborg, leder i NFFs fagseksjon, 
sier at NFFs kursvirksomhet er viktig for  
alle fysioterapeuter, uavhengig av bakgrunn.

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

    Grip dagen med
kvalitetsprodukter fra
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Hva aviser og ukeblader skri-

ver om forebygging, utredning 

og behandling av ryggsmerter, 

samsvarer i betydelig grad 

med norske tverrfaglige ret-

ningslinjer.

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

DET VISER en kartlegging som Formid-
lingsenheten for muskel- og skjelettlidelser 
(FORMI) har gjennomført. Resultatene er 
presentert i en artikkel i Tidsskrift for Den 
norske legeforening. Førsteforfatter er pro-
fessor Even Lærum ved FORMI og Klinikk 
for kirurgi og nevrofag, Oslo Universitets-
sykehus. 

I en kommentar til Fysioterapeuten sier 
Lærum at det har skjedd store endringer 
når det gjelder holdninger til ryggsmerter 
og hva som formidles av faglige råd og ret-
ningslinjer for behandling.

– Fagmiljøene har de siste årene hatt 
konsistente budskap utad, og dette har nådd 
fram både til journalister og folk flest. Dette 
har også gitt positive resultater når det gjel-
der hva som skrives i mediene, sier Lærum.

Sykefravær ned
– Parallelt har det vært en nedgang i ryggre-
latert sykefravær. Fra 2005-2008 har antal-
let sykefraværsdager gått ned fra fire til tre 
millioner per år. Også her har konsistente 
budskap, gjennom retningslinjer, brosjyrer 
og formidling, hatt en veldig positiv effekt.

Lærum mener også at journalister nå er 
bedre oppdaterte og har fått mer kunnskap.

– Etter mitt syn har ukepressen den beste 
dekningen faglig sett, noe jeg ble gledelig 
overrasket over. Vi kan som fagfolk bli be-
dre til å få pressen med på laget når det gjel-
der å spre god og korrekt informasjon om 
ryggsmerter og andre helseplager. Vi bør 
behandle hverandre med respekt og utnytte 
det potensialet som ligger i et godt samar-
beid med pressen, sier professor Lærum.

Kartlegging
Målet var å kartlegge hva norske aviser og 
ukeblader skriver om ryggsmerter, og i hvil-
ken grad dette er i samsvar med de norske 
retningslinjene for korsryggsmerter, publi-
sert i 2002. 

Kartleggingen er gjort som en kvantita-
tiv innholdsanalyse av 495 artikler i årene 
2001–03 og 2005–06. I tillegg til å finne at 
medienes dekning i betydelig grad er kunn-
skapsbasert, viser funnene at aviser og uke-
blader som oftest skriver om vond rygg i for-
bindelse med personhistorier, risikofaktorer 
og behandlingstiltak.

– Risikofaktorer for ryggplager, utred-
ning, behandling og forebygging ble hyppig 
omtalt. Ingen av artiklene hadde et innhold 
som brøt direkte med retningslinjenes bud-
skap. Avhengig av medietype understøt-
tet 44-62  prosent retningslinjenes viktigste 
budskap, som er å gjenoppta vanlige aktivi-
teter, komme tilbake på jobb og sette i gang 
med øvelser og trening så snart som mulig, 
skriver forfatterne. 

De oppfatter mediene som medspillere 
for å få frem innholdet i retningslinjene for 
behandling av korsryggsmerter.

Trening på topp
307 av totalt 495 artikler omhandlet be-
handlingstiltak for ryggsmerter. Når det 

gjelder antallet omtaler, kommer trening 
(112) på topp og generell aktivitet (89) på 
andreplass. Deretter kirurgi (77), annen be-
handling (75), fysioterapi (68), kiropraktikk 
(63), legemidler (47), ro (45) og alternativ 
terapi (31). 

Når det gjelder effekt, angir 97 prosent av 
omtalene at trening har positiv effekt. For 
generell aktivitet er det 85 prosent, kirurgi 
27 prosent, annen behandling 64 prosent, 
fysioterapi 26 prosent, kiropraktikk 24 pro-
sent, legemidler 23 prosent, ro 17 prosent og 
alternativ terapi 21 prosent.

Omtaler der behandlingstiltak nevnes 
uten anbefaling eller konklusjon, utgjør 13 
prosent for trening, og 30 prosent for fysio-
terapi. Omtaler der tiltak frarådes eller angir 
ikke å ha effekt, utgjør 1 prosent for trening 
og 12 prosent for fysioterapi.

Fysioterapi og trening
En problemstilling som det etter Fysiotera-
peutens syn er relevant å peke på, gjelder 
forholdet mellom trening og fysioterapi; 
hva er trening og hva er fysioterapi? I denne 
kartleggingen er trening og fysioterapi to 
ulike behandlingstiltak. Men trening er ofte 
spesifikk trening under veiledning av fysio-
terapeut. Kartleggingen synes å vise at både 
journalister og lesere har problemer med å 
se at trening ofte er fysioterapi. 

Presseoppslag om ryggsmerter i 
stor grad kunnskapsbasert
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AKTUELT

Direktør Bjørn-Inge Larsen i Helsedirektoratet 

ble i januar kåret til Helse-Norges mektigste 

person av en jury oppnevnt av Dagens Medisin. 

Legenes makt er de siste år blitt kraftig styrket 

på bekostning av politikerne.

TEKST Dagrun Lindvåg, dl@fysio.no
FOTO Heidi Johnsen, hj@fysio.no

NUMMER TO på listen over Helse-Norges mektigste er direktør Lars 
E. Hanssen i Statens Helsetilsyn. Statsråden kommer først på tredje-
plass. Toppsjefene i Helsedirektoratet og Helsetilsynet har altså mer 
makt enn helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, 
skal vi tro denne juryen. 

Dagens Medisin har kåret de 100 mektigste i Helse-Norge annet 
hvert år siden 2000. 

Styrket legemakt
Når det gjelder resultatet av årets kåring, peker avisen på at legenes 
makt de siste årene er blitt kraftig styrket i forhold til politikerne. 
Elleve av de femten mektigste i dagens helsesektor er leger, mens tre 
er politikere.

Da avisen kåret Helse-Norges mektigste for seks år siden, domi-
nerte politikerne. I de tre siste kåringene har tendensen vært entydig: 
Den medisinske profesjonen har styrket seg på bekostning av poli-
tikerne. I 2004 var seks av de ti mektigste i helsesektoren politikere, 
og politikerne hadde ni av de femten første plassene på maktlisten.  
Denne gangen er seks av de ti mektigste leger, og legene har erobret 
elleve av de femten første plassene på listen, skriver Dagens Medisin.

Seks statsråder 
Bjørn-Inge Larsen rangeres klart foran de to neste på listen. Han 
har ledet Helsedirektoratet siden det ble opprettet 1. januar 2002. 
Anne-Grete Strøm-Erichsen er den sjette helseministeren han job-
ber under. 

At statsråder går, men Larsen består, tror han har påvirket juryens 
rangering av ham foran statsråden. Det samme kan sies om Lars E. 
Hanssen, helsetilsynsdirektør siden 2001, mener Bjørn-Inge Larsen. 

Politikernes makt svekket i Helse-Norge

– Vi har ingen helsepolitikk, bare helseadministrasjon, 

sier professor Frank Aarebrot i en kommentar til kåringen. 

AAREBROT er professor i europeisk politikk ved Universitetet i Ber-
gen, og mener det rimer godt med omleggingen av helsetjenesten at 
politikerne har mistet makt i Helse-Norge. Han er mest overrasket 
over at bare én helseregionleder er plassert blant de ti mektigste i 
Helse-Norge.

– Politikerne har selv fjernet sin makt, mens administrerende di-
rektører i helseforetak styrer som sjefer i et hvilket som helst annet 
selskap. De kan totalt ignorere Soria Moria-erklæringen og si «ædda 
bædda» til politikerne, mener Aarebrot.

Han er ikke bekymret over at legene dominerer toppstillingene i 
norsk helsesektor.

– Jeg syns det er bedre å ha en lege enn en siviløkonom på top-
pen. I dagens helsetjeneste virker medisinerne som en begrensning 
av blårussens makt, og det kan være bra når vi ser hva de har stelt i 
stand andre steder.

På spørsmål om det er noen han savner på listen, svarer Aarebrot 
«gnomene i Zürich». Med det mener han den skjulte makten i lege-
middelindustrien; «gnomene som sitter i Zürich og bestemmer hva 
vi skal betale for legemidler». 

Har du en topplederstilling eller 

maktposisjon i Helse-Norge, da er du 

mest sannsynligvis mann og lege. 

Det er i hvert fall små sjanser for at 

du er fysioterapeut.

Det skrev Fysioterapeuten i nr. 11/2010, etter at vi hadde 
gjennomført en undersøkelse av hvem som besitter topple-
derstillingene i Helse-Norge. Vi gikk gjennom nesten 200 
topplederstillinger i forvaltningen i Helse-Norge, og fant et 
tydelig mønster: Drøye 25 prosent av stillingene er besatt 
av leger – de fleste menn. Om lag 12 prosent er sykeplei-
ere – de fleste kvinner. Og rundt en prosent er kvinnelige 
fysioterapeuter. 

NUMMER ÉN Bjørn-
Inge Larsen, direktør 
i Helsedirektoratet 
er kåret til Helse-
Norges mektigste 
person.

– Helsepolitikken finnes 
ikke lenger
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Dokumentasjonen av hvilken effekt manuellterapi har på barn med torti-
collis har fått et tilbakeslag i en studie ved fysioterapiavdelingen på Ahus.

Dagens Medisin skriver at barnefysioterapeut Else Beth Haugen og kol-
leger ved Ahus ønsket å evaluere det mangelfullt dokumenterte manuell-
terapitilbudet til barn med torticollis. Det har de gjort med en randomisert 
dobbeltblindet pilotstudie som omfattet 32 barn. 

Intervensjonsgruppen fikk manuellterapi og barnefysioterapi, mens 
kontrollgruppen kun fikk barnefysioterapi. I Norge får barn med torticollis 
rutinemessig behandling med barnefysioterapi. Manuellterapi er et relativt 
nytt tilbud til disse små pasientene. 

De primære resultatene ble evaluert med videoanalyser av barna. 12 
sekundære utfall ble også målt, blant annet spontanbevegelse og aktiv og 
passiv bevegelse av barnas nakke. Studien kunne imidlertid ikke vise noen 
signifikante forskjeller av korttidseffekter mellom intervensjonsgruppen og 
kontrollgruppen etter behandling av de 32 barna som inngikk i studien. 

Pilotstudien avdekket imidlertid en tendens til økt bedring av sidebøy av 
nakken og retningsreaksjon av hodet, med p-verdier på henholdsvis 0,092 og 
0,116, ifølge Dagens Medisin.

MT-behandling: 
Ingen bedring for barn med torticollis

FOTO Colourbox.com

Mer rift om høyt utdannede 
i kommunene

Halvparten av landets rådmenn tror det blir tyngre å rekruttere høyt 
utdannede til jobber i kommunene de neste fem årene. Det kommer fram i 
en undersøkelse NorgesBarometeret har utført for Unio. Bare en av ti råd-
menn tror konkurransen om de utdannede vil avta, skriver www.unio.no. 

En rapport fra 2008 viser at kommunetoppene har rett i sine antagel-
ser. I rapporten «Rekruttering og arbeidskraft i kommunene – en kunn-
skapsstatus» fra rådgivningsselskapet Econ Pöyry fra 2008 anslås det at 
dersom dagens trend fortsetter, vil man i 2005 mangle 35.000 årsverk i 
gruppen for hjelpepleiere og mellom 10 og 20.000 sykepleiere. 

– Dersom bildet av at kommunene strever både med å levere kvalitet 
og å rekruttere kompetanse blir stående, kan dette føre til en ond sirkel. 

Rekrutteringen kan bli desto 
vanskeligere, sier Unio-leder 
Anders Folkestad i en kom-
mentar. Han mener penger 
til kommunene er et opplagt 
virkemiddel slik at lønnsnivået 
i den kvinnedominerte kom-
munale sektoren kan økes.

– I tillegg satses det for 
lite på kompetanseheving. 
Ofte gir for eksempel ikke 
videreutdanning noen effekt i 
form av økt lønn. Når man per 
i dag klarer seg brukbart med 

å skaffe seg kompetanse, er det fordi det er interessante jobber, hvor de 
ansatte opplever at man gjør noe viktig i hverdagen. Dette er en ressurs 
man kan spille mer på, sier Folkestad.

ADVARER Anders Folkestad, Unio-leder. 
Foto: Unio
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 Background and aim: Pain and fear of future fractures are major problems for many 
women suffering from osteoporosis. We examined the changes after a multidisciplinary 
education programme on pain, physical- and social function. 
Design: a prospective one-group observational study with five days intervention and 
follow-up at three and twelve months post treatment.
Material: Forty-nine women (mean age 74 years) recruited from GP to a hospital spe-
cialised in rheumatology, were enrolled in the study. Mean lumbal T-score was –2.9. The 
participants had at least one previous verified vertebrae fracture. 
Method: The outcome variables pain and physical- and social function were assessed by 
means of the SF-36- questionnaire at baseline and after three months and after twelve 
months after five days intervention. The analyses were performed by multivariate met-
hods for longitudinal studies. 
Result: The mean score at baseline regarding social function, physical function and pain 
was 65, 45 and 35, respectively. The mean pain improvement score (95 percent confi-
dence interval) at three months was 7.4 (2.7-12.2) and at twelve months 10.1 (4.6-15.5) 
compared with the baseline score. 
Conclusion: Elderly women experience significant reduction in pain after participating in 
a multidisciplinary education programme and the improvement lasts at least one year.
Keywords: prospective observational study, multidisciplinary education, osteoporosis, 
pain.

Pain reduction after a multidisciplinary 
education programme for elderly women 
with osteoporosis – a pilot study

fag

Introduction
Osteoporosis is characterised by low bone 
mass density and microarchitectural de-
terioration of bone tissue. The enhanced 
bone fragility increases the risk of fractures, 
which occur most commonly in vertebrae, 
wrists and hips (1). In Norway, the preva-
lence of osteoporosis is estimated to be 19 

percent in postmenopausal women, which 
is among the highest in the western world 
(2). Given that every year approximately 
9  000 hip fractures, 15  000 wrist fractures 
and 140 000 vertebral compression fractures 
in a population of about four million people 
are associated with osteoporosis, this con-
dition has considerable economic consequ-

ences. For the individual patient, a fracture 
causes acute pain that may become chronic. 
Furthermore, the patient’s awareness of the 
higher fracture risk may cause them to be 
afraid of moving around, which reduces 
their physical activity. This in turn has a ne-
gative influence on the patient’s way of life at 
home, at work and during leisure time.  

VITENSKAPELIG ARTIKKEL
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Patient education with a multidisciplinary 
approach may reduce pain significantly.

The primary goals of treatment are to 
increase bone density and prevent further 
bone loss, as well as to teach the patient to 
avoid situations that increase the risk of 
fractures. Drugs and nutritional supple-
ments are given to improve bone density, 
and physical activity is thought to prevent 
bone loss and improve general health (3). 
In addition, being physically fit can improve 
balance and thus prevent falling and other 
situations that increase the risk of fracture. 
Patient education programmes have been 
found to improve compliance as regards 
the taking of drugs and nutritional supple-
ments (4). Multifactor interventions that 
modify environmental risk factors, exercise 
programmes, physical aids and medication 
have been found to be effective in reducing 
the risk of hip fracture (3, 4). 

To the best of our knowledge, there are 
very few studies on whether patient educa-
tion programmes influence other aspects of 
health, like pain and functioning, in patients 
with osteoporosis. A pilot study to evaluate 
the effects of an education programme in 
four patients has had promising results with 
respect to pain modification and greater 
self-sufficiency (6). An editorial by Gold 
et al all the way back in 1989, highlighted 
patient education as an essential part of 
successful management of osteoporosis (7). 
In other chronic diseases, like rheumatoid 
arthritis, patient education programmes ai-
med at reducing the fear of pain and facilita-
ting physical activity have been found to be 
effective (8). It therefore seemed worthwhile 
to try out and evaluate a similar programme 
for patients with osteoporosis.

The aim of the present study was to in-
vestigate whether a multidisciplinary educa-
tion programme could reduce pain, improve 
physical and social functioning among el-
derly women with severe osteoporosis. 

Materials and methods
Patients
The study was performed in springtime at a 
regional rheumatologic hospital in the eas-
tern part of Norway, which serves appro-
ximately 180 000 inhabitants. Information 
about the project was disseminated through 

local newspapers and a local radio station. 
Information folders and application forms 
were sent to all general practitioners (GPs), 
who referred the patients to the hospital. 

Before inclusion in the study, the sub-
jects were screened for bone mineral den-
sity (BMD) by dual x-ray absorptiometry 
(DXA). Women with a T score equal to or 
less than 2.5 standard deviations below the 
reference values for hip or lumbar spine, 
and at least one verified previous vertebral 
fracture were included in the study. Further-
more they had to be older than 60 and able 
to get around indoors without a walking de-
vice. Forty-nine women (mean age 74 years) 
were enrolled in the study. Their characte-
ristics are given in Table 1.

Procedures
The study was a prospective observational 
study with five days intervention and one 
year follow up. The patients were enrolled 
consecutively and divided into four groups, 
each comprising 11 to 14 participants, on 
the basis of the date of enrolment. This was 
done because only a limited number of pati-
ents could take part in the study at one time. 
The four groups all followed the same edu-
cation programme. The patients were asses-
sed at the time of inclusion and after three 
and twelve months.

The patients were hospitalised for five 
days in a hospital specialised in treating pa-

tients suffering from inflammatory rheuma-
tic diseases. The Hospital has a department 
for patient education. The educational pro-
gramme developed for this study was based 
upon the Hospitals model. During the hos-
pitalitation they were encouraged to spend 
time together in the evenings in order to get 
to know each other and exchange experien-
ces of living with osteoporosis. Social events 
were held on two evenings.

Ethics 
At the time of inclusion the patients were 
informed about the study and their rights to 
withdraw from the study at any time during 
the project period having no consequences 
for further treatment at the hospital. They all 
signed in for using their data anonymously. 
 
Multidisciplinary education program
The patients followed the program during 
their stay in hospital. The program started in 
the morning with lectures lasting from 9.00 
to 10.30, followed by a period of physical 
activity lasting approximately 30 minutes, 
such as going for a walk outdoors, or do-
ing easy exercises for legs, balances and low 
back in order to dear to move their body. 
The timetable show 60 minutes for physi-
cal activity, but in praxis they spent appro-
ximately 30 minutes doing these activities. 
After lunch further lectures were given from 
13.00 to 15.00. 

The lectures were given by a rheumato-
logist, a psychologist, an occupational the-
rapist, an occupational assistant, a nurse, 
a dietician, a social worker, a psychiatric 
nurse and a physiotherapist. They all had 
approximately three years of experience 
running education programmes for patients 
with rheumatoid arthritis and ankylosing 
spondylitis.

The education programme (for details, 
see Appendix) focused on different aspects 
of the disease, such as the pathogenesis, ap-
propriate medication and pain management 
strategies. There were no special method 
highlighted concerning pain management, 
on the opposite they were encouraged to 
pick up advices which they thought were 
relevant for their own situation. The pati-

TABLE 1 Patient characteristics at inclusion in the 
study. No of patients = 49

Characteristics Mean (SD)

Age in years (SD) 74.0 (5.1)

T score (SD)  

  DXA lumbar spine -2.9 (1.1)

  DXA femur -2.5 (0.9)

Education N

 <10 years 41

  >10 years 5

  Missing 3
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ents also performed body awareness and 
relaxation exercises, and various kinds of 
physical activity. They were taught a num-
ber of strategies for solving problems like 
limitations of physical and social functio-
ning, the availability of welfare benefits, the 
risk of falling indoors and outdoors and the 
risk of malnutrition. During their stay they 
were also encouraged to alternate between 
activity and rest several times a day, in order 
to establishing good habits that would con-
tinue when they returned home. 

The lectures were based on interactive 
learning and discussions on problem-sol-
ving strategies. Thus the health professio-
nals would present a topic and then ask the 
group members for their opinions and ex-
periences. The patients would then describe 
their individual problems and discuss their 
problem-solving strategies. The health pro-
fessionals participated in the discussions by 
contributing their expertise. As they went 
home, the patients received handouts con-
taining the main points of the lectures with 
space for their own notes. They also recie-
ved some simple exercises for the legs which 
they could do on their own at home.

Outcome measures
The 36-item Short-Form Health Survey (SF-
36) was used to assess outcomes (9). The qu-
estionnaire is a generic health-related qua-
lity of life instrument. It assesses eight health 
dimensions: physical function, role physical, 
bodily pain, general health, vitality, social 
function, role emotional, and mental health. 
In the proposal we decided to assess bodily 
pain question no 7 and 8 (2 items), physical 
function question no 3 (10 items) and social 
function question no 6 and 10 (2 items). We 
chose these three dimensions because we 
knew from clinical experience that these 
patients after fracturing often were afraid of 
pain caused by new fractures due to falling 
when going out.  

The raw scores were coded and recalibra-
ted according to standard procedures, and 
the items were summed and transformed 
to scales from 0 (poor) to 100 (best) (9). All 
but one patient filled in the questionnaire on 
their own. 

Data analyses
The mean scores of the transformed values 
of the SF-36 scales were calculated at base-
line and during follow-up three and twelve 
months after intervention. Next, longitudi-

nal analyses were performed by means of 
the generalised estimation equation (GEE). 
GEE is a multivariate method for correlated 
data that allows analysis of repeated unba-
lanced design (10), which means that we can 
adjust for individual differences in data at 
baseline. An initial model was constructed, 
which included the following covariates: age, 
level of education, T-scores for lumbar spine 
and hip, number of falls and baseline SF-36 
score for each dimension. It also included 
the test number of baseline and follow-up 
coded as dummy variables. This method ta-
kes the correlated structure of the data into 
account, and enables the whole follow-up to 
be used in the same model. The initial model 
was reduced by backwards reduction if the p 
value of the covariate was more than 0.2 and 
if the elimination of the covariate caused 
only minor changes (<10 percent) of the co-
efficient between the outcome and the inde-
pendent variable. The longitudinal analyses 
were performed by means of the statistical 
software SPIDA (11).  

Results
The mean descriptive scores at baseline and 
three and twelve months after interven-
tion are shown in figure 1. They indicate 
an improvement in pain score after three 
months that lasted until twelve months, 
and improved mean scores for physical 
and social function at three months, alt-
hough these had declined at twelve months, 

though not to baseline. 
The results of the multivariate analyses of 

bodily pain and physical and social function 
are shown in table 2. Highly significant as-
sociations were found between the score of 
each dimension and the corresponding sco-
res at baseline (p<0.001). Improvements in 
bodily pain scores and physical and social 
function score were observed at both three 
and twelve months compared with baseline 
(figure 1). The multivariate analyses indica-
ted that bodily pain (p=0.002) and physical 
activity (p<0.001) improved in score from 
baseline to three-month follow-up (figure 
1). Only bodily pain (p<0.001) improved in 
score from baseline to twelve-month follow-
up. No improvements of statistical signifi-
cance in social function were seen.

The minimum and maximum score at 
baseline were respectively for pain 10 and 
75, for physical function 5 and 88, and for 
social function 25 and 87.5.

Table 2 shows differences in score when 
adjusted with covariates. These differences 
are not very different from differences shown 
in figure 1. Though, we will give some com-
ments on the femur T-score. A statistically 
significant positive association (p=0.002) 
was found between the femur T-score and 
the SF-36 social function dimension. The 
association between the femur T-score and 
bodily pain was of borderline significance 
(p=0.07), the coefficient between SF-36 
regarding bodily pain and femur T-score 

FIGURE 1 The mean scores (bars) and corresponding standard deviation (vertical lines) of the SF-36 
dimensions pain, physical function and social function at baseline (1) and after three (2) and twelve 
months (3). 
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was 0.34 (95 percent confidence interval: 
-0.01-0.69), but the femur T-score was not 
significant for physical function (p=0.5). At 
three and twelve months 24 patients had 
pain scores that were ≥ 10 points better than 
baseline. Eleven women experienced an im-
provement of ≥ 20 points at three months 
and 13 women an improvement of ≥ 20 
points at twelve months.

One person had a vertebral fracture after 
the intervention and did not meet to the first 
follow up (informed by phone call), but met 
at one year follow up. Two persons dropped 
out of the study at twelve month follow up; 
one was becoming dizzy (age-related) and 
one had had a stroke. 

Discussion 
In the present study patients with severe os-
teoporosis were found to have reduced pain 
and improved physical and social function 
three months after following an education 
programme. A year later they still had redu-
ced pain. 

However, some of the results must be 
interpreted with caution. Firstly, the study 
lacks a control group, and therefore the 
improvements may be associated with fac-
tors other than the education programme. 
For example, attention may have a positive 
impact on health. However, it seems unli-
kely that the attention the patients received 
during the hospital stay would explain im-
provements observed several months later. 
Improvements may also be related to the 
natural course of the disease. However, as 
osteoporosis is a progressive disease, health 
is likely to decline rather than improve 
over the years, and our patients were over 
70 years of age (mean 74 years). Thus, the 
improvements may have been greater than 
our results show. A control group could have 
confirmed our assumption of deterioration. 

Secondly, the ‘regression to the mean ef-

fect’ must be considered (12). The patients 
were recruited by GPs, and since patients are 
more likely to consult a doctor during a bad 
period, those with poor health may have had 
a greater probability of being referred to the 
study than those with good health. We tried 
to adjust for this effect by including outcome 
score at baseline and time since fracture as 
covariates. However, when these were in-
cluded we found only minor changes in the 
improvement in outcome score between ba-
seline and follow-up. Finally, the SF-36 score 
at both follow up was highly correlated with 
the score at baseline (12). We therefore be-
lieve that the regression effect does not ex-
plain the improvement found in outcome 
scores. 

The choice of statistical warrants some 
comments. In this study we had repeated 
measurements of the outcome in addition 
to covariates that had to be taken into acco-
unt. Alternatively we cold have used a paired 
test, such as the paired t-test. A paired test 
would have several shortcomes compared 
with the GEE-method. First, we could only 
have made pairwise comparisons, for exam-
ple results at baseline compared with follow-
up number one and two separately. Secon-
dly, this test cannot adjust for confounding 
covariates. Adjustments for confounders co-
uld be obtained using ANOVA for repeated 
measurements. This method, however, pre-
sumes a balanced design and the results are 
frequently difficult to interpret. The GEE-
method solves all these concerns, and the 
regression coefficients can be interpreted as 
regression coefficient of ordinary least squa-
re regression. Alternatively, linear mixed 
model (LMM) could be used, but in these 
settings LMM and GEE are interchangeable.

The SF-36 is considered to be a reliable 
instrument. We consider it unlikely that 
when answering the questions at follow-up 
the patients were influenced by their previ-

ous answers, because it would have been too 
difficult to remember answers given months 
before. The SF-36 is a generic instrument 
that makes it possible to compare impact 
on health across different diagnostic groups 
as well as with that of the general popula-
tion (9). The low pain score (meaning much 
pain) at baseline (mean score=35) in the 
present study indicates that these women 
had as much pain as a group of women with 
rheumatoid arthritis (mean score = 38) (13). 
The findings for both these groups differ 
considerably from the data for an age- and 
sex-matched Norwegian reference group 
that had a mean score of 60 (14). As regards 
to physical and social function, our group 
did not differ much from this reference 
group at three or twelve months.

The internal validity we consider as good 
in accordance to collect data when scree-
ning all patients for BMD at inclusion and 
using SF-36 for measurements. But on the 
other hand the lack of a control group does 
questionnaire the internal validity, since the 
randomised control trial (RCT) is the gold 
standard of intervention studies. 

In the present study patients experien-
ced improvements in pain and physical and 
social function up to one year after partici-
pating in a multidisciplinary education pro-
gramme. The fact that the effects lasted for a 
whole year is a promising sign. We did not 
make systematic records of changes in be-
haviour according to what they had learned 
from the education program, but at follow-
up some of the patients spontaneously re-
ported positive changes. For example, one 
patient had travelled alone by train to visit 
relatives and had been to the theatre, while 
another had started to take walks alone af-
ter having been introduced to hip protec-
tors. Another patient said she had made a 
car journey of several hours to another part 
of the country together with her daughter. 
These examples of behavioural changes may 
illustrate a reduced fear of falling and of 
fracturing.  

A randomised study of multidisciplinary 
patient education in osteoporosis shows sig-
nificant better knowledge about the disease 
in the education group than in the control 
group (15). It is likely to believe that our 
patients increased their knowledge abut the 
disease and how to live with it as well. Pain is 
a subjective feeling influenced among others 
by anxiousness and knowledge. Since our 
patients had a reduction in pain score even 

TABLE 2 Results of multivariate analyses of SF-36 scores as the dependent variable by the GEE method 
(95 percent confidence intervals in parentheses).

SF-36 dimension

Covariate Bodily pain Physical function Social function

Follow-up vs Baseline

 3 months (N=48) 7.4 (2.7-12.2) 8.5 (3.8-13.3) 5.6 (-2.2-13.5)

12 months (N=47) 10.1 (4.6-15.5) 3.7 (-1.1-8.4) 2.2 (-5.7-10.2)

Baseline score (N=49) 0.92 (0.78-1.1) 0.87 (0.77-0.98) 0.76 (0.65-0.86)
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one year after the intervention it might be 
associated with cognitive changes. Though 
it is difficult to know what influenced their 
reduction in pain, since they were presented 
a package of possible solutions. On the other 
hand, maybe just the package-approach is 
the most probable reason, because suffering 
from the same disease does not necessarily 
mean they experienced the same kind of 
problems or the same kind of comprehen-
sions of problem-solving. 

One participant had vertebral fracture 
during follow-up. Our material was too 
small for us to judge whether this was less 
than expected. However, the compression 
fracture occurred while the patient was gar-
dening, which she had taken up again after 
participating in the education programme. 
This indicates that there are two sides to a 
reduced fear of physical activity: on the one 
hand, physical activity promotes health, but 
on the other hand certain physical activities 
may exceed the patient’s ability to keep her 

balance, or may increase the risk of fractu-
ring. Since patients ability to understand ge-
neral information about their own individu-
al physical level varies considerably between 
patients, recommendations about physical 
activity should be tailored to the individual 
concerned.

The most positive finding in the present 
study was pain reduction, which was found 
at three months and was still present one 
year later. We have already argued that this 
may be related to the education programme 
rather than to the natural disease course. 
The next question then is whether the im-
proved pain scores are of clinical importan-
ce for the individual. No norms have been 
established for what can be considered to be 
clinically important changes in SF-36 scores. 
The scale of the SF-36 is 0-100, which is si-
milar to that of a visual analogue scale. Cli-
nically important improvement in pain on 
the visual analogue scale has been set at 20-
30 percent for rheumatic patients (Hagen 

KB 2005 personal communication), which 
should correspond to approximately 10 to 
20 points, depending on whether the scores 
are high or low. In our study 24 patients had 
an improvement score equal to or more than 
10 points at three and twelve months com-
pared with baseline, and 13 had an improve-
ment score equal to or more than 20 points 
at three and twelve months. As there are six 
categories for evaluating pain intensity in 
the SF-36, this means that about one quar-
ter of the group had moved at least from one 
SF-36 category to another, for example from 
«severe pain» to «moderate pain». Thus the 
improvement in the pain score found in the 
present study may have been of clinical im-
portance for several of the participants.

In conclusion, this educational pro-
gramme has had promising results with 
respect to reduction in pain, but there are 
no convincing results in physical and social 
function in older patients with osteoporo-
sis. The findings should be followed up by 
a controlled study, and we recommend that 
future studies should include an evaluation 
of changes in physical activity. It would also 
be of interest to examine whether patients’ 
use of medication and health services can 
be influenced by an education programme. 
Health costs could also be one perspective 
illustrated. 

APPENDIX One week educational program for women with osteoporosis – 3rd floor LSR

Time: Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

07.30-08.00 Voluntary swimming Voluntary swimming  Voluntary swimming Voluntary swimming Voluntary swimming

08.15-09.00 Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast 

09.00-10.30 Psychologist:
Emotions living with 
osteoporosis, coping
strategies, pain

Rheumatologist:
Osteoporosis and
medical treatment

Chef:
Nutrition

Social worker:
Health and social rights
-network

Occupational therapist:
Practical advices and  
introduction to relevant
technical devices

Evaluation and 
closing.

10.30-11-30 Physical activity Physical activity Physical activity Physical activity Physical activity

11.30-13.00 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

13.00-14.30 Physiotherapist:
Physical activity, training, 
relaxation, pain

Occupational therapist 
assistant
CREATIVE ACTIVITY!!

Occupational therapist:
Activity of daily
Activity and fall prevention

Nurse:
About medication, pain

Departure

15.00 DINNER DINNER DINNER DINNER DINNER

17.00-18.00 Arrival
Registration.
Completed questionnaire

Social activity conducted 
by nurse

Creative activity conducted 
by occupational therapist 
assistant

Osteoporosis may give increased pain, 
fear avoidance, reduced physical func-
tion and social function.
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Dokumentert effektiv behandling uten kortison 
eller operasjon med trykkbølger. 

Du får mer informasjon om behandling og utstyr på

Har du pasienter med smerter 
eller betennelser i skulder, 

albue, hofte, kne, akillessener, 
hælsporer eller fotsåle?

www.trykkbølgebehandling.no

www.enimed.no
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Commentary
This trial investigated whether reduced pain from a corticosteroid 
injection and lidocaine before starting an exercise therapy pro-
gram would result in better outcome than exercise therapy only. 
Hence one cannot know whether it was the lidocaine or the ste-
roid injection that gave pain relief. With this in mind, the title is 
somewhat misleading. 

The study is well conducted. The authors have performed 
Rasch transformation of the main outcome instrument, SPADI. 
As far as we know this has previously been applied only for the 
SPADI disability subscale (Cook et al 2001). 

The applied interventions are pertinent for this patient group 
(Green et al 2006). The outcomes measures (the SPADI and global 
assessment of change) were related only to shoulder pain and dis-
ability, and not to health related quality of life (HRQL) or work 
status. These are also important outcomes to consider with respect 
to both short and long term followup studies.

The treatment program was individualised, but we do not know 
the criteria for selecting the physiotherapists or how experienced 
the physiotherapists were in treating this patient group. This may 
have influenced the number of treatment sessions which was left 

to the physiotherapist to decide. 
The authors compare their long term results with Hay et al 

(2003), but their short term results differ. This is not discussed. 
With this exception, the short term results were in accordance 
with other studies, and show that injections could be of short term 
benefit to patients with moderate to severe shoulder pain (Kuhn 
et al 2009). Long term followup was as reported in other studies. 

Future studies could investigate exercise therapy after lidocaine 
injection only (without a steroid injection) for patients with mod-
erate to severe shoulder pain, and in addition include work status 
and HRQL as outcomes.

Kaia Engebretsen and Helene L Soberg
Oslo University Hospital, Ullevaal
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Exercise therapy alone and exercise therapy after corticosteroid injection are 
equally effective after 12 weeks for moderate to severe shoulder pain

Synopsis
Summary of: Crawshaw DP et al (2010) Ex-
ercise therapy after corticosteroid injection 
for moderate to severe shoulder pain: large 
pragmatic randomised. BMJ 340: c3037 
doi:10.1136/bmj.c3037 [Prepared by Mar-
greth Grotle and Kåre Birger Hagen, CAP 
Editors.]

Question: Does subacromial corticostero-
id injection combined with timely exercise 
and manual therapy (injection plus exer-
cise) or exercise and manual therapy alone 
(exercise only) improve shoulder pain and 
disability in patients with subacromial im-
pingement syndrome? 

Design: A pragmatic randomised, con-
trolled trial with block randomization and 
group allocation by using an independent 
telephone randomisation service. 

Setting: Primary care based musculos-
keletal service in UK. 

Participants: Men and women 40 ye-
ars or older with unilateral shoulder pain 
with moderate or severe pain intensity on a 
3-point scale, and with a non-capsular pat-

tern of restriction. Key exclusion criteria 
were evidence of other pathological condi-
tions in the shoulder and neck. Randomisa-
tion of 232 participants allocated 115 to the 
‘injection plus exercise’ group and 117 to the 
‘exercise only’ group. 

Interventions: Both groups received stan-
dard advice to avoid activities that caused or 
provoked pain. The physiotherapy program 
started one week after the subacromial injec-
tion or immediately in the exercise only arm. 
The training sessions were individually adap-
ted and comprised a selection of six mobili-
zation techniques and 23 progressive exerci-
ses. The patients attended as many sessions 
as deemed necessary by the treating physio-
therapist. In addition, the intervention group 
received one injection of 20 mg triamcino-
lone acetonide mixed with 4.5 ml 1 percent 
lidocaine (lignocaine) at the midpoint of the 
acromion, which could be repeated after six 
weeks in patients with ongoing pain. 

Outcome measures: The primary outcome 
was the difference in improvement in the to-
tal shoulder pain and disability index (SPA-

DI) at 12 weeks. The secondary outcome 
measure was global assessment of change on 
a 5-point scale. 

Results: 193 of participants completed 
the study, 96 in the ‘injection plus exercise’ 
group and 97 to the ‘exercise only’ group. At 
Week 12 there was no significant difference 
between the groups in change in SPADI sco-
res: the mean difference between change in 
groups was 3.3 (95 percent CI −0.8 to 7.3). 
Improvement was significantly greater in 
the injection plus exercise group at Week 1 
(6.6, 95 percent CI 4.3 to 8.8) and Week 6 
(7.4, 95 percent CI 4.3 to 10.4) for the SPA-
DI, with no differences at Week 24 (−2.3, 95 
percent CI −6.8 to 2.3). For the secondary 
outcome a similar pattern was seen, with no 
significant differences at Weeks 12 and 24. 
For the secondary outcome a similar pattern 
was seen, with no significant differences at 
Weeks 12 and 24. 

Conclusion: In the treatment of patients 
with subacromial impingement syndrome, 
injection plus exercise and exercise only are 
similarly effective at 12 weeks.
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En helhetlig beskrivelse av 

fysioterapi som profesjon er 

for første gang i Norden sam-

let i én bok. Den får fire sterke 

anmeldelser i det danske tids-

skriftet Fysioterapeuten, blant 

annet fra Birgitta Langhammer 

som er førsteamanuensis ved 

Høgskolen i Oslo (1). 

TEKST Kjartan Vårbakken
fagredaktor@fysio.no

BASISBOG I FYSIOTERAPI ble utgitt 
i 2010 og  redigert av Hans Lund (PhD),  
Inger Birthe Bjørnlund og Nils Erik Sjøberg. 
Danske Fysioterapeuten har hatt fire anmel-
delser av læreboken. Alt «smukt» presentert 
av den danske Fysioterapeuten på deres 
nettsider: http://fysio.dk/fafo/Anmeldelser/
Undervisning-padagogik-supervisjon/

På våre nettsider finner du også denne 
artikkelen, med lenker til anmeldelsene:  
www.fysioterapeuten.no

 
«Lidt men godt» 

Birgitta Langhammer: 
«I den første del af bogen er der et flot kapi-
tel, der giver en indføring i vidensforståelse, 
som både studerende på grunduddannelsen 

og på videregående uddannelser kan have 
glæde af» (1). Fra konklusjonen: «For den 
fysioterapeutstuderende på grunduddan-
nelsen er bogen et ypperligt værktøj til at 
danne sig en forståelse af et fag og en profes-
sion, og den anbefales på det varmeste.» (1) 

Under denne anmeldelsen finner du en 
YouTube-video, med et intervju med bokens 
redaktør, Hans Lund.
 
 
«Forfriskende at vove pelsen»

Kristian Thorborg, fysioterapeut, 
Phd-stipendiat:

«Kapitel 12 om «Test og måling i fysiotera-
pi» (skrevet af Karin Balling og Anne Mette 
Brødbæk) er et meget velskrevet kapitel, 
som kommer flot rundt om emnet.» (2) 
  

«En tiltrænkt introduktion»
Martin B. Josefsen, muskuloskeletal fysiote-

rapeut, DipMT, underviser i DFFMF:

«Kapitlet [om klinisk resonnering] beskri-
ver vigtigheden af klinisk ræsonnering og 
afslutter med følgende, som jeg kun kan 
understøtte: «Udvikling af studerendes og 
fysioterapeuters kliniske ræsonnerings- og 
beslutningsprocesser bør således være en 
prioritet – ikke kun for akademiske og klinis-
ke undervisere, men for alle klinikere.»» (3) 

 
«Man blir hjulpet godt på vej»

Bettina Ruben, fysioterapeut, master i 
ledelse og organisationsudvikling, organisati-

onskonsulent i Københavns kommune:
«Formålet med kapitlet «Sundhedsfremme 
og forebyggelse», skrevet af Inger Birthe 
Bjørnlund, er at give de studerende et over-
ordnet teoretisk grundlag inden for feltet, 
og det formål lever de 20 sider stort set op 
til.»(4) 
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Fysioterapifaget samlet i én bok

Fagredaktør på frilansbasis? 
Fagredaktør i Fysioterapeuten skal ha permisjon høsten 
2011. Vi søker etter frilans fagredaktører som kan ta en 
del av oppgavene i hans fravær, men er også interessert i 
videre samarbeid. 

Fagredaktør vurderer og klargjør fagartikler for publisering i tids-
skriftet og administrer en prosess med ekstern fagfellevurdering. 
Jobben går ut på å sikre at manuskriptene er i tråd med Fysioterapeu-
tens retningslinjer, kommunisere med fagfellevurderere, samarbeide 
med forfatterne om utbedringer og avgjøre eventuell publisering.

Søkere må ha helsefaglig relevant bakgrunn, ha minimum hoved-
fag eller mastergrad, ha egenerfaring som vitenskapelig forfatter, 
samt mestre norsk og engelsk. Vi forventer ikke direkte erfaring som 
fagredaktør, men kunnskaper innen forskning og formidling er en 
forutsetning. Danske og svenske søkere kan også være aktuelle. 

Opplæring vil bli gitt. 
Godtgjørelse per artikkel etter avtale.

For mer informasjon, ta kontakt med fagredaktør Kjartan 
Vårbakken, fagredaktor@fysio.no,  eller redaktør Dagrun Lindvåg, 
dl@fysio.no.



24     FYSIOTERAPEUTEN  2/11

FAG ANMELDELSER

Ingrid Vej Andersen, Gertrud Quist Lauritzen, 
Gitte Stokholm:
Ergoterapi og børn - utvikling, aktivitet 
og deltagelse
Munksgaard Danmark
København 2010, 2.utgave
304 sider
Pris: 358,-
ISBN 978-87-628-0867-6

Hva påvirker barns utvikling? Og hvordan kan 
du som fagperson best bidra til utvikling for 
barn med behov for spesielle tiltak og tilret-
telegging?

Dette er spørsmålene som besvares i 
Ergoterapi og børn, en revidert bok med ny 
forskning og utvidet innhold. Fokus er barns 
aktivitet og deltakelse i hverdagslivet, hvor 
den tydeliggjør ergoterapiens grunnforståelse 
for arbeid med barn gjennom teoretiske og 
praktiske beskrivelser av forskjellige tanker 
og tiltak.

Hovedforfatterne er tre ergoterapeuter (to 
med mastergrad og en spesialergoterapeut) 
med bred erfaring fra praksis, forskning og 
undervisning. De har med seg tolv forfattere 
som samlet bidrar med 13 kapitler. Forfatterne 
er opptatte av vår tids påvirkning på barns 
aktivitet og deltakelse.

Innholdet bygger på en økologisk forstå-
else av barns utvikling. Det vil si, en forståelse 
av at utviklingen påvirkes fra barnet selv, fra 
omgivelser og fra aktivitet eller oppgaven. Det 
formidles en grunnforståelse om at kroppen er 
basis for all menneskelig erfaring, og at barna 
lærer basale ting om seg selv og sine omgivel-
ser gjennom kroppslig interaksjon med verden. 
Boken belyser ergoterapeutens rolle om å 
sette fokus på barns muliggjøring for aktivitet 

og deltakelse, sett i lys av teori og praksis. 
Barns roller, mål, deltagelse og aktivitet er 
nøkkelbegrep.

Boken er etter min mening faglig sterk og 
oppdatert og kan derfor anbefales også for 
fysioterapeuter som jobber med barn. Den er 
spennende for alle som måtte være interes-
serte i bakgrunn for valg av tiltak basert på 
nyere forskning. Spesielt fordi den fanger 
bredden og ser barnet i et helhetsperspektiv. 
Jeg anbefaler faktisk alle som jobber med barn, 
uansett profesjon, om å lese den. 

Den er basisbok på ergoterapiutdanning i 
Danmark, og jeg tenker at den også kan egne 
seg som det i fysioterapeututdanningen 
i Norge. Fordi den er nyttig, utfyllende og 
inneholder faglig oppdatert lesing!

Beathe Lind
Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi
Mastergrad i helsefag, klinisk nevrologisk 
fysioterapi
Habiliteringsteamet Sykehuset Buskerud

Muliggjør aktivitet og deltakelse for barn

Redaktion: Hans Lund, Inger Birthe Bjørnlund, Nils 
Erik Sjøberg:
Basisbog i fysioterapi
Munksgaard Danmark, København 2010
488 sider
Pris: 538,- 
ISBN: 9788762805958

Hvordan har fysioterapifaget utviklet seg histo-
risk og i et samfunnsperspektiv? Hvilket teoretisk 
grunnlag baserer fysioterapi seg på? Hvordan 
skal fysioterapi utøves? Og hvilke krav skal stil-
les? Dette og andre problemstillinger tas opp i 
boken skrevet av 37 fysioterapeuter innen klinikk, 
utdanning og forskning.

Boken er den første samlede danske fremstil-
ling av sentrale temaer for fysioterapifaget og 
-profesjonen av i dag. Sannsynlig er den også 
langt på vei dekkende for norske forhold. I alt er 
det 32 kapitler, enkelte av dem meget korte, som 
spenner fra seks sider om massasje til 40 sider 
om fysioterapeutisk undersøkelse. Hvert med 
egne fyldige litteraturlister.

En gjennomgående problemstilling er fagets 
teoretiske basis. Fysioterapi har oppstått som 
en erfaringsbasert profesjon. Men hvordan kan 
utøvelsen begrunnes faglig og vitenskape-
lig?  Evidensbasert praksis (EBP) beskrives som 
alternativet som kan bidra til kliniske retningslinjer 
ved enkelte diagnoser. Det redegjøres for hva som 
menes med slik praksis og hvilke retningslinjer fy-
sioterapeuten skal følge for å oppfylle dets krav. 
Referanser til artikkel og bok med blant andre Gro 
Jamtvedt er her sentrale.

Fysioterapifaget befinner seg i skjærings-
punktet mellom naturvitenskap, samfunnsviten-
skap og humanvitenskap. Ulikt vitenskapelig 
ståsted innebærer forskjellige måter å forstå 
kroppen og kroppslige plager på. Dette medfø-
rer ulike tilnærminger også for samme pasi-
entgruppe. I boken vises til både kvantitative 
og kvalitative metoder for undersøkelse og 
behandling. Innenfor leddmobilisering nevnes 
Freddy Kaltenborn som en pioner, mens Aadel 
Bülow-Hansen, Berit Bunkan og Eline Thornquist 
og den psykomotoriske norske tradisjon er viet et 
eget kapittel. I flere deler er det også vist til andre 
norske forfattere.

Boken vektlegger spesielt forholdet mellom 
pasient og fysioterapeut, og at de to sammen 
må stille målene for behandling og at begge skal 
registrere merkbare kroppslige endringer under-
veis hos pasienten. Danske lover som regulerer 
forholdet mellom pasienten og fysioterapeuten er 
grundig behandlet. 

En utmerket oversikt over mangfoldet i fysioterapi
Mot slutten settes det perspektiv på veien 

videre. Hvordan vil så fysioterapifaget utvikle 
seg fremover? Hvilken posisjon i samfunnet vil 
fysioterapi ha i forhold til andre helseprofesjoner? 
Svarene som gis i lys av den historiske utviklingen 
er særdeles tankevekkende.

Dette er en omfattende og nyttig bok. Nyttig 

for studenter fordi den belyser så mange ulike 
sider ved faget, og for fysioterapeuter flest fordi 
den hjelper forståelsen av ulike teoretiske og 
praktiske grunnlag for fysioterapi.

Einar Hafsahl
Fysioterapeut, Sandnes
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Tor Linløkken:
Fredfull hvile
CD – bestilles fra www. livingdreamtime.org
Pris:180, -

CDen er laget av lyddesigner og kunstner Tor Linløkken som jobber med 
kroppsbevissthet og avspenning ved Friskgården i Oslo.

CDen består av tre deler. Del en og to er instruert avspenning til musikk, 
mens del tre er en ren instrumental kalt Fredfull hvile.

Del en foregår i sittende og tar for seg kroppen som helhet, mens del to 
foregår i liggende og tar for seg kroppen del for del. I begge oppfordres du 
til å rette oppmerksomheten mot egen kropp og pust, og det er gjennom 
kontakt med underlaget og observasjon av pust at du skal oppnå kropps-
lig tyngdefornemmelse og avspenning. Dette skal igjen kunne gi ro, varme, 
trygghet og utvidet bevissthet. Hele tiden skal kroppen være i ro; uten aktive 
bevegelser, mens en observerer og kjenner hvordan pusten brer seg. 

Den elektroniske musikken som ledsager stemmen til Linløkken har noe 
svevende og flytende over seg. Formidlingen er enkel å fatte, for Linløkkens 
stemme er klar, rolig og behagelig. 

I mangt og meget minner denne CDen om en annen CD fra livingdream-
time som ble anmeldt i Fysioterapeuten nr. 8/2010. Instruksjonen likner 
svært mye, og målgruppen vil være den samme. Derfor synes jeg ikke at man 
trenger begge.

De som er plaget med anspenthet kan gjerne prøve CDens to instruk-
sjonsdeler. Enkelte vil sannsynlig kunne bli mer avslappet og finne hvile, i alle 
fall for en kortere eller lengre periode. 

Men skal fysioterapeuter bruke et slikt opplegg, bør årsakene til anspent-
het kartlegges først. En grundig undersøkelse av kroppens muskulære 
anspenthet og respirasjon vil være nødvendig for en best mulig kartlegging 
av en pasients anspenthet og dertil målrettet behandling.

For det er nok slik at mange lever et heseblesende liv, og de trenger i 
første omgang et roligere liv for å bli mer avslappet. Men også traumatiske 
erfaringer kan være grunn til anspenthet. I begge tilfeller lever våre erfarin-
ger videre i våre kropper. 

Slik sett vil nok CDen best fungere som et supplement til en aktiv beve-
gelsesterapi med oppmerksomhet på kroppsbevissthet, tilstedeværelse og 
viktige gjøremål i livet.

Einar Hafsahl
Fysioterapeut, Sandnes

CD med veiledet avspenning MBT
med fotfeste 

i studier

Siden MBT kom på markedet i 1998, har 
vi tilegnet oss mye klinisk erfaring. Det 
er brukt betydelige ressurser på utvikling 
av produktet. En rekke studier har blitt 
gjennomført ved anerkjente universiteter 
verden over.

www.mbt.no

Lyst til å bli anmelde bøker?
Fysioterapeuten har anmeldelser av både bøker og DVDer, og trenger 
flere som vil dele sine oppfatninger med andre kolleger.  

Ta kontakt med fagredaktør i Fysioterapeuten, fagredaktor@fysio.
no, hvis du synes dette høres spennende ut. På våre nettsider finner 
du også retningslinjer for hvordan anmeldelser skal skrives. 
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FAG FONDET

HØSTEN 2010 utlyste Fondet som en prøve-
ordning fire nye stipendkategorier: stipend 
til forskningsprosjekt, kvalitetssikringspro-
sjekt, formidling og arbeid med prosjekt-
beskrivelse. Til søknadsfristen 1. september 
2010 mottok Fondet 22 søknader som til 
sammen søkte om mer enn kr 4,2 millioner.

Prosjektenes kvalitet både hva gjelder 
innhold og plan for gjennomføring, pro-
blemområde og problemstilling, design og 
metodevalg blir vurdert av kompetent hold, 
og denne vurderingen er grunnlaget for 
Fondsstyrets behandling av søknadene. 

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 
stipendene å inspirere og bidra til forskning 
og utvikling av ny fysioterapifaglig kunn-
skap. Fondet mottok fem søknader som til 
sammen søkte om mer enn kr 2,2 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 inspirere og 
bidra til kvalitetssikring av fysioterapeuters 
virksomhet ved systematisk kartlegging, 
vurdering og forbedring av ulike dimensjo-
ner av kvalitet i fagutøvelsen. Fondet mottok 
fem søknader som til sammen søkte om kr 
800 000. 

Stipend til formidling gis til prosjekter 
med et arbeidsvolum tilsvarende tre må-
nedsverk, fordelt over en periode på inntil 
seks måneder. 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 hveran-
dres kunnskap. Formidlingsarbeid kan også 
bidra til å øke kunnskap om fysioterapi hos 
myndigheter, pasienter og tverrfaglige sam-
arbeidspartnere. Fondet mottok ni søknader 
som til sammen søkte om én million 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 finansi-
eringskilder enn Fondet. Fondet mottok tre 
søknader som til sammen søkte om mer enn 
kr 200 000. 

Til sammen 12 prosjekter ble innvilget totalt 
kr 2  199  000. Tre av prosjektene har senere 
oppnådd full annen finansiering, og vil derfor 
ikke benytte tildelingen fra Fondet.

Her presenterer vi mottakernes egne opp-
lysninger og sammendrag fra prosjektene 
som har fått tildelt midler denne høsten.
Ett av forskningsprosjektene vil bli presen-
tert senere.   

Stipend til forsknings-
prosjekt

Prosjektets tittel: Motoriske ferdigheter hos 
barn med idiopatisk klumpfot – en tverr-
snittsstudie
Stipendmottaker: Britt Stuge, PhD
Arbeidssted: Oslo Universitetssykehus
Kontakt: britt.stuge@medisin.uio.no 
Sammendrag: Vel ett av tusen levende fødte 
barn i Norge har idiopatisk klumpfot.

Etiologien er ukjent. Redusert finmoto-
rikk, koordinasjonsferdigheter og balanse 

kan peke mot at idiopatisk klumpfot er ledd 
i en nevrologisk lidelse. Internasjonale stu-
dier har vist reduserte motoriske ferdigheter 
både med hensyn til fin- og grovmotorikk 
og kan tyde på en nevrologisk årsaksforkla-
ring. En kartlegging av motoriske ferdig-
heter hos barn med klumpfot er imidlertid 
ikke tidligere gjort i Norge. Det pågår for 
tiden en nasjonal multisenterstudie som 
evaluerer klumpfotbehandlingen.

Prosjektleder vil teste motorisk funksjon 
av de inkluderte barn i studien.

Målet er å kartlegge motoriske ferdig-
heter hos tre årskull barn med idiopatisk 
klumpfot født i 2000-2002 behandlet etter 
tradisjonell metode i alderen 7-10 år og hos 
barn født i 2004-2006 behandlet etter Pon-
setimetode i alderen 7-10 år. Videre å gjøre 
en inter-tester reliabilitetsstudie av den stan-
dardiserte MABC 2-testen (Movement As-
sessment Battery for Children). Det legges 
opp til en tverrsnittsstudie (vel 200 barn) 
og en intertester-reliabilitetsstudie (30-40 av 
de samme barna). Studien vil være av stor 
betydning da kunnskapen om motoriske 
ferdigheter hos barn med klumpfot er li-
ten. Resultatene vil kunne danne grunnlag 
for nye anbefalinger i forhold til oppfølging 
av disse barna, samt gi grunnlag for videre 
forskning. Studien er godkjent av REK.

Tildelt: Inntil kr 371 000. Prosjektet fikk 
senere annen finansiering og vil bare benyt-
te kr 21 000 fra Fondet.

Prosjektets tittel: Rehabilitering av pasien-
ter operert for proksimal total hamstrings-
seneruptur
Stipendmottaker: Britt Stuge, PhD
Arbeidssted: Oslo Universitetssykehus
Kontakt: britt.stuge@medisin.uio.no 
Sammendrag: Total proksimal hamstrings-
ruptur er en alvorlig skade som kan gi be-
tydelig funksjonstap. Pasientene bør anta-
gelig opereres. Utfordringen er imidlertid 
knyttet til rehabiliteringen med mangelfull 
dokumentasjon på hvordan det går med 

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

2 199 000 kroner til prosjekter i fire 
nye stipendkategorier
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pasientene og hvilken rehabilitering de får. 
Hovedmålet med prosjektet er å øke kunn-
skapen om rehabilitering av pasienter ope-
rert for proksimal total ruptur av hamstrings 
ved å innhente data hos tidligere opererte. 
Et delmål er å utvikle og prøve ut et be-
handlingsregime på pasienter nylig operert 
for totalruptur av hamstrings. Studie 1 er 
en tverrsnittsstudie av pasienter (18-70 år) 
1-3 år etter operasjon for proksimal total-
ruptur av hamstrings. Smerte, funksjon og 
livskvalitet undersøkes. Pasientenes erfaring 
med fysioterapi kartlegges. Studie 2 vil ut-
vikle og utprøve et standardisert undersø-
kelses- og behandlingsopplegg for pasienter 
nylig operert for total hamstrings ruptur. 
Skjemaer for selvrapportert smerte, funk-
sjon, livskvalitet og behandlingserfaring vil 
bli benyttet samt kliniske tester. Samarbeid 
på tvers av profesjoner og en god pasient-
sløyfe mellom sekundær- og primærhel-
setjenesten kommer pasientene til gode. 
Kunnskapen som vil fremkomme gjennom 
dette prosjektet kan bidra til å heve fysiote-
rapifaget og danne grunnlag for forbedring 
av behandlingstilbud og videre forskning. 
Tildelt: Inntil kr 500 000.

Stipend til kvalitetssikrings-
prosjekt

Prosjektets tittel: Kvalitetssikring av fysio-
terapi til voksne pasienter med cystisk fibro-
se; et samarbeid mellom pasient, spesialist- 
og primærhelsetjenesten
Stipendmottaker: Stian Hammer
Arbeidssted: Haukeland Universitetssyke-
hus
Kontakt: stian.hammer@helse-bergen.no,  
tlf. 55 97 52 80  
Veileder: Tori Smedal
Sammendrag: Antall voksne med cystisk 
fibrose (CF) øker grunnet høyere levealder. 
Behov for tverrfaglig oppfølging øker, og fy-
sioterapi utgjør en avgjørende del. Mangel-
full oppfølging medfører lavere motivasjon 
for å gjennomføre forebyggende behandling 
hjemme. Haukeland universitetssjukehus 
har et godt etablert lungefysioterapitilbud 
for barn med CF ved Barneklinikken, men 
mangelfullt for voksne. Høsten 2010 ble 
det tilført 30 prosent stilling for fysiotera-
peut ved Lungeavdelingens poliklinikk for 
å bedre tilbudet kvantitativt, men dette til-
fredsstiller ikke nasjonale og internasjonale 
retningslinjer for kvalitet. Kvalitetssikrings-

prosjektet har som mål å sikre nødvendig fy-
sioterapikvalitet. I 2011 skal alle voksne med 
CF innkalles til tverrfaglig storkontroll som 
ved hjelp av kvalitetssikringsmidler vil kun-
ne inkludere fysioterapi og veiledning over 
to dager. Prosjektet innebærer også å bedre 
samarbeidet med fysioterapeut i primær-
helsetjenesten for den enkelte pasient. Opp-
følgingskontroll tilbys etter ca. tre og åtte 
måneder. Det vil arrangeres seminar for fy-
sioterapeuter i Helse Vest med fokus på nye 
behandlingsrutiner og samhandling mellom 
pasient, primær- og spesialisthelsetjenesten. 
Registrerte kontrolldata danner grunnlag 
for analyser og vil gi viktig informasjon ved 
evaluering av tilbudet, samt gi grunnlag for 
eventuelt å argumentere for økte ressurser til 
pasientgruppen.

Tildelt: Inntil kr 170 000.

Stipend til formidling

Prosjektets tittel: Mensendieck og musikk 
– Musikk som virkemiddel til å skape tre-
ningsglede i mensendiecktrening
Stipendmottaker: Benjamin Haldorsen
Arbeidssted: Martina Hansens hospital
Kontakt: benjaminhaldorsen@hotmail.com
tlf. 926 27 585
Veileder: Gro Killi Haugstad
Sammendrag: Bakgrunn og mål: Men-
sendiecktrening er en form for pedagogisk 
gymnastikk hvor hovedmålet er at deltaker-
ne skal utvikle en økt bevegelseskompetanse 
med tanke på å forebygge og redusere hel-
seplager. Treningsglede har vist seg å være 
en viktig motivasjonsfaktor for at deltakere 
som følger et treningsopplegg skal fortsette 
å trene og dermed få en helsemessig gevinst 
av treningen. I studier som har blitt gjort i 
forhold til andre treningsformer enn men-
sendieck, har blant annet tilfredshet med 
musikk blitt trukket fram som en viktig 
faktor i forhold til deltakernes opplevelse av 
treningsglede. Studier på musikk og men-
sendiecktrening finnes ikke. Hensikten med 
dette hovedfagsprosjektet har derfor vært å 
se nærmere på om musikk kan være et nyt-
tig virkemiddel til å skape treningsglede hos 
et utvalg av deltakere i mensendiecktrening. 

Metode: Deltakerne som ble inkludert 
i prosjektet var fra to mensendieckgrup-
per, hvor det hovedsaklig ble brukt rolig og 
meditativ musikk uten en tydelig metrisk 
puls. Data ble samlet inn ved bruk av spør-
reskjema, intervju og treningsdagbok.

Vitenskapelig betydning: Økt kunnskap 
om musikk som virkemiddel til å skape 
treningsglede kan bidra til å skape et bedre 
grunnlag for å utnytte musikk som ressurs i 
det fysioterapeutiske arbeidet – til å se hvor-
dan musikk sammen med andre elementer 
som kan bidra til treningsglede kan trekke i 
én retning, mot ett felles mål.

Tildelt: Inntil kr 88 500.

Prosjektets tittel: Fysioterapi etter dislokert 
flerfragment proksimal humerusfraktur 
Stipendmottaker: Margrethe Øye Hole
Arbeidssted: Oslo Universitetssykehus
Kontakt: margrethe.oye.hole@oslo-univer-
sitetssykehus.no 
Veiledere: Tore Fjalestad og Therese Bro-
vold
Sammendrag: Brudd i proksimale humerus 
utgjør et økende problem hos eldre over 60 
år (Palvanen 2006). De dislokerte, ustabile 
tre- og fire-parts frakturene medfører ofte 
betydelig funksjonstap (Szyszkowitz 1993, 
Court Brown  2002). Mens det foreligger 
noen studier som omhandler fysioterapi ved 
stabile brudd (Hodgson 2006, Lefevre-Co-
lau 2007) er det lite litteratur om fysioterapi 
til pasientgruppen med ustabile brudd. 

I et nylig avsluttet randomisert kontrol-
lert studie (RCT) av ustabile dislokerte prok-
simale humerusfrakturer hos pasienter inn-
lagt i sykehus ble operativ behandling med 
«Locking Compression Plate» sammenlik-
net med konservativ behandling (Fjalestad 
2010, www.ClinicalTrial.gov NCT00863473 
under review ). Studien viste en klar tendens 
til at konservativ behandling med immobi-
lisering i to uker ga like gode resultater som 
operasjon.

Vi vil nå presentere treningsprotokollen 
fra studiet og se nærmere på hvordan pasi-
entene utviklet seg i funksjon og livskvalitet 
fra skadetidspunkt og inntil to år etter ska-
den.

Datamaterialet vårt baseres på RCT stu-
dien, der 2 års oppfølging ble avsluttet i mars 
2010. Primært effektmål er Constant funk-
sjonsscore, mens sekundære effektmål er 
ASES pasientbasert egenevaluering av ADL 
og det generiske livskvalitetsinstrumentet 
HS15D. 

Alle pasientene ble fulgt opp av fysiote-
rapeut i primærhelsetjenesten, som fikk til-
sendt en anbefalt treningsprotokoll.

Tildelt: Inntil kr 125 000.
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Prosjektets tittel: Gjenvinning av bevegel-
seskvalitet i gange hos pasienter med hjer-
neslag – betydning av problemløsning og 
individualisering i fysioterapi.
Stipendmottaker: Synne Garder Pedersen
Arbeidssted: Universitetssykehuset i Nord-
Norge
Kontakt: synne.garder.pedersen@unn.no, 
tlf. 77 62 64 10
Veileder: Britt Normann
Sammendrag: Bakgrunn: Gange reduse-
res ofte etter et hjerneslag. I fysioterapi er 
det ulike tilnærmingsmåter for å gjenvinne 
gange hos disse pasientene, men i forskning 
rettes det lite fokus mot bevegelseskvalitet 
når det gjelder gjenvinning av denne funk-
sjonen. Jeg undrer meg over hva fysiotera-
peuter vektlegger for å gjenvinne gangfunk-
sjon hos pasienter med hjerneslag. 

Hensikt: Dokumentere og analysere au-
tentisk praksis med fokus på fysioterapeu-
tens handlinger og hvordan eventuelle end-
ringer i bevegelseskvalitet kan forstås.

Problemstilling: Har fysioterapeuten 
oppmerksomheten rettet mot bevegelses-
kvalitet ved gjenvinning av gangfunksjonen 
i tidlig fase etter hjerneslag? Og hvordan 
kommer eventuelt dette til uttrykk? Skjer 
det endringer i bevegelseskvalitet og hvor-
dan kan eventuelle endringer forstås? 

Metode: Ikke-deltagende observasjon av 
en erfaren fysioterapeut i samhandling med 
to pasienter med hjerneslag. Analytiske per-
spektiver: Klinisk resonnering og naturvi-
tenskapelig teori. 

Resultater: Studien viser individualise-
ring i tilnærming og problemløsning, noe 
som synes avgjørende for kvalitative endrin-
ger i gange som fremkommer. Kontinuerlige 
vurderinger gjennom forskjellige resonne-
ringsformer kommer til uttrykk i situasjo-
nene. Tilpasning i interaksjon og aktiviteter 
ser ut til å bygge på den enkelte pasients uli-
ke forutsetninger for bevegelse og det som 
skapes i situasjonene.

Vitenskapelig betydning: Litteraturgjen-
nomgang viser behov for å utvide kunn-
skapsbasen når det gjelder gjenvinning av 
gangfunksjon etter hjerneslag. Studien kan 
bidra til videreutvikling av praksis.

Tildelt: Inntil kr 125 000.

Prosjektets tittel: Den norske skiveprotese-
studien; delprosjekter på endring av musku-
lær tetthet i ryggmuskulatur etter behand-
ling med tverrfaglig ryggrehabilitering og 
operasjon med skiveprotese, og en metode-
studie på et fysioterapeutisk klassifikasjons-
system.
Stipendmottaker: Kjersti Storheim, 
dr.scient.
Arbeidssted: Oslo Universitetssykehus
Kontakt: kjerstistorheim@gmailcom, 
tlf. 997 08 783
Veiledere: Prosjektet gjennomføres i en 
større nasjonal forskergruppe med høy 
kompetanse på publisering og hvor flere 
medforfattere har professorkompetanse. 
Sammendrag: Korsryggsmerter rammer 
70 – 85 prosent av den voksne befolkning, 
er plagsomt for pasienten og dyrt for sam-
funnet. Mange behandlingstilbud finnes, 
både konservative og kirurgiske. Den nor-
ske skiveprotesestudien er den første som 
sammenligner effekt av tverrfaglig ryggre-
habilitering med operasjon med skivepro-
tese hos pasienter med kroniske uspesifikke 
korsryggsmerter og degenerative skivefor-
andringer sett på MRI. Man vet fra littera-
turen at også ryggmuskulaturen hos mange 
kroniske ryggpasienter bærer preg av dege-
nerasjon i form av atrofi og økt fettinfiltra-
sjon. Det man ønsker å gjøre i dette formid-
lingsprosjektet er å utarbeide en artikkel på 
resultater av MRI undersøkelse hvor man 
vurderer muskulær tetthet i ryggmuskulatu-
ren før og to år etter at pasientene har gjen-
nomgått henholdsvis tverrfaglig ryggreha-
bilitering eller operasjon med skiveprotese. 
Ved å koble dataene med kliniske variabler 
som smerte og funksjon håper man å kunne 
si noe om mekanismene bak muskulære 
endringer hos kroniske ryggpasienter. I 
prosjektperioden vil man også utarbeide en 
artikkel basert på et masterprosjekt knyttet 
til prosjektet hvor et behandlingsorientert 
klassifikasjonssystem benyttet av fysiotera-
peuter er undersøkt med hensyn til interra-
ter reliabilitet. Systemet har som mål å sub-
gruppere uspesifikke korsryggpasienter for 
derigjennom å gi et mer målrettet og bedre 
behandlingstilbud.

Tildelt: Inntil kr 125 000.

Stipend til arbeid med 
prosjektbeskrivelse

Prosjektets tittel: Samhandlende team i pri-
mærhelsetjenesten
Stipendmottaker: Torgrim Tønne
Arbeidssted: Tiller fysioterapi & manuell-
terapi
Kontakt: torgrimtonne@gmail.com  
Veileder: Siv Mørkved
Sammendrag: Samhandling er nødvendig 
for et godt helsetjenestetilbud til befolknin-
gen. Vi savner en samhandlende førstelin-
jetjeneste som kan gi rask oppfølging, be-
handling og forebygging ut fra pasientenes 
individuelle behov.

Vi ønsker derfor å gjennomføre en in-
tervensjonsstudie over fire år hvor vi følger 
en populasjon på 500/1000 pasienter i hen-
holdsvis Stjørdal og Trondheim over en fi-
reårsperiode. Pasientene er tilfeldig valgte, 
ut fra liste til fastlege i Stjørdal og fastlege 
i Trondheim. Det registreres resultat for 
hovedutfallsmålene sykefravær og bruker-
tilfredshet og andre variabler i treårsperio-
den før intervensjonsstart og etter ett, to og 
fire år i forsøksperioden. Pasientene sam-
menlignes med seg selv, tre år før og i fire 
år etter prosjektstart. Pasientene i interven-
sjonsstudien vil i prosjektperioden få tilgang 
til et samhandlende helseteam. Dette vil 
bestå av fastlege, manuellterapeut, fysiotera-
peut, NAV-representant. 

Inklusjonskriterier: 21 – 58 år. Begge 
kjønn. Yrkesaktive. Eksklusjonskriterier: 
alvorlig organisk sykdom som for eksempel 
MS, alvorlige psykiske lidelser. 

Hovedeffektmål: 
• Sykefravær. Registreres som gjennom-

snitt for siste tre år før intervensjonsstart. 
Registreres for hvert år under forsøkspe-
rioden. 

• Brukertilfredshet. 
• Antall søknader til spesialisthelsetjenes-

ten og private sentre for pasienter med 
muskel/skjelettplager og sammensatte 
lidelser.

Tildelt: Inntil kr 85 000.

FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER
www.fysio.no/fondet — post@fondet.fysio.no – 22 93 30 90
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Telemedisin

Telemedisin er en raskt 
voksende gren av klinisk 
medisin hvor medisinsk 
informasjon overføres 
gjennom interaktive 
audiovisuelle media i den 
hensikt å gjennomføre 
en konsultasjon eller 
medisinsk undersøkelse/
prosedyre.

Ble satt på dagsorden 
i Norge mot slutten av 
80-tallet anført av det 
medisinske miljøet i 
Tromsø og regionen rundt. 
I 1993 ble det opprettet 
en telemedisinsk avdeling 
ved Regionssykehuset i 
Tromsø (nå Universitets-
sykehuset Nord-Norge). 

Gir pasienten mulighe-
ten for å ha kontakt med 
helsepersonell fra sitt 
eget hjem via datamaskin, 
mobiltelefon eller TV. 

Fra passiv pasient til 
interaktiv møtedeltaker

SUNNAAS SYKEHUS HF har benyttet seg av teleme-
disin siden 1994, og er den rehabiliteringsinstitusjo-
nen i Norge som har kommet lengst når det gjelder 

å systematisere bruken av videokonferanse (VK) 
som metode. Pasientene ved Sunnaas har ofte store 
komplekse funksjonsutfall, og det er mange fagfolk 

Etter endt rehabilitering ved Sunnaas er det hjemkommunen som får an-

svaret for den videre oppfølgingen av pasienten. Med videokonferanser kan 

samarbeidet mellom pasient og kommune begynne i god tid før utskrivelsen. 
TEKST og FOTO Tone Elise Galåen, fysioterapeuten@fysio.no

REPORTASJE

VIDEOKONFERANSE Sunnaas har har kommet lengst i Norge når det gjelder å systematisere bruken av telemedisin.
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og etater som blir berørte når pasienten skal 
hjem. Sammen med Nasjonalt senter for 
samhandling og telemedisin har Sunnaas 
sykehus HF utviklet Sunnaas-modellen som 
ved hjelp av VK bedrer samhandlingen mel-
lom aktørene i rehabiliteringen. Forskning 
viser at VK er gunstig både for pasient og 
samarbeidspartnere.

Mulighetene
 Alle store sykehus har i dag VK-utstyr. Uni-
versitetssykehuset Nord-Norge kan blant 
annet vise til gode resultater av sin oppføl-
ging av ortopedipasienter ved hjelp av VK. 
Bruken av videokonferanse er imidlertid 
avhengig av hvilken interesse og motivasjon 
som finnes på den enkelte institusjon, og det 
varierer derfor i hvor stor grad VK benyttes 
og på hvilke områder. 

– Problemet er ofte å sette VK i system 
slik at det blir en naturlig del av jobben. Det-
te er grunnen til at vi har fått mye oppmerk-
somhet rundt prosjektet vårt her ved Sun-
naas. Vi har sett mulighetene i teknikken og 
fått den til å fungere i hverdagen. VK har 
blitt en del av arbeidsrutinene til de ansatte, 
sier Hilde Sørli, spesialfysioterapeut og pro-
sjektkoordinator ved Sunnaas sykehus.

Både behandling og rehabilitering er vel-
egnede områder for videokonferanse. Når 
pasientene deltar på en videokonferanse, 
har de større mulighet til å påvirke sin egen 
situasjon. For fagpersonene som deltar er 
det enkelt å stille spørsmål direkte til den 
det gjelder. 

– Ca. 30 prosent av pasientene ved de 
mest aktive avdelingene på Sunnaas har VK 
som en del av sitt behandlingsopplegg. Vi 
bruker det aller mest til å planlegge utskri-
velser. I 2010 hadde vi 83 slike møter. An-
tallet øker fra år til år, og vi ser stadig flere 
fordeler, sier Sørli. 

Utstyr lokalt 
Også NAV har fått øynene opp når det gjel-
der VK, og har plassert videokonferanseut-
styr på 80 prosent av kontorene sine rundt 
om i landet. Sunnaas når på den måten frem 

til pasienter som fortsatt har behov for opp-
følging fra spesialister etter at de har reist 
hjem. Ved hjelp av VK kan pasienten sitte på 
et kontor i Finnmark og få instruksjon fra 
Sunnaas i Akershus via skjerm. 

– Vi driver rehabilitering på direkten. 
Ofte skal pasienten kun ha et kort møte med 

lege eller psykolog. I stedet for at pasienten 
reiser fra Bergen til Nesodden for en halv-
times konsultasjon, drar han heller til sitt 
lokale NAV-kontor for å gjennomføre sam-
talen derfra, sier Unn Svarverud, ergoterapi-
spesialist ved Sunnaas sykehus.

Direkte deltagelse
Alle hjelpemiddelsentralene i Norge har 
videokonferanseutstyr slik at pasienten har 
mulighet til å presentere seg selv og sine spe-
sifikke behov. En effekt av VK er at saksbe-
handlingen hos NAV er blitt raskere. 

Teknologien kan virke noe fremmed-
gjørende, men valget står mellom å bli 
involvert eller ikke.

MER TILLIT – Tradisjonelt har pasienten vært objektet, og ting er blitt ordnet ved at nøkkelpersoner gjør avtaler seg imellom. Med VK blir prosessen mye mer 
forståelig, sier Jan Gunnar Grønningsæter, pasient ved Sunnaas sidden høsten 2010.
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– Ved å møte hjelpemiddelsentralen via 
videokonferanse unngår vi misforståelser. 
Pasienten forteller selv hvilke utfordringer 
han har og diskuterer det på direkten. På den 
måten finner vi en god og brukertilpasset 
løsning raskere enn tidligere. Her mener vi 
brukergevinsten er særlig stor, og vi opplever 
nære og fine møter hvor saksbehandleren i 
NAV forstår situasjonen til brukeren og hvil-
ke behov han eller hun har, sier Svarverud. 

– Faglig sett er den viktigste fordelen med 
VK at pasientens deltagelse gjør det mu-
lig å finne frem til bedre løsninger raskere. 
Fra pasientens synspunkt er det følelsen av 
å være delaktig og bli hørt som teller mest. 
Det er også faglig utfordrende, fordi du står 
i en direkte dialog der og da. Det forutsetter 
trygge fagfolk som i en diskusjon kan tåle å 
innrømme at de har tatt feil. Denne kompe-
tanseutvekslingen mellom fagfolk i samar-
beid med bruker er verdifull, sier hun.

Sammensatt hjelpebehov
Det første introduksjonsmøtet med hjem-
kommunen vil som regel finne sted i løpet 
av den første måneden pasienten er innlagt. 
Pasienten blir presentert med sin skade og 
sine behov. Hjemkommunen blir bedt om 
å etablere et team og en ansvarsperson som 
Sunnaas kan ha kontakt med underveis. 

Antallet videokonferanser pasienten del-
tar på i løpet av oppholdet ved Sunnaas av-
henger av behov og omfanget av skaden.

– Vi rigger ikke opp en videokonferanse 
for et enkelt badehjelpemiddel. Vi ser best 
nytte når pasienten har sammensatt pro-
blematikk og vil trenge oppfølging fra flere 
instanser gjennom lengre tid. Det er ikke 
uvanlig at vi har tre skjermbilder represen-
tert ved for eksempel fastlegen, kommune-
helsetjenesten og oss. Hvis møtedeltagerne 
må komme ut hit til Sunnaas, kan oppmøtet 
bli magert. Det er vanskelig å samle alle in-
stanser til et vanlig møte, sier Svarverud.

Positive pasienter
Når pasienten ankommer Sunnaas, får han 
eller hun et informasjonshefte hvor det 
fremgår hvordan personvernet blir ivaretatt 
under videokonferanser.  

– Vi er positivt overrasket over hvor godt 
pasientene har tilpasset seg VK. De fleste pa-
sientene ser at de har en egennytte i å delta, 
og opplever det som et godt tilbud, sier Sørli, 
som understreker at det er opp til pasientene 
selv om de ønsker å delta eller ikke.

– Vi opplevde i starten at en del helse-

personell var skeptiske. Men ved å bygge 
det inn i rutinene våre og la det bli en del av 
hverdagen, oppdaget skeptikerne fordelene 
ved at pasienten kommer i sentrum. Nå er 
de aller fleste entusiastiske til VK, sier Sørli.

 
Hjemmebesøk som VK
Sunnaas har plassert videokonferanseutstyr 
på hver avdeling, og anser dette som en av 
grunnene til at rutinene rundt VK fungerer 
godt. Befinner utstyret seg langt unna pasi-
enten og teamet blir det fort upraktisk, og 
videokonferanse blir til noe ekstraordinært.

– Vi har også testet ut hjemmebesøk via 
videokonferanse. Representanter fra kom-
munen går rundt i pasientens bolig og fil-
mer med videokamera, mens pasienten og 
vi sitter på Sunnaas og diskuterer tilretteleg-
ging direkte med det lokale hjelpeapparatet. 
Resultatet er at huset raskere kan tilpasses 
pasienten. Hjemmebesøk via VK er fremde-
les på prøvestadiet, men er et godt eksem-
pel på nytten av PC-basert løsning hjemme. 
Når kvaliteten og sikkerheten er god nok, 
kan vi få en løsning som likner på Skype. Da 
kan pasienten dra hjem tidligere og få opp-
følging der han er. På sikt ønsker vi at PC-
basert videokonferanse blir et hjelpemiddel, 
sier Svarverud.

Fysioterapeutens rolle 
Fysioterapeuten er en del av det tverrfaglige 
teamet. I en videokonferanse kan fysiotera-
peuten ha en visuell rolle ved for eksempel å 
demonstrere øvelser eller forflyttning. 

– Fysioterapeuten er representert ved 

samarbeidsmøtene, men vi holder sjelden 
videokonferanser hvor det bare skal snakkes 
om fysioterapi. I fremtiden kan man se for 
seg at en fysioterapeut ved et lokalmedisinsk 
senter kan ha konsultasjoner med en del 
av sine pasienter via videokonferanse. Men 
videokonferanser og telemedisin kan aldri 
erstatte det personlige møtet, det er et sup-
plement, sier Svarverud. 

Aktiv deltaker
Jan Gunnar Grønningsæter har vært pasient 
ved Sunnaas sykehus siden september 2010. 
Den første videokonferansen han deltok på 
ved sykehuset var mot hjelpemiddelsentra-
len i Vestfold.

– I et videomøte kan jeg danne meg et 
inntrykk av personene som skal levere de 
tjenestene jeg trenger. Siden man ser hver-
andre, fanger bordet også i et videomøte. 
Det er viktig med en klar ansvarsfordeling, 
og at møtet er konkluderende, sier Grøn-
ningsæter.

– Hvilket utbytte har du hatt av videomø-
tene her på Sunnaas? 

– Møtene går konkret ut på å presentere 
mine behov som pasient til det hjelpeap-
paratet som skal bistå meg når jeg kommer 
hjem. Fortreffeligheten med denne teknolo-
gien er at representanter for flere instanser 
enkelt kan komme sammen uten fysisk å 
være tilstede i samme rom. Som deltagende 
pasient på et videomøte blir man på en mer 
direkte måte involvert i sin egen prosess. 
Tradisjonelt sett har pasienten vært objektet, 
og ting er blitt ordnet ved at nøkkelpersoner 

I HVERDAGEN – Vi har sett mulighetene i teknikken og fått den til å fungere i hverdagen, sier Hilde Sørli 
(tv), spesialfysioterapeut og prosjektkoordinator, og ergoterapispesialist Unn Svarverud. 
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gjør avtaler seg i mellom. Ved et videomøte 
blir prosessen mye mer forståelig for pasi-
enten, og man får mer tillit til systemet. Det 
betyr at pasientene i større grad er i stand 
til å mønstre ressursene de selv måtte ha. 
Man går fra å være passiv til å bli deltaker i 
sin egen rehabiliteringsprosess. Teknologien 
kan virke noe fremmedgjørende, men valget 
står mellom å bli involvert eller ikke, sier 
Grønningsæter. 

– Hvordan er tilbudet av rehabilitering og 
fysioterapi i den kommunen du kommer fra?

– I Tønsberg har tilbudet så langt vært 
upåklagelig. Min koordinator i kommunen 
er fysioterapeut og leder av Tønsberg reha-
biliteringssenter. Da jeg var hjemme på per-
misjon til jul, kom hun på besøk og ga meg 
fysioterapi. Også hjelpemiddelsentralen i 
Tønsberg har vært veldig forekommende og 
gitt meg det jeg trenger når det gjelder hjel-
pemidler, sier Grønningsæter. 

Teknologi for fremtiden
Bruk av videokonferanse er samfunnsøko-
nomisk lønnsomt. Teknologien blir stadig 
bedre og mer utbredt, og kommunene spa-
rer tid og penger på at møtene kan foregå 
lokalt. For pasienter som sitter i rullestol el-

ler på annen måte har vanskeligheter med å 
forflytte seg, er det naturligvis en stor fordel 
å slippe lang reise. 

I forhold til samhandlingsreformen er 
spesialisthelsetjenesten pålagt å overføre sin 
kompetanse ut til kommunene. 

– Som en del av pasientens første video-
konferanse med hjemkommunen, spør vi 
om deltakerne har behov for faglige utveks-
linger med oss i forhold til akkurat denne 
brukeren. Her har Sunnaas mye å bidra 
med. Vi sitter på spisskompetansen, og de 
fleste kommuner har veldig få pasienter av 
den kategorien som vi behandler her. Som 
spesialister har vi helt klart et potensial når 
det gjelder å bruke videokonferanse i opp-
læringsøyemed. Oppfølging, konkret råd-
givning, støtte til personlige assistenter – vi 
kan og bør være en rådgivende instans. Fra 
Sunnaas har vi også gjennomført rene tverr-
faglige kurs via videokonferanse. Dette er 
blitt veldig godt mottatt ute i kommunene, 
sier Svarverud.

– Telemedisin og VK er fremtiden. Fra å 
være ren møtevirksomhet mellom fagperso-
ner, har VK blitt en plattform for interaktiv 
samhandling som også involverer pasien-
tene, avslutter Sørli. 

Sunnaas-modellen
Sunnaas-modellen ble utviklet for å 

bedre samhandlingen mellom aktørene i 
rehabilitering ved hjelp av videokonferanse 
(VK).

Samarbeidet er knyttet til innleggelse, 
utskriving og oppfølging av pasienter.

Pasienten deltar selv på møtene.

Erfaring viser at Sunnaas-modellen 
bedrer informasjonsflyt, koordinering og 
kompetanseutveksling mellom sykehus og 
kommune.

Pasienten opplever økt brukermedvirk-
ning og trygghet.

TILGJENGELIG NAV har VK-utstyr på 80 prosent av kontorene sine. Dessuten har alle hjelpemiddelsentralene videokonferanseutstyr. Foto: Sunnaas sykehus
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Jeg er snart 63, og føler det haster
om jeg noen gang skal få meg en «master»
Spørsmålet er: Hva skal det bli?
Svaret er enkelt: Gerontologi!

Men forskning kan være så mye finurlig
Ikke all kobling er like naturlig.
Jeg formelig ser diskusjonen gløde;
Kan menn noen gang lære kvinner å føde?

Men skal man først løpe ut den lina
så har ikke alle gynekologer vagina!
Jeg synes det er litt artig, lell
å kunne bruke min kropp som studiematriell.

En kropp så forfallen at jeg knapt nok kan danse
må da kunne krediteres realkompetanse?
Man kan da umulig bli mer blasert
enn når man eldes kunnskapsbasert?

Kanskje blir jeg behandlet mer forsvarlig
om jeg nyter faglig respekt fra pleieansvarlig?
Det vil hjelpe, når jeg føler meg mindre fin,
badet i ekskrementer og gammel urin

at jeg ikke kalles en grotesk klyse,
men at jeg er resultat av sphincter-paralyse.
Og grafser jeg ergoterapeuten på rompa,
har bare mitt inhibitoriske senter skrompa.

Har jeg dårlig samvittighet, og blir ikke kvitt’n
grunnet mitt konsum av akevitten,
er det mitt korttidsminne som jeg har miste’
som gjør at jeg har glemt når jeg tok den siste.

Slik kan det meste plausibelt forsvares.
Min stolthet? Intakt! Min ære bevares.
Her kan det akademiske utbyttet
få et motiverende preg av egennytte!

Men noen vil si jeg er ei velkommen!
Jeg tar en studieplass fra ungdommen!
Men hvorfor skal jeg gi bort plassen min
til en som ei byr meg plassen sin
på trikken?
(Og her blir jeg skarp i replikken).
De blir frekke i kjeften når jeg tar dem i skole
tynget som jeg er av varer fra Polet

Hva med oss som bygget landet?
Nå kalles ei landsbyggere Trygve og Anne.
De tar doktorgrad, følger trender og moter,
mens de som bygger heter Stickan og Pjotr.

Bygningsarbeiderne, om hvilke vi snakker,
er halvparten svensker, og resten polakker.
Sarkastisk sier ungdom: «Når dere bygde landet,
hvorfor sørget dere ikke for litte granne

flere alders- og sykehjemsplasser?»
Men da får de svar så hatten passer:
Da vi var unge, var tidene trange,
og gamlinga var’kke på langt nær så mange.

Nei, hold dere til dop og erogene soner,
og stå ei i veien for eldres visjoner.
Dere får heller prøve å svelge en kamel.
Ekskluder meg ikke fordi jeg er gammel.

Jeg føler for kollegers sønner og døtre,
med hytte på Selbu, og nok ei på Nøtterø,
men hva kan de egentlig stille opp
mot min gerontologisk-orienterte kropp?

Så her er min bestilling til dere:
Si ikke nei, men la meg studere.
La meg få lov til å øke min viden,
slik at jeg, i pakt med tiden,

kanskje, når jeg ligger på lid-de-parade
er smykket med en doktorgrad?
Og således er mer distingvert,
med en holdning til ungdom 
litt mer nyansert!

ODD MAGNE LUNDBY

FRA LESERNE

Jeg er snart 63, og føler 
det haster

om jeg noen gang skal få meg 
en «master» ...
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4 overnattinger 
4 frokoster
4 to-retters middager med  

 kaffe
3 km til Dagali skisenter
20% rabatt på heiskort, 

 skiutleie og leie av våre   
 spesialkjelker for kjøring i  
 akebakken
Der er levende musikk og  

 dans hver dag i påsken
Påskeaften arrangeres en  

 liten påskekonkurranse
Alle DTF-gjester får en gratis  

 safari med hotellets egen  
 beltevogn(Med forbehold om nok snø og is)

LESERTILBUD – Fysioterapeuten gjør det mulig!

www.dtf-travel.no 
eller 800 300 98
Opplys annonsekoden FYSIOTERAPEUTEN

Reis selv

Dagali er et lite skisportssted som ligger nær 
Hardangervidda, 24 km fra Geilo og 3 km fra 
Dagali skisenter. Her venter massevis av alpine 
utfordringer i alpinbakkene. For barna er det en 
1,9 km lang akebakke med spesialkjelke! Det er 
også lysløype på 2,5 km som ligger rett ved siden 
av hotellet. 
På det familiedrevne og trivelige Dagali Hotel 
blir det gjort litt ekstra stas på gjestene i påsken. 
Det er levende musikk, dans og påskekonkur-

ranse. Dagali skisenter forventer å ha oppe til i 
begynnelsen av mai, og skituren kan du starte 
rett utenfor hotellet. Det er tilsammen over 150 
km med velpreparerte løyper. Du kan også ta 
skiheisen opp fra Dagali Skisenter eller bli med 
hotellets skibuss for å komme deg lett opp på 
snaufjellet.

Ankomst 2011: April: 20. 21. 

Drømmepåske 875 m.o.h.

Levende musikk, dans og påskeaktiviteter

2 barn t.o.m. 6 år gratis i foreldrenes seng. 2 barn t.o.m. 15 år kr 1499,- per barn i egen seng. 
Maks. 3 barn per rom. Ved to betalende voksne eller én voksen som også betaler enkeltromstillegg, 
bestilles på tlf. 800 300 98.

Spar 200,-

5 dager

3111,-
per person i dobbeltrom

Reise inngår ikke. Sluttrengjøring inngår. Kan bestilles t.o.m. 8 dager før ankomst. Besparelsen er i forhold til hotellets ordinære pris – med forbehold om spesialtilbud. 
Ekpedisjonsavgift maks 89,-, kjøp online og spar 20,-! Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. Medlem av Danmarks Rejsegarantifond nr. 1061. 

KUN HOS DTF TRAVEL! 
Angreforsikring: Ring og avbestill 

helt uten grunn frem til kl. 12 dagen før. 
Kun 179,- per voksen/89,- per barn.

5 dagers drømmepåske på Dagali 
inkl. halvpensjon

Få en stor velkomstpakke!
Verdi over 6 000,-
Bli PLUSmedlem i Vi elsker ferie

på www.vielskerferie.no
Verdi og innhold kan variere.

Terje Rakke/N
TR

Billig påskeferie i samarbeid
med Fysioterapeuten
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informasjon fra NFF

Tittel
Mange steder 
er fysioterapi-
tjenesten 
grovt under-
dimensjonert.

Nye lover – nye muligheter?

Eilin Ekeland
forbundsleder

informasjon fra NFF
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Fristen for å si sin mening om forslaget til to nye lover; Lov om helsetjenesten i 
kommunene og Folkehelseloven, er akkurat gått ut. Nå skal høringsuttalelsene be-
arbeides, nye vurderinger skal gjøres og så skal endelig lovforslag legges fram for 
Stortinget, sannsynligvis før sommeren. 

Bakgrunnen for de nye lovforslagene var Samhandlingsreformen, som trakk opp 
behovet for en kursendring i helsetjenesten. Dette landet må bli bedre på å fore-
bygge, behandle flere utenom sykehus og bli bedre på rehabilitering. Det er mot 
dette bakteppet de nye lovforslagene må vurderes. Vil lovene føre til den nødvendige 
kursendringen hvis de gjennomføres slik det er foreslått? NFF mener nei. 

Kursendringen som Samhandlingsreformen legger opp til, er fornuftig og helt nød-
vendig. Forslaget til Folkehelselov er et godt bidrag, men forslaget til Lov om hel-
setjenester i kommunene støtter ikke denne kursendringen. Som de fleste er kjent 
med, er NFF svært skeptisk til en lov som ikke omtaler fysioterapi og heller ikke 
stiller krav om autorisasjon som helsepersonell for å levere helsetjenester. Hvordan 
skal kommunene kunne bli bedre på behandling hvis det ikke er helt tydelig hvilke 
behandlere de må ha i kommunen og hvilke kvalifikasjoner behandlerne skal ha?  
NFF mener det ikke må være slik at tilfeldighetene avgjør om det er en kvalifisert 
fysioterapeut eller en 19-åring rett fra videregående skole som behandler oss når vi 
har fått slag, er operert for lårhalsbrudd eller har en musearm.

Vi er ikke alene om å mene dette. Både Statens Helsetilsyn, Helsedirektoratet, Unio 
og en del brukerorganisasjoner har pekt på utydeligheten og usikkerheten rundt 
hvem som skal levere helsetjenestene.

Men det finnes også dem som vil at den enkelte kommune selv skal beslutte hvem de 
skal ansette eller lage avtaler med, for å ivareta befolkningens behov for forebyggen-
de tjenester, behandling og rehabilitering/habilitering.  Lovverket som kommunene 
styrer etter i dag, er tydelig på dette. Likevel ser vi store forskjeller fra kommune til 
kommune. Mange steder er fysioterapitjenesten grovt underdimensjonert. Hvordan 
vil forholdene bli med en mer utydelig lov? Vi hevder at målsettingene om et likever-
dig tilbud uansett hvor du bor i landet og hvilken inntekt du har, ikke blir ivaretatt 
med det foreliggende lovforslaget.

Spørsmålet er hvilke synspunkter departement og politikere lytter mest til. Beslut-
ningstakerne har fortsatt mulighet til å lage en lov som beholder det beste fra det 
foreliggende lovforslaget, men som samtidig tydeliggjør kravene til kommunene. 
Vil fornuften seire?
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2684 medlemmer svarte på under-
søkelsen. Spørreskjemaet ble sendt 
til alle yrkesaktive medlemmer etter 
turnustjeneste. Undersøkelsen viste 
at 73,2 prosent har deltatt på NFFs 
kurs de siste fem årene. 71 prosent 
av kursdeltakerne mener at lavere 
kursavgift er en avgjørende faktor for 
medlemskap i NFF.

Hvem deltar på NFFs kurs?
70 prosent har grunnutdanning med 
etter- og videreutdanning. 17,7 prosent 
er spesialister. 12 prosent har master- 
eller PhD-grad. 46 prosent av dem 
som deltar på kurs, har mer enn 15 års 
erfaring. Flertallet av kursdeltakerne 
fordeler seg på arbeidsområdene 
spesialisthelsetjeneste (26 prosent), 
ansatt i kommunehelsetjenesten (30 
prosent) og privat praksis (36 prosent). 

Erfaringer med kursene
Omkring 90 prosent er generelt 
fornøyd med NFFs kurs (ganske eller 
veldig enig). Flertallet var ganske eller veldig enige i at kurset ga ny og 
oppdatert kunnskap, hadde godt faglig nivå, hadde gode og inspirerende 
kursledere, ga god praktisk nytte i daglig arbeid og førte til mer refleksjon 
over egen praksis. Det var også stor enighet (85 prosent) om at det var godt 
samsvar mellom annonserte læringsmål og innhold i kursene.

Oppgaveskriving knyttet til kurs
36 prosent oppga at de skrev frivillig oppgave tilknyttet kurset. Ikke alle kurs 
har denne muligheten. Den viktigste motivasjonen for å skrive oppgave var 
muligheten til å knytte ny læring mot egen praksis. Bare seks prosent av 
arbeidsgiverne stilte krav om oppgaveskriving.

Faglige grunner for å delta på kurs
De faglige hovedgrunnene som ble oppgitt for å delta, er følgende (rangert 
etter viktighet): «oppdatert kunnskap for å ivareta nåværende oppga-
ver», «innhold tilpasset utdanning og erfaring», «mulighet for å utveksle 
erfaringer», «ny kunnskap for å kunne påta ny oppgaver», «hovedvekt på 
praksisundervisning» og «hovedvekt på teoriundervisning».

Videre oppgir halvparten av respondentene som grunn for kursdeltakelse 
at det inngår i spesialistutdanningen. 56 prosent oppgir at det er en viktig 
grunn for å delta at arbeidsgiver dekker kursavgiften. 67 prosent oppgir 

geografisk nærhet til hjemstedet som en viktig grunn, og i overkant av 60 
prosent mener at anbefaling av kollega er en viktig grunn.

Hvem er det som ikke deltar på NFFs kurs?
I denne gruppen har 60 prosent grunnutdanning med etter- og videreutdan-
ning. 16 prosent er spesialister. 26 prosent har master- eller PhD-grad. Det 
er en større andel av de som ikke deltar på kurs, som har master- eller PhD-
grad og oppgir annet arbeidsområde (for eksempel private bedrifter/organi-
sasjoner, offentlig forvaltning). Flertallet hører hjemme på arbeidsområdene 
spesialisthelsetjeneste (27 prosent), ansatt i kommunehelsetjenesten (26 
prosent) og privat praksis (22 prosent).

De viktigste grunnene disse oppgir til ikke å delta på NFFs kurs, er at de 
får faglig påfyll på andre kurs (54 prosent), ikke får fri eller dekket utgifter 
(27 prosent), prioriterer etter- og videreutdanning som gir studiepoeng (23 
prosent).

De viktigste grunnene som ville gjøre det aktuelt med deltakelse på 
NFFs kurs, er følgende: at kursinnholdet er tilpasset erfaring og utdanning; 
at det finnes tilbud om temakurs med nasjonale/internasjonale forelesere 
innen fagområdet; at hovedvekten ligger på praksisundervisning (70 prosent 
mener det er viktig) eller på teori (65 prosent mener det er viktig); at kursene 
holdes i geografisk nærhet av hjemstedet. 

FOTO: iStockphoto

Gode skussmål til NFFs kurs
I DESEMBER 2010 ble det gjennomført en større undersøkelse blant medlemmene om deltakelse på NFFs kurs. 
• NFFs kurs er godt evaluert og en god kilde til oppdatert kunnskap. 
• Nesten halvparten av kursdeltakerne har mer enn 15 års arbeidserfaring. 
• Viktig at kurstilbudet varetar ulike kompetansenivå blant medlemmene.
• Kursene må inneholde både praktisk undervisning og teori.
• Lav kursavgift er en viktig medlemsfordel for NFF medlemmer.
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FONDET
Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
Sekretariatsleder: Birthe C. Hansson
Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)

BÅDE Unio og NFF er i gang med å forberede 
seg til vårens tariffdyst. Årets oppgjør er et ordi-
nært mellomoppgjør (i motsetning til ”pensjons-
oppgjøret” i 2009), og tarifforhandlingene vil 
derfor dreie seg om penger. Tariffoppgjøret blir 
en hovedsak på Unios styremøter i mars og mai.

I januar ble de første beregningene og 
rapportene for blant annet utviklingen i 2010 
lagt frem, og NFF deltok på Unios todagers 
tariffseminar. Hovedrapporten fra det tekniske 
beregningsutvalget (TBU), en referanseramme 

for forhandlingene, kommer i slutten av februar, 
og endelig TBU-rapport i mars. I disse måned-
ene kommer det også flere lønnsstatistikker 
fra Statistisk Sentralbyrå. Resultatene fra NFFs 
egen lønnsundersøkelse vil også foreligge i 
dette tidsrommet.

Oppgjøret i privat sektor starter i begynnel-
sen av april, og forhandlingene i offentlig sektor 
følger deretter. HSH-HUK-forhandlingene vil 
som tidligere år foregå i juni. 

Opptakten til tariffoppgjøret

VI BER medlemmene gjøre sitt for at NFF 
kan nå alle med viktig informasjon. Har du ikke 
sjekket alle opplysningene om deg på medlems-
sidene på en stund, ber vi deg logge deg inn på 
www.fysio.no og gjøre nettopp det. Det er opp-
lysningene på medlemssidene der som brukes i 
NFFs medlemsdatabase, og de må derfor alltid 
være korrekte og oppdaterte. 

E-postadresser
Vi får svært mange feilmeldinger ved utsending 
av e-post til medlemmer. Riktige adresser for 
alle medlemmer som kan nås per e-post, er en 
forutsetning for NFFs effektive formidling av 
nyhetsbrev, kunngjøringer, invitasjoner til å bli 
med på undersøkelser o.a. Sjekk derfor at din 
registrerte e-postadresse er riktig skrevet, og 
at det er din foretrukne e-postadresse for all 
informasjon fra NFF.

Noen medlemmer som er registrert med en 
jobb-e-postadresse, ligger inne med en kortform 
som «kn@fysiojobben.no» i stedet for fullform-
en «kari.nordmann@fysiojobben.no» (eller 
liknende). Vi ber disse endre til fullformen.

Brukernavn og passord til «Min side»
Alle nye medlemmer får tilsendt opplysnin-
ger om hvordan de logger seg inn på NFFs 
medlemssider på www.fysio.no. Brukernavnet 
er medlemsnummeret i NFF, som du finner bak 
på tidsskriftet Fysioterapeuten og på giroer 
fra NFF. Passord kan bestilles og endres av den 
enkelte via medlemssidene. Du går via «Logg 
inn» på www.fysio.no og velger «Glemt pass-
ord» i innloggingsruta. Så følger du trinnene og 
instruksene videre. 

I TILLEGG til å endre fristen for søknader om spesialistgodkjenning ser NFF seg også nødt til 
å endre fristene for søknadene om fornyet godkjenning. Omfanget av ordinære søknader gjør 
at vi trenger lengre tid på saksbehandlingen for å få ferdigbehandlet søknadene om fornyet 
godkjenning. Nye søknadsfrister for spesialister som vil fornye sin godkjenning, er 1. mai og 
1. november, altså to måneder før godkjenningsperioden går ut. 

Nye frister for fornyet spesialistgodkjenning

På tide å sjekke  
«Min side»-opplysningene?
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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 internett, www.fysio.no/kurs
Etterutdanningsvirksomheten i NFF får hvert år betydelige midler fra Fond til etter- 
og videreutdanning av fysioterapeuter. Rammebevilgningen omfatter tilskudd til 
alt arbeidet i NFFs fagseksjon: Utvikling og gjennomføring av etterutdanningskurs, 
faglig oppdatering av kursledere, kurslederseminar, spesialistordningen, NFFs kol-
legaveiledning, 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 

Bestemmelser angående påmelding
• Påmelding gjøres elektronisk.
• Hvis kursavgiften skal betales av arbeidsgiveren, skal navn og adresse til betale-

ren angis tydelig i påmeldingsskjemaet. 
• Påmeldingen betraktes som bindende fra påmeldingsfristens utløp. 
• Bekreftelse på tildelt plass på kurs sendes per e-post i løpet av 10 virkedager 

etter påmeldingsfristens utløp. 
• Påmeldte fra andre nordiske fysioterapi forbund betaler et 50% tillegg til kurs-

avgiften som gjelder for NFFs medlemmer. Det må foreligge dokumentasjon på 
medlemskap i respektive forbund. 

• Påmeldte som ikke er medlemmer i NFF betaler en høyere kursavgift enn NFFs 
medlemmer. 

Opptakskriterier
1. Autorisert fysioterapeut (avsluttet turnustjeneste) 
2. Medlem i NFF (innmeldt v/ påmeldingsfristen) 
3. Oppfyller eventuelle spesielle opptakskrav. I slike tilfeller må dokumentasjon på     

oppfylte krav sendes i posten til Fagseksjonen.
4. Påmelding til samme kurs for annen gang i løpet av en fire-års periode prioriteres 
5. NFFs avdeling som arrangerer et kurs disponerer opptil 50 prosent av kursplas-

sene til egne medlemmer 
6. Medlemmer i andre nordiske forbund disponerer opptil 10 prosent av kursplas-

sene 
7. Ikke medlemmer i NFF 
Når ovennevnte kriterier er tatt hensyn til, tildeles plassene på kurs i den rekkeføl-
gen NFF mottar påmeldinger. Hvis det står ledige plasser ved påmeldingsfristens 
utløp, tas påmeldinger imot helt frem til kursstart.

Avbestilling av kursplass
• Avbestilling av kursplass må gjøres skriftlig til mh@fysio.no 
• En fysioterapeut som er tildelt plass på kurs er ansvarlig for selv å avbestille plas-

sen dersom vedkommende ikke har anledning til å delta. Den ledige plassen vil bli 
tilbudt til søkere på ventelisten.

• Påmeldte til kurs som ønsker å trekke seg etter påmeldingsfristens utløp må 
betale et avbestillingsgebyr på kr 750. Hele kursavgiften må betales når avbe-
stilling skjer senere enn to uker før kursstart. 

• Dersom avbestilling av kursplass skjer på grunn av sykdom, gjelder et gebyr på kr 
750 helt frem til kursstart. Legeattest må sendes til NFF. 

• I følgende tilfeller, refunderes ikke kursavgiften:
a) hvis sykdom inntreffer under kurset,
b) ved uteblivelse fra kurset.

Avlysning
NFF tar forbehold om at kurs kan bli avlyst eventuelt utsatt ved for lav deltaker-
oppslutning eller på grunn av uforutsette hendelser (force majeure). I slike tilfeller 
refunderer ikke NFF deltakernes reiseutgifter – kun kursavgiften. Deltakerne opp-
fordres til å tegne en avbestillingsforsikring når de bestiller sine reiser til kurs.

BARN

31136401
Terapiridning – trinn 2
Kurset er en videreføring av trinn I. Kurset veksler mellom teori og prak-
sis, hvor deltakerne dels leder ridetimer, dels fungerer som hjelpere. 
Planlegging, behandlingsopplegg og evaluering av ulike diagnoser.
Gjennomført NFFs kurs i Terapiridning trinn I og II er et krav for å drive 
terapiridning med bidrag fra Folketrygden.

Målgruppe: fysioterapeuter som har gjennomgått trinn I.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne:
• kunne planlegge terapiridning som behandling
• kunne lede terapiridning som behandling
• kunne evaluere terapiridning som behandling

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Ellen Trætteberg og Carola Biberg
Tid: 23. - 27. mai 2011
Sted: Beitostølen Helsesportsenter
Deltakerantall: 12
Kursavgift (inkl. lunsj): kr 4.650 for medlemmer, kr 9.300 for ikke medlem-
mer.
Påmeldingsfrist: 25. mars 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 

31110201
Fysioterapi for barn 0-6 år med funksjonsned-
settelser, del 1 og del 2
Fysioterapeuter som arbeider med barn har synliggjort et økende 
behov for et kurs som gir utdypning av praktiske ferdigheter i observa-
sjon – analyse – tiltak – behandling av barn med sentrale og perifere 
funksjonsnedsettelser. Samtidig gis det teoretisk gjennomgang av de 
forskjellige typer funksjonsnedsettelser. 

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med barn og habilitering i 
kommunehelsetjenesten, i institusjon og i privat praksis.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. Kurs i bevegelsesutvikling I og 

II eller videreutdanning i barnefysioterapi. Må være i arbeid med barn i 
kursperioden.Tilsvarende kunnskaper (anskaffet via kurs eller praksis) 
kan bli vurdert ved opptak. Tilsvarende kunnskaper må dokumenteres.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• utvidet innsikt i problemområder for barn med perifere og sentrale 

funksjonsnedsettelser som påvirker bevegelsesutvikling
• utvidet evnen til observasjon, funksjonsvurdering og identifisering 

av avvik som grunnlag for valg av fysioterapitiltak
• økt bevissthet og refleksjon i forhold til egen praksis

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF avd. Buskerud
Kursledere: Berit Sunde, Gaute Vigesdal og Tommy Både Larsen
Tid: kurset er delt i 2 deler a 5 dager. 
Første del 1:  9. – 13. mai 2011
Datoer for del 2 blir bestemt på første kurssamling (perioden mellom del 1 
og del 2 er ca. 4 - 6 måneder). 
Sted: Drammen, Clarion Hotel Tollboden
Deltagerantall: 24
Kursavgift: kr. 9 300,- for medlemmer, for ikke-medlemmer kr. 18 600,-.
Påmeldingsfrist: 9. mars 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs  

31110702
Kurs for fysioterapeuter innen behandling av barn 
og unge med psykosomatiske og psykiatriske van-
sker
Kurset tar sikte på å øke forståelse om og kjennskap til hvordan man 
som fysioterapeuter kan jobbe med barn og ungdom med psykoso-
matisk og psykiatrisk problematikk. Kurset er et bidrag til å inspirere 
deltakerne til å bli mer oppmerksom på og sansende for den unges og 
sin egen kroppslige og psykiske kommunikasjon. Kurset gir et innblikk 
i barn og ungdoms utvikling og hvordan det sunne, forsinkelser og for-
styrrelser kan komme til uttrykk. Sentrale tema som belyses er kroppen 
som uttrykksfelt, som forsvar og barnets relasjon til de betydningsfulle 
andre. Ulike tilnærminger og verktøy som presenteres kan gjøre den 
enkelte fysioterapeut bedre i stand til å foreta adekvat evaluering og 
behandling av barn og ungdom med psykiske og fysiske problemer. 
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FYSISK AKTIVITET

GLEMT Å MELDE DEG PÅ?

Se nærmere info om hvert enkelt kurs på de neste sidene.

31136601
Aktiv lungerehabilitering
Glittreklinikken, Hakadal, 4.-6. april 2011

31136101
Fysisk aktivitet og rehabilitering (tidligere Fysioterapi og  
tilpasset fysisk aktivitet)
Beitostølen Helsesportsenter, 7.-11. mars 2011

NFF tar forbehold om at kurs(ene) kan være fulltegnet når Fysiotera-
peuten kommer ut.

Kurset kan være nyttig for utøvelsen av fysioterapi innen flere ulike 
arbeidsområder.

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for og de med yrkeserfa-
ring fra psykiatrisk og psykosomatisk problematikk hos barn og ung-
dom. Fysioterapeuter som ønsker fordypning og økt kompetanse i møte 
med barn og ungdommer. Kurset er relevant for både de med kortere 
og lengre erfaring som fysioterapeut.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut med minimum ett års praksis.

Målsetting: 
• Være bedre rustet til å møte psykosomatiske- og psykiatriske feno-

mener hos barn og unge
• Være bedre kjent med spedbarnsforskning når vi møter barn og 

unge
• Få innblikk i hvordan barn og unge uttrykker angst 
• Få kjennskap til ungdoms normalutvikling og bruke dette i behand-

lingen
• Kort innblikk i nevropsykiatri 
• Kjennskap til de vanligste barne- og ungdomspsykiatriske diagno-

ser gjennom kasuistikker 
• Bli tryggere i behandling av unge med spiseforstyrrelser
• Ha økt forståelse for hvor lett vi kommer i berøring med psykolo-

giske prosesser med kroppen som innfalsvinkel

Dette kurset vil bestå av mange forelesere, som har spesifikk kunnskap 
om de nevnte målsettingene. Kurset er delt opp i to samlinger.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. 
Kursledere: Gro Cecilie Meisingseth Montarou og Espen Andli
Tid: 24. – 27. oktober (4 dager) + 2 dager som avtales sammen med delta-
kerne på kursets del 1.
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 6 050 for medlemmer, kr 12 100 for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: 10. juni 2011
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31110102
Bevegelsesutvikling del I og del II
Kurset er todelt på 2 x 5 dager med ca. 4-6 mnd i mellom. I mellompe-
rioden må kursdeltakerne ha muligheten til å observere barn fordi det 
skal utføres tester som skal leveres før kursets del 2. 

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med barn og habilitering i 
kommunehelsetjenesten og i institusjon. 
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. 2 års praksis etter grunnutdan-
ningen.

Kursdeltakernee skal videreutvikle kunnskap fra grunnutdanningen i 
fysioterapi om normal bevegelsesfunksjon og -utvikling og de forhold 
som påvirker dette hos barn fra 0 til 16 år. 

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne: 
• ha kjennskap til bevegelseskontroll og hva som skiller normal fra 

avvikende bevegelsesutvikling
• ha kjennskap til strategier i helsefremmende og forebyggende 

arbeid
• ha kjennskap til nyere forskning og ulike teoretiske perspektiv på 

bevegelsesutvikling og ulike forhold som påvirker denne
• kunne observere og vurdere barn 

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Finnmark
Kursledere: Tordis Ustad og Gunfrid Størvold, MNFF spesialister i barn- og 
ungdomsfysioterapi
Tid: del I:. 5. – 9. september 2011. Tidspunkt for del II (5 dager) avtales med 
deltakerne i løpet av kursets del I 
Sted: Kirkenes
Deltakerantall: 22
Kursavgift: kr 9 900 for medlemmer, kr 19 800 for ikke-medlemmer 
Påmeldingsfrist: 5. mai 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 

31136601
Aktiv lungerehabilitering
Kurset i aktiv lungerehabilitering tar sikte på å gi fysioterapeuter med 
interesse for rehabilitering av pasienter med lungesykdom økt kunn-
skap og trygghet i behandling/veiledning av denne pasientgruppen.

Målgruppe:Fysioterapeuter på sykehus, i kommunehelsetjenesten, 
spesielt privatpraktiserende.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste).

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• Ha oppdatert kunnskap om bruk av aktiv rehabilitering av pasienter 

med astma, kols og andre kroniske lungesykdommer.
• Kunnskap om og forståelse for ulike begrensninger/muligheter hos 

lungesyke
• Kunnskap om ulike treningsprinsipper og tilrettelagt trening for 

denne pasientgruppen.
• Mestringsstrategier og endring av vaner
• Større grunnlag for å veilede lungesyke individuelt og i grupper
• Økt kjennskap til dokumenstasjon og nyere forskning innen lunge-

rehabilitering

Praktiske opplysninger:
Arr.: Fagseksjonen i samarbeid med fysikalsk avdeling Glittreklinikken
Kursledere: Ulla Pedersen og Anita Grongstad
Tid: 4. – 6. april 2010
Sted: Glittreklinikken
Deltakerantall: 26
Kursavgift: kr 3.800 for medlemmer, kr 7.600 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31136101
FYSISK AKTIVITET & REHABILITERING (tidligere 
Fysioterapi og tilpasset fysisk aktivitet)
Kurset er tettpakket med tips til aktiviteter, teknikker, utstyr og orga-
niseringsformer som kan benyttes til aktiv rehabilitering/habilitering, 
eller i forebyggende behandling/friskvern. Kurset holdes på Beitostølen 
Helsesportsenter, og om mulig vil pasienter herfra demonstrere for-
skjellige aktiviteter og utstyr. Et fyldig kurskompendium gjør det enkelt 
å ta aktiviteter og tips i bruk etter kurset.

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for å benytte fysisk aktivitet 
som en del av behandlingen. Kurset egner seg også for fysioterapeuter som 
jobber med forebyggende behandling/friskvern. Kursets innhold/aktiviteter 
kan tilpasses pasienter i de fleste aldersgrupper både barn og voksne.

Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste). Kursdel-
takerne må være villige til å delta i aktivitetene gjennom hele kurset.
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Kursets innhold:
• Aktiviteter i gymsal
• Introduksjon til innendørsklatring og aktiviteter i klatrevegg
• Aktiviteter i basseng
• Aktiviteter ute

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/fagseksjonen
Kursledere: Mette Lein og Jon Martin Rødby
Tid: 28.-30. mars 2011
Sted:Beitostølen Helsesportsenter
Deltakerantall: 15 
Kursavgift: kr 3 800 for medlemmer, kr 7 600 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

HELSE- OG MILJØ

31120402
Helse- og miljøarbeid – et arbeidsmiljøperspektiv 
del I

Dette er et praktisk basiskurs innen ergonomi hvor det blir undervist i:
• rammer og krav innen forebyggende arbeid
• krav til, og kartlegging av, kontorarbeidsplass
• arbeidsplassvurdering på oppdrag for trygdekontoret

Deltakerne skal gjennom kurset tilegne seg et faglig grunnlag i ergono-
misk rådgivning i virksomheter. Kurset skal legge til rette for en videre 
fagutvikling på området. Kurset er en forutsetning for å bli godkjent 
til å foreta arbeidsplassvurderinger for trygdekontorene for de som 
ikke er spesialist i helse- og miljøarbeid eller har minst tre års praksis 
i minimum 50 % stilling med forebyggende fysioterapi /ergonomi, for 
eksempel bedriftshelsetjeneste.

Kurset kan inngå i Videreutdanning i ergonomi og helsefremmende 
arbeid (15 studiepoeng) som NFF samarbeider med Høyskolen i Vest-
fold om. De andre kursene som inngår videreutdanningen er Helse-
fremmende og forebyggende arbeid (arrangeres av NFF) og Helse- og 
miljøarbeid – et arbeidsmiljøperspektiv del 2 (arrangeres ved Høysko-
len i Vestfold). Oppgaver må skrives i etterkant av to av kursene og 
siste kurset avsluttes med eksamensoppgave.

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for og/eller noe yrkeser-
faring fra helsefremmende og forebyggende arbeid i bedrift. Fysiote-
rapeuter som jobber/tar oppdrag som verne- og helsepersonell (VHP) i 
virksomheter.

Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. Det er en fordel med 2 års 
arbeidserfaring som fysioterapeut.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd Nordland
Kursledere: Katarina Langaard, Vera Hejna Romstad og Hilde Heber
Tid: 23. – 27. mai 2011
Sted: Bodø
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 4 650,- for medlemmer, kr 9 300,- for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: 24. mars 2011
Skriftlig påmelding til på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

MANUELLTERAPI
31130201
Basiskurs i Manuell Terapi. Undersøkelse og 
behandling av lumbalcolumna, bekken og hofte
Målgruppe: Fysioterapeuter som ønsker å fordype seg i manuelle teknikker 
knyttet til undersøkelse og behandling av muskelskjelettlidelser.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha utvidet kompetanse i 
forhold til:
• funksjonell anatomi, biomekanikk, patologi ved akutte og langvarige 

kliniske problemstillinger
• undersøkelse og behandling av lumbal, bekken og hoften ad modum 

manuell terapi. 
• å kunne klinisk vurdere og påvirke nerve-, ledd- og muskelkompo-

nenten i en funksjonsforstyrrelse.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Troms
Kursledere: Hildegun Børsting og Svein E. Kristiansen
Tid: 02.- 06. mai 2011
Sted: Tromsø
Deltakerantall: 22
Kursavgift: kr. 4.850 for medlemmer, kr. 9.700 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 03. mars 2010
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs. 

ONKOLOGI

31185701
Onkologi for fysioterapeuter – Kreft og fysisk 
aktivitet
Dette er et kurs i kursrekken «Onkologi for fysioterapeuter». Disse kur-
sene vil samlet gi fysioterapeuter god kunnskap om kreftsykdommer, 
kreftbehandling, smertebehandling og rehabilitering. Dette ses i for-
hold til aktuelle fysioterapeutiske tiltak ved kreft, både i tidlig og sen 
fase av sykdommen. Overvekt og inaktivitet er viktige risikofaktorer 
for kreft. Det finnes overbevisende dokumentasjon for at regelmessig 
fysisk aktivitet virker forebyggende og  er en viktig del av behandlin-
gen av enkelte  kreftsykdommer og forebygger tilbakefall.

Målgruppe: Fysioterapeuter i 1., 2. og 3. linjetjenesten.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste). 
Det forutsettes at deltakere har grunnleggende kunnskap om onkologi, 
kreftbehandlinger og bivirkninger, f.eks gjennom kurset Onkologi for 
fysioterapeuter - teoretisk grunnkurs.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha fått relevant kunnskap 
om mulighetene for tilpasset fysisk aktivitet for kreftpasienter. Kurset 
legges opp som teoretiske undervisningstimer og praktiske timer. 
Teoritimene berører bla tema som forskning relatert til kursets tema, 
treningslære, muligheter og eventuelle begrensninger innen trening/
bevegelse, diskusjon om dosering. Det blir lagt inn flere timer med 
praksis, både innen- og utendørs og i basseng hvor deltakerne skal 
delta aktivt.

Praktiske opplysninger:
Arr.: Avd. Oslo
Kursledere: Dagmar Moseby og Merethe Lia Johansen
Tid: 12. – 13. mai 2011
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 2.700 for medlemmer, kr 5.400 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 14. mars 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

REHABILITERING

31170201
Bekkenrelaterte plager I
Femti prosent av gravide angir å ha hatt plager fra bekken og/eller 
korsrygg i løpet av svangerskapet. En tredjedel av disse kvinnene 
oppgir at bekken- og ryggplagene er et alvorlig problem som påvirker 
dagliglivet. Kurset er en innføring i bekkenrelaterte plager: diagnostise-
ring, forebygging og behandling. Kurset skal kvalifisere kursdeltakerne til 
å undersøke, forebygge og behandle plager fra bekkenregionen. Kurset tar 
utgangspunkt i å ajourføre grunnutdanning med fokus på bekken- og lumbal-
columnas merbelastning i forhold til svangerskap, fødsel og barseltid. Kurset 
vektlegger praktisk trening.

Målgruppe: Fysioterapeuter som behandler pasienter med bekkenrelaterte 
plager.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)
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SKRIFTLIG PÅMELDING PÅ WWW.FYSIO.NO/KURS

NFFs FAGDAGER OG 

75 ÅRS JUBILEUM

Tid: 6.– 7. juni 2011

Sted: Domus Athletica, Oslo

Påmelding: fra 1. februar

www.fysio.no/fysiskaktivitet

Hovedsamarbeidspartner:

Aktivitet og arbeidsliv

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha: 
• kjennskap til årsak/sammenhenger av bekkenløsnings- og korsrygg-

smerter hos gravide
• kjennskap til utvikling/utbredelse av bekkenløsnings- og korsrygg-

smerter hos gravide
• utvidet kunnskap i funksjonell anatomi av ledd og leddstrukturer i 

bekkenet 
• innsikt i undersøkelsesmetoder og -teknikker
• økt forståelse for kommunikasjon og tilnærming til denne pasient-

kategori
• kunnskap om bevegelser i hverdagen og treningsråd 
• forståelse for betydningen av forebyggende behandling 

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avdeling Akershus
Kursledere: Britt Stuge (PhD) og Jan-Erik Endresen (manuellterapeut)
Tid: 9. – 12. mai 2011 (4 dager)
Sted: Oslo
Deltakerantall: 22
Kursavgift: kr. 4.350 for medlemmer, kr. 8.700 for ikke-medlemmer.
Påmeldingsfrist: 10. mars 2011
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

Annonsefrister
Nr. 3: Kursannonser 14. februar - Stillingsannonser 18. februar
Nr. 4: Kursannonser 14. mars - Stillingsannonser 18. mars

Send bestillingen til: fysioterapeuten@fysio.no

FAGLIG AJOURFØRING

NFFs norm for faglig ajourføring er 200 fagpoeng i NFFs 
registreringssystem eller 200 timer dokumentert faglig 
ajourføring fra minst tre ulike læringsaktiviteter i løpet av 
syv år. En norm for faglig ajourføring er en minimumsanbefa-
ling om hva fysioterapeuter må gjøre for å være oppdatert. 

Faglig ajourføring betyr å vedlikeholde og utvikle sin fysio-
terapikompetanse på en målrettet og systematisk måte. Med 
utgangspunkt i egne interesser og behov arbeidssituasjonen 
krever, er det nyttig å lage en plan for hvordan faglig ajour-
føring kan gjennomføres og hvilke kompetanseområder som 
er viktige å arbeide med.

På NFFs medlemssider kan du registrere læringsaktivite-
tene i NFFs registreringsverktøy og få en oversikt over alle 
dine læringsaktiviteter. Deltakelse på NFFs kurs blir automa-
tisk registret. Du kan også lage din egen CV der læringsakti-
viteter, utdanning og arbeidserfaring kan legges inn.
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ÅRSMØTESEMINAR 
I TRONDHEIM PÅ BRITANNIA HOTEL

24.—26. MARS 2011
 

Forankring og mangfold — veier videre 
 

Vi har et spennende program, der vi har fulgt opp tråden fra 
i fjor. Og vi markerer at NFF har søkt om undergruppe for 
Mental Health i WCPT gjennom å ha utenlandske forelesere.
 
Torsdag 24. mars
• Phd fysioterapeut Aud Marie Øien – Hvordan kan kunnskap fra 

studien «Change and Communication» anvendes i fysioterapi?  
– Veien videre. 

• Filosof Steen Nepper Larsen – Kampen om den plastiske 
hjerne. 

• Fysioterapeut Karen Margrete Sæbø: Fokus på terapeuten 
– kunsten å være til stede i de krevende møtene.

Fredag 25. mars
• Førstelektor Kirsten Ekerholt –  «Det forstrukkede barnet» og 

«det traumatiserte barnet» i den voksne pasienten. 
• Fysioterapeut, kroppspsykoterapeut Christina Bader-Johans-

son: Salutogenes, kroppspsykoterapi och depression. En kvali-

For påmelding og priser, gå inn på faggruppens hjemmeside via: 
www.fysio.no eller www.dinkonferanse.no
Vi håper å se kjente fjes! Og så setter vi ekstra stor pris på nye 
fjes, det er dere som er framtida! 

Faggruppen for 
psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi

Teknisk arrangør 
Mail: lene@dinkonferanse.no 
Tlf. 73 80 20 80

tativ studie om att stärka livsfrämjande krafter hos den depres-
sive klienten. 

Korte foredrag fra forskning i klinikken:
• Fysioterapeut Lise Brauten – Psykomotorisk fysioterapi ved 

langvarige nakkesmerter.
• Fysioterapeut Marit Danielsen – Hvordan påvirker endring i 

kroppsbilde forløpet av spiseforstyrrelsessymptomer hos inn-
lagte pasienter.

• Fysioterapeut Bente Brigtsen – Gruppebehandling etter psy-
komotoriske prinsipper for pasienter med langvarige smertetil-
stander. 

• Fysioterapeut Ellinor Alstad – Ryggsmerter, psykomotorisk 
fysioterapi og målte kroppslige forandringer.

• Fysioterapeut Ann-Katrin Stensdotter – Quantitative measu-
res of postural control in psychiatric patients.

Lørdag 26. mars – Årsmøte

Mandag 21.03.11
0900 -1000  Registrering
1000 -1030  Åpning
1030 -1230 Hva betyr balanse for det lille barnet og omsorgs-
 personene, v/Britt Fadnes 
1230 –1330 Lunsj
1330 -1430  GOD SKOLESTART i Mandal – En tverrfaglig arbeids-
 modell i skolehelsetjenesten v/ Mandal kommune: Ragnhild  
 Dale Ringen og Karine Haven
1430 -1500 Kaffe og utstillere
1500 -1600 Vold og traumer hos barn – store påkjenninger i små  
 hjerner, v/psykolog Hildegun Selle, Poliklinikk for psykoso-
 matikk og traumer, Kristiansand
1600 -1700 Overraskelse
1800  Middag: Frivillig (ikke inkludert i kursavgiften)
1930  Yohan, Barnevandreren. Kristiansand Kino. ( ikke inkludert i  
 kursavgiften)

Tirsdag 22.03.11
0900 -1030  Barns bevegelsesutvikling – set i et kulturligt og  
 dynamisk aktivitetsperspektiv - forklaringer er konstruktio-
 ner, som virkeligheden ofte sprænger. Paradigmeskift og  
 refleksioner fra et langt arbeidsliv med barn, lek, aktivitet  
 og bevegelse, v/spesialergoterapeut i barns helse Gudrun  
 Gjesing, Danmark: www.gjesing-haderslev.dk
1030 -1100 Kaffe/te og utstillere
1100 -1230  Barn i naturen og lek, et kvalitativt studie v/ Universi-
 tetslektor Merete L. Fasting, UIA
1230 -1330 Lunsj
1330 -1400  Presentasjon av utstillerne
1400 -1500 Skolefysioterapi v/skolefysioterapeut Ragnhild Beck ,  
 Bydel Ullern Oslo
1500 -1515  Pause
1515 -1600 Erfaringer fra en kommune med gruppebehandlinger 

1600  Litt å bite i
1630  Årsmøte

Onsdag 23.03.11
0900 -1015  «Livsstilsendring hos overvektige barn» v/ klinikk-
 overlege Einar Kristian Tveitå, Evjeklinikken
1015 -1030  Kaffe/te
1030 -1200 Livstilsskolen, små skritt – store forandringer: Sam-
 arbeidsprosjekt mellom helsestasjonstjenesten og fysio-
 ergotjenesten i Stavanger kommune, v/Annemay Gjedrem  
 Lie og Anette Havnen 
1200 -1300  Lunsj
1300 -1345  Samhandlingsreformen og den nye helse og   
 omsorgsloven. Konsekvenser for fysioterapeuter, v/konsu-
 lent hos fylkesmannen i Aust-Agder, fysioterapeut Anne Kari  
 Thommesen
1345 -1400 Pause 
1400 -1500   Kvello-Modellen: En praktisk modell for samarbeid i  
 kommunen om førskolebarns utvikling.  Foreleser blir annon-
 sert senere.
1500  Avslutning  

Påmelding: Skjer via link som ligger på faggruppens nettside. 
Priser: Påmelding før 21.02.11:
Medlemmer av faggruppen: 1100 kr. for hele seminaret eller 650 kr 
per dag. Ikke medlemmer av faggruppen: 1800 kr for hele semina-
ret eller 900 kr per dag.  
Påmelding etter 21.02.11: gir et påslag på kr 500.

NFFs Faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi ønsker velkommen til årsmøte og fagseminar

BEDRE FØRE VAR …
Sted og tid: Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand, 21.-23. mars 2011

Tema: Forebyggende arbeid i barne- og ungdomsfysioterapien
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ANDRE KURS OG MØTER
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen

FYSIOTERAPEUTER ØNSKES VELKOMMEN TIL
3. Nasjonale Konferanse om Hjerneprofylakse

Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo 24 og 25. mars 2011.
Program og informasjon finner du på www.hjerneslag.no

Teknisk Arrangør 
Congress-Conference AS, P.O. Box 2694 Solli, N-0204 Oslo 
Tlf. 22 56 19 30 - Fax. 22 56 05 41 
Email: hjerneslag@congrex.no

Podiatrisk undersökning och behandling av 
skador och dysfunktion i fot- och fotled
(7,5hp) HT2011
Kursen ger dig en ökad kunskap om fotens biomekanik 
och hur detta kan appliceras i den kliniska vardagen. 
Behandlingsmetoder som introduceras i kursen är 
fotortoser och mobiliseringstekniker.

Läs mer om kursupplägg och 
behörighet på: ki.se/utbildning
titti.lundmark@ki.se 

KULTUR OG TRAUMER
Kulturforståelse – smerteopplevelse og kropps-
perspektivet i behandling av traumatiserte 

Tid: 28. april kl. 9-16. 
Sted: Tromsø, Fyrhuset v. Åsgård
Arrangør: RVTS Nord. Regionalt ressurssenter om vold, trauma-
tisk stress og selvmordsforebygging, www.rvts.no
Kursleder: Spesialrådgiver og fysioterapeut Elsbeth Jacobs, fag-
team flyktninghelse og tvungen migrasjon.

Kursprogram:
• Kroppen og traumer. Hvordan kan fysioterapeuten jobbe med 

traumatiserte? Lett innføring i traumeforståelse.
• Smerteuttrykk. Globalt eller lokalt? Hva kan smerten være et 

uttrykk for?
• Hva er viktig å huske på når vi møter pasienter som har en 

annen kulturell bakgrunn enn oss?
• To praktiske øvelser hvor vi kan reflektere over hvordan det 

føles å ikke bli sett, ikke høre hjemme i et felleskap.
• Hva med holdninger og fordommer? Hvilke feller er det lett å 

gå i når vi overtolker andre?
• En demonstrasjon fra terapirommet.

Pris: Kurset er gratis, utgifter til lunsj, te, kaffe og frukt fakture-
res i etterkant. Det beregnes et administrasjonsgebyr på 500.- 
ved eventuell avbestilling senere enn 3 dager før kurset.
Påmeldingsfrist: 1. april 2011
Påmelding: www.rvts.no/nord
Maks 30 deltakere – først til mølla!
Kontaktperson: elsbeth.jacobs@akersykehus.no  
Mobil: 991 15 366.

WWW.FYSIOTERAPEUTEN.NO

Tverrfaglig seminar om ADHD/ADD
29. mars 2011, Oslo

AD/HD hva kan pedagoger, fysioterapeuter gjøre?
Motorisk uro samt konsentasjons- og oppmerksomhetsproblemer, 
motorisk uro hos barn er blitt et stadig mer aktuelt tema. 
Dette kan føre til atferdsproblemer som forstyrrer en god interak-
sjon mellom lærere, terapeuter, andre barn og foreldre.  Atferden 
kan påvirkes ved hjelp av bevisst positiv styring fra den voksne. 
Å starte tidlig med dette er gunstig og kan påvirke utviklingen i 
en positiv retning.

AD/HD har mange ulike årsaker. Med nyeste kunnskap og felles 
interesse vil det være lettere å gi barna en riktig retning i sin utvikling.  
Det er viktig å oppnå bedre  egenstyring, effektive lærestrategier og  
gode sosiale ferdigheter. 

For å oppnå dette er det viktig å se barnets kompetanser. Man må 
kunne se sammenhenger og mønstre i barnets atferd. Ved hjelp av 
detaliert videoanalyse, sakte film og øyeblikksbilder er det mulig å 
undersøke barnets atferd nøyaktig og presis. Dette gir grunnlag for 
målrettete individuelle og pedagogiske og terapeutiske avgjørelser.

Mål: Øke bevisstheten over positiv styring av barn med ADHD/ADD-
problematikk i det pedagogiske-terapeutiske samarbeidet.
Målgruppe:  alle som jobber med barn med AD/HD-lignende sympto-
mer, terapeuter og pedagoger
Kursholdere: Sabine Berndt, psykoterapeut og lærer i IntraActPluss-
Konseptet, internasjonalt. Jobber i egen praksis i Hamburg/Tyskland og 
Ute Imhof,  spesialist i barnefyisoterapi med egen praksis i Oslo
Seminarets form: Forelesning, videoanalyse, diskusjon

Praktiske opplysninger:
Pris: 1000 kroner, inkl. Kaffe/te/lunsj/pausemat
Tid: tirsdag 29. mars 2011, kl. 09 – 16.00
Sted: Domus Medicus (gamle Rikshospitalets kvinneklinikk), Pilestre-
det Park 7, inngang fra Stensberggaten
Påmelding: Send e-post til barnekurs@yahoo.no med fullt navn, stil-
ling og telefonnummer
Påmeldingsfrist: 21. mars 2011
Betaling: Det sendes ut giro etter påmelding
Kursansvarlig: Ute Imhof Barnasfysioterapeut, orgnr. 988592862

MIDLER TIL RYGGPROSJEKTER
Ryggforeningen i Norge inviterer til å søke om prosjektmidler 
relatert til rygglidelser (også nakke og bekken). Ryggforeningen 
fremmer prosjektsøknader overfor Extrastiftelsen Helse og Reha-
bilitering, www.extrastiftelsen.no. Extrastiftelsen fordeler cirka 
200 mill. hvert år innenfor kategoriene forskning, forebygging og 
rehabilitering. 

Nærmere informasjon finnes på www.ryggforeningen.no
Ryggforeningens søknadsfrist er 25. april 2011.
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Oppfølgingsseminar til kurset
«Fysioterapi for barn med funksjonsned- 
settelse 0 -6 år»

Tema: Oppfølgingsseminar/workshop med fokus på praksisfeltet. Det 
vektlegges analyse av bevegelseskvalitet som grunnlag for stimule-
ringstiltak. 
Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med barn. Dette oppføl-
gingsseminaret er beregnet for deltagere som har gjennomført kurset 
«Fysioterapi for barn 0-6 år med funksjonsnedsettelse». Tidligere 
tittel: «Fysioterapi for barn 0-6 år.»
Målsetting: Gi deltagerne en faglig oppdatering og fordypning innen 
praksisfeltet. Øke deltagernes evne til observasjon, analyse og tiltak i 
forhold til barn med funksjonsnedsettelse. Bevisstgjøring og refleksjon 
i forhold til egen praksis. Erfaringsutveksling.
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 etterutdanning i Barne- og ungdomsfysioterapi.

Praktiske opplysninger:
Tid: 7.-9. mars 2011
Sted: Ullern menighetshus, Oslo 
Deltagerantall: 20
Kursavgift: kr. 3000,-
Påmeldingsfrist: 23.februar
Påmelding: Berit Sunde, be-sund@tele2.no

Interaksjons- og tilknytningsvansker
I det første leveåret
30. – 31. mars 2011, Oslo

Spedbarnsforskning viser at samspill og god kontakt (tilknyt-
ning/bonding) er meget betydningsfullt fra fødselen av. Den aller 
første kontakten har mye å bety for den emosjonelle relasjonen. 
Derfor er det viktig at man er tidlig oppmerksom på en forstyrret 
interaksjon mellom mor/far og barn. En  uheldig foreldre-barn-
relasjon hemmer barnet i dets naturlige modningsforløp. Barn som 
har en vanskelig spedbarnsperiode med utrøstelig gråt, spise-
problemer, lite søvn og uro er overrepresentert blant de som har 
lærevansker, hyperaktivitet og/eller utagerende adferd. Heldigvis 
er det mulig for helsepersonell å forebygge og behandle denne 
formen for uheldig foreldre-barn samspill. Dette kurset vil foku-
sere på hvordan du som helsepersonell kan bidra til akkurat dette!

Kurset vil lære deg mer om:
• Hvlike konsekvenser medfører interaksjons- og tilknytnings-

vansker i barnets første leveår?
• Hvilken betydning har relasjonen mellom foreldre og barnet?
• Utrøstelig gråt, spiseproblemer, lite søvn og uro – hva kan det 

være?
• Lær metoder for hvordan du kan veilede til en god barn-

voksen-relasjon.
• Diagnostisering av reguleringsforstyrrelser.

Kursholdere: Sabine Berndt, psykoterapeut og lærer i IntraAct-
plus-konseptet. Hun har sin egen praksis i Hamburg/Tyskland og 
holder kurs internasjonalt. 
Ute Imhof, spesialist i barnefysioterapi med egen praksis i Oslo. 
Kursets form: Det vil under kurset være gruppeøvelser, video-
analyser, forelesning og diskusjon.

Praktiske opplysninger:
Pris: 3000,-- kroner, inkl. Kaffe/te/lunsj/pausemat
TID: 30. – 31. april 2011 fra kl. 09.30 – 16.30 på onsdag,
kl. 09.00 – 16.00 på torsdag
Sted: sentralt i Oslo 
Påmelding: barnekurs@yahoo.no eller 91193628 med navn, 
arbeidssted og telefonnummer
Påmeldingsfrist: innen 21.03.2011
Betaling: Det sendes ut giro etter påmelding
Kursansvarlig: Ute Imhof, Barnasfysioterapeut, orgnr. 988592862

Master i idrettsfysioterapi 2011-2013
Norges idrettshøgskole tilbyr en toårig masterutdanning for 
fysioterapeuter.
Masterprogrammet i idrettsfysioterapi gir deg kunnskap og 
ferdigheter i å utføre klinisk arbeid. Du lærer om forebygging, 
behandling og rehabilitering av idrettskader.

Les mer om studiet på www.nih.no/idrettsfysioterapi 
Oppstart medio august 2011.
Søknadsfrist er 1. mars 2011.
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ARBEIDSMARKEDET

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

arbeidsmarkedetARBEIDSMARKEDET

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

arbeidsmarkedet

Rømskog kommune
Ledig 40%  driftstilskudd for fysioterapeut fra 01.04.11.
Fullstendig utlysningstekst: www.romskog.kommune.no

LEDIG STILLING
Songdalen kommune har ledig  fysioterapeut 
– 100%  driftstilskudd fast.
Se fullstendig utlysningstekst på: www.songdalen.
kommune.no 

Vennesla kommune
100 % DRIFTSAVTALE 
for privatpraktiserende fysioterapeut

Vennesla kommune søker offentlig godkjent fysioterapeut til 100% 
driftsavtale.  Innehaver av driftshjemmel skal drive allmennfysiotera-
pi. Driftsavtalen blir ledig 01.09.11 grunnet avgang for aldersgrense. 
Se forøvrig full utlysningstekst under www.vennesla.kommune.no

Ytterligere opplysninger: Fysioterapeut Terje Johannessen, tlf. 38 
15 63 00 eller kommuneoverlege Stein Stokke tlf. 38 13 74 17.
Søknadsfrist: 04.03.11.

Driftstilskudd privat praksis
Eidsvoll kommune har ledig driftstilskudd på 14,4 t/uke for fysiote-
rapeut fra mars 2011. Driftstilskuddet er knyttet til Fysioterapi- og 
helseklinikken på Råholt.  Det er ønskelig med en fysioterapeut med 
bred kompetanse innen fysioterapifaget.

Fysioterapeuten skal drive sin virksomhet i hht. Lov om helsetje-
neste i kommunen, gjeldende planer i helse- og sosialetaten samt 
gjeldende avtaleverk. Fra 1.04.07 er det et krav i helsepersonelloven 
at det innhentes politiattest ved tildeling av hjemmel.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Eidsvoll kommune 
v/rådgiver Elly Olsen på tlf. 66 10 70 53, eller til instituttet v/Tone 
Sørensen Kravik på tlf. 63 92 46 80/ 91733051 etter kl 15.00. 

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester sendes Eidsvoll kom-
mune, helse- og sosialetaten, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll innen 
1.3.2011. Søknadsdokumenter vil ikke bli returnert.

Nesodden kommune 
har ledig en (1) nyopprettet 100 % driftsavtale.
For nærmere opplysninger se: www.nesodden.kommune.no  
ledige stillinger. 

Viken HF leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til
450 000 mennesker i 27 kommuner i Buskerud, Vestfold,
Akershus og Oppland. Helseforetaket har 6700 årsverk.

Habiliteringsavdelingen søker:

Fysioterapeuter
Søknadsfrist: 27.02.2011   Søknad merkes ref.nr. 900207556

Habiliteringsavdelingen ved Vestre Viken HF skal utvide sitt
opptaksområde til også å gjelde kommunene Asker og Bærum og
søker derfor flere medarbeidere. Avdelingen er geografisk plassert
i Drammen.
 
Vi har to ledige stillinger ved Barneseksjonen og en ledig stilling
ved Ungdom/Voksenseksjonen.
 
Nærmere informasjon om stillingene kan rettes til seksjonsleder
Kari Krum Bang, tlf. 98230555 eller avdelingssjef May-Britt Bunes,
tlf. 98230545.
 

Vi ber om at du benytter vårt elektroniske søknadsskjema
som du finner sammen med fullstendig utlysningstekst
på våre hjemmesider – www.vestreviken.no

Opplev Nord-Norge!
Vikariat privat praksis, 100% stilling, ledig fra 1.4.11 og til 1.9.11 
ved Havna Frisksenter as, Øksnes kommune i Vesterålen. Senteret 
inneholder fysioterapi og treningssenter i nye og moderne lokaler, er 
godt utstyrt og har meget god pasientilgang. 
Se vår hjemmeside: www.havnafrisksenter.no , evnt kommunenes 
hjemmeside: www.oksnes.kommune.no 

Gode arbeids- og lønnsbetingelser.
Ta kontakt via mail: pererling@havnafrisksenter.no,  
eller per tlf. 991 69 638.

www.fysioterapeuten.no
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LESERTILBUD – Fysioterapeuten gjør det mulig!

Mange påskeaktiviteter

Reise inngår ikke. Sluttrengjøring inngår. Kan bestilles t.o.m. 8 dager før ankomst. Besparelsen er i forhold 
til hotellets ordinære pris – med forbehold om spesialtilbud. Ekpedisjonsavgift maks 89,-, kjøp online og 
spar 20,-! Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. Medlem av Danmarks Rejsegarantifond nr. 1061. 

5 dagers drømmepåske på 
Dagali inkl. halvpensjon

KUN HOS DTF TRAVEL! Angreforsikring: Ring og avbestill helt uten grunn frem til kl. 12 dagen før. 
Kun 179,- per voksen/89,- per barn.

www.dtf-travel.no eller 800 300 98

Opplys annonsekoden FYSIOTERAPEUTEN

4 overnattinger 
4 frokoster
4 to-retters middager 

 med kaffe
3 km til Dagali 

 skisenter
20% rabatt på 

 heiskort, skiutleie 
 og leie av våre 
 spesialkjelker for 
 kjøring i akebakken

Der er levende musikk 
 og dans hver dag i 
 påsken.

Påskeaften 
 arrangeres en liten 
 påskekonkurranse.

Alle DTF-gjester 
 får en gratis safari 
 med hotellets egen 
 beltevogn.
 (Med forbehold om nok snø og is)

5 dager

3111,-
per person i dobbeltrom
Påskeophold

Billig påskeferie i samarbeid 
med Fysioterapeuten

2 barn t.o.m. 6 år gratis i foreldrenes seng. 2 barn t.o.m. 15 år kr 1499,- per barn 
i egen seng. Maks. 3 barn per rom. Ved to betalende voksne eller én voksen som 
også betaler enkeltromstillegg, bestilles på tlf. 800 300 98.

Te
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Dagali er et lite skisportssted som ligger nær 
Hardangervidda, 24 km fra Geilo og 3 km fra 
Dagali skisenter. Her venter massevis av alpine 
utfordringer i alpinbakkene. For barna er det en 
1,9 km lang akebakke med spesialkjelke! Det 
er også lysløype på 2,5 km som ligger rett ved 
siden av hotellet. 
På det familiedrevne og trivelige Dagali Ho-
tel blir det gjort litt ekstra stas på gjestene i 
påsken. Det er levende musikk, dans og påske-
konkurranse. Dagali skisenter forventer å ha 
oppe til i begynnelsen av mai, og skituren kan 
du starte rett utenfor hotellet. Det er tilsammen 
over 150 km med velpreparerte løyper. Du kan 
også ta skiheisen opp fra Dagali Skisenter eller 
bli med hotellets skibuss for å komme deg lett 
opp på snaufjellet.

Ankomst 2011: April: 20. 21. 

Drømmepåske 875 m.o.h.

Reis selv

Farsund kommune
Farsund er en kommune med ca. 9.500 innbyggere. 
Kommunen er en kystkommune og har en sterk 
historisk og næringsmessig tilknytning til havet. 

Kommunen har en rekke store og mellomstore industribedrifter og 
er i tillegg Agders største jordbrukskommune. Våre kilometerlange 
sandstrender, merkede turstier og idylliske skjærgård innbyr til 
aktivitet og rekreasjon for egne innbyggere og besøkende.

Driftstilskudd fysioterapi – Overdragelse i form av 
nedtrapping

En av våre fysioterapeuter med 100 % driftsavtale med kommunen 
ønsker nedtrapping. 2/5 av avtalen er ledig fra og med 5. oktober 
2011, med full overtagelse etter 5 år. Arbeidsplassen er lokalisert til 
Stave, Lista Fysikalske institutt.
Endelig tidsplan for overdragelse og økonomisk oppgjør avtales med 
nåværende praksisinnehaver, jfr. ASA 4313.

Vi søker etter personer med følgende kvalifikasjoner:
• Fysioterapeut med offentlig godkjenning 
• God samarbeidsevne.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Avtalen er regulert av den til enhver tid gjelder ASA 4313. 
I tråd med bestemmelser i Helsepersonelloven vil det bli krevd 
politiattest av den som blir tildelt avtalen. 

For nærmere informasjon om stillingen kontaktes Liv Siri Jølle Skår-
dal tlf. 995 24 622 eller Farsund kommune tlf. 38 38 20 00. 

Søkere oppfordres til å søke elektronisk.  Ledige stillinger og 
informasjon om kommunen finnes på www.farsund.kommune.no.  
Dokumentasjon på vitnemål, praksis med mer bes oversendt.

Søknadsfrist 4.3.201.

Annonsefrister
Nr. 3: Kursannonser 14. februar - Stillingsannonser 18. februar
Nr. 4: Kursannonser 14. mars - Stillingsannonser 18. mars

Send bestillingen til: fysioterapeuten@fysio.no
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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

Størst utvalg – lengst erfaring.

Telefon: 32 72 24 11

Telefax: 32 72 24 15

e-post: post@combimed.nocombimed

www.combimed.no

combimed a.s
Ganske enkelt kvalitet

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

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)
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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.

Pauseprogram på jobben!

Strekk og bevegelse gir mer arbeidsglede 
og mindre plager!

Alle benker fra Earthlite er produsert av 
miljøvennlige materialer og har livsvarig 
garanti. Bestill brosjyren vår og les mer!

www.bodymindcompany.no · 22194025

Norges største leverandør av treningsutstyr

www.norskfitness.no

NORSK FITNESS HANDEL AS, Tlf: 22 96 10 50 

BENKER, KRAKKER, MATTER OSV.

DATAPRODUKTER

TEST-, TRENINGSUTSTYR/HJELPEMIDLER

bransjeregisteret
Liten modul, 57x20
6 utgaver: kr. 3.750  
12 utgaver: kr. 5.350

Medium modul, 57x30
6 utgaver: kr. 4.200 
12 utgaver: kr. 6.950

Stor modul, 57x40
6 utgaver: kr. 6.600 
12 utgaver: kr. 9.000

Ta kontakt med Geir Berntsen i HS Media, 
tlf. 62 94 10 33, mail: gb@hsmedia.no

Støtteprodukter og 
treningsutstyr

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

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

www.pearsonassessment.no

Alltid oppdatert

Tlf. 69 35 20 80. Fax. 69 35 20 81. E-post: info@skanlab.no
www.skanlab.no
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kalender
Årsabonnement 2011:
Norge: 1.000 kroner. Utland: 1.020 kroner. 
Offentlige institusjoner: 875 kroner.
For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i 
medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til 
det blir skriftlig oppsagt.

ANNONSEPRISER – 2011
For bestilling av stillings- og 
kursannonser, kontakt fysioterapeuten@fysio.no

Stillingsannonser: 
Per sp. mm. Sort: Kr. 37. Farge: Kr. 42.
Spaltebredde: 88 og 180 mm. 
10 % rabatt ved 2. gangs innrykk av samme an-
nonse i påfølgende nummer ved samlet bestilling. 
Byråprovisjon: 3,5 prosent. 

Møter og kurs: 
Møter og kurs hvor NFFs interessegrupper, avdelin-
ger, faggrupper (ikke enkeltmedlemmer) står som 
arrangør: gratis.
Møter og kurs hvor andre utenom NFF står som 
arrangør: per sp. mm.  
Sort Kr. 26. Farge: Kr. 30.  
Spaltebredde: 88 og 180 mm. 

Tillegg (gjelder stilling og møter/kurs): 
Setting: Kr. 1,50 pr. mm 
Scanning: Kr. 100  
Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER 2011

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  
 debattinnlegg stilling ledig dato
5 19/4 23/4 14/5
6 10/5 14/5 4/6
 
Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak-
sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og 
stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og 
annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret-
ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. 

PRODUKTANNONSER
Ronny Grenberg, HS Media as, 
Postboks 80, 2260 Kirkenær
Tlf. 62 94 10 37, e-post: rg@hsmedia.no

ANDRE ANNONSER
Kirsten Stiansen
Tlf. 22 93 30 60, e-post: ks@fysio.no

ANNONSEMATERIELL
Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet  
materiell belastes kunden.
Tekniske data: 
Format: 210 x 280 mm. 
Satsflate: 180 x 247 mm.

Vi trenger tips til kalenderen
Fysioterapeuten trenger informasjon om seminarer, konferanser og andre  
begivenheter som er av interesse for norske fysioterapeuter.
Bidrag til kalenderen sendes: fysioterapeuten@fysio.no

MARS
2. Oslo
Prestasjon, glede og nærvær.
Arr.: Institutt for mental trening, 
Best Forberedt i samarbeid med 
Lars Jahnsen
Info: larsjahnsen@c2i.net eller 
heidi@bestforberedt.no

4. Steinkjer
Årsmøte og seminar.
Arr.: Faggruppen for 
terapiridning

7. Oslo
Årsmøte i NFF avdeling Oslo. 
Info: www.fysio.no/
ORGANISASJON/Avdelinger/
Oslo 

7.-8. Oslo 
Årsmøte og seminar. 
Arr.: Faggruppen for geriatri
 
9. Oslo
Konferanse: God praksis i 
kommunehelsetjenesten 
– kunnskap og kvalitet i 
institusjonshelsetjenestenfor 
eldre.
Arr.: Høgskolen i Oslo 
Info: www.hio.no/eldrehelse

10. Oslo
Fagdag om CRPS - Komplext 
regionalt smertesyndrom 
Arr.: Rikshospitalet, Tone 
Soltvedt 
Info: tonesol@vikenfiber.no

11. Oslo
Tverrfaglig seminar om 
slagrammede 
Arr.: ISPO Norge og HiO 
Info: www.ispo.no

 

10.-11. Trondheim
Årsmøte og seminar.
Arr.: Faggruppen NOR 
 
10.-11. Larvik
Årsmøte og seminar.
Arr.: Faggruppen for 
kvinnehelse

10.-12. Berlin
EWMM Kongress: Puzzle 
Kindesentwicklung 
Arr.: European Workgroup for 
Manual Medicine mfl. 
Info: www.ewmm-kongress.de

11.-13. Lillehammer. 
Tverrfaglig seminar 
for manuellterapeuter, 
fysioterapeuter, leger og 
kiropraktorer: Nevrologi, 
immunologi og manuellterapi 
– utredning og evidensbasert 
behandling. 
Arr.: Manuellterapeutenes 
Servicekontor 
Info/påmelding: www.
manuellterapi.net/seminar

15.-16. Oslo
Artrosekurs for helsepersonell.  
Arr: Nasjonalt Revmatologisk 
Rehabilitering- og 
Kompetansesenter (NRRK) 
og revmatologisk avdeling, 
Diakonhjemmet sykehus  
Info: www.nrrk.no
 
17.-18. Bergen
Årsmøteseminar.
Arr.: NFFs faggruppe for 
onkologi og lymfologi 
Info: www.fysio.no/
ORGANISASJON/Faggrupper/
Onkologi-ogLymfologi/
AArsmoeter 

22.-23. Kristiansand
Livsstilskongressen 2011 
Info: www.livsstilskongressen.no
 
24.-25. Oslo
3. Nasjonale konferanse om 
hjerneslagprofylakse.
Info: www.hjerneslag.no 
 
24.-25. Stavanger
Årsmøte og seminar.
Arr: Faggruppen for hjerte- og 
lungefysioterapi 

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
3       14/2       18/2 11/3
4       14/3       18/3    8/4

 
Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak-
sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og 
stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og 
annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret-
ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. 

PRODUKTANNONSER
Geir Berntsen, HS Media as, 
Postboks 80, 2260 Kirkenær
Tlf. 62 94 10 33, e-post: gb@hsmedia.no

ANDRE ANNONSER
Kirsten Stiansen
Tlf. 22 93 30 60, e-post: ks@fysio.no

ANNONSEMATERIELL
Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet  
materiell belastes kunden.
Tekniske data: 
Format: 210 x 280 mm. 
Satsflate: 180 x 247 mm.

TRYKK 
07 Gruppen AS

OPPLAG 
8.800

FOTO Colourbox.com



For spørsmål, mer informasjon og påmelding kontakt oss på:
 
Tlf:  37 05 97 70    E-post:   kurs@redcord.com   Web:   www.redcord.no/kurs

Neurac kurs 
Kursplan vår  2011

Neurac Kurs våren 2011

Lær deg Neurac metoden - klinisk oppsiktsvekkende resultater!
  

 Praktisk kurs med stor vekt på aktiv deltakelse
 Stort kurskompendium med gode illustrasjoner og beskrivelser
 Bygger på anerkjent forskning og veldokumenterte prinsipper  
 innen trening og aktiv rehabilitering

For mer informasjon og påmelding: www.redcord.no/kurs

Neurac 1    Oslo 23.-25. mars
Neurac 1    Oslo 13.-15. april
Neurac 1    Oslo 11.-13. mai
Neurac 1    Oslo  8.-10. juni

Neurac 2 Stimula   Oslo 17. februar
Neurac 2 Stimula   Oslo   8. april
Neurac 2 Stimula   Oslo 17. juni

Neurac 2 Overekstremitet  Oslo 15. juni
Neurac 2 Underekstremitet Oslo 16. juni
Neurac 2 Rygg/Bekken  Oslo 23. juni 
Neurac 2 Nakke   Oslo 24. Juni

Neurac courses in English: 
Neurac 2 Back/Pelvis  Oslo May 18
Neurac 2 Neck   Oslo May 19
Neurac 2 Upper Extremities Oslo May 20 
Neurac 2 Lower Extremitites Oslo May 21
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