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KOMPETANSE LØNNER SEG bare sånn passe. I alle fall hvis vi skal bruke lønnsutviklingen 
for fysioterapeuter som målestokk. Det er heller ikke spesielt lønnsomt å ha lang ansiennitet 
og erfaring, noe mange av NFFs medlemmer har. 45 prosent har over 16 års fartstid i yrket. 
Ca. 70 prosent har over ti års ansiennitet.

Resultatet av en lønnsundersøkelse som NFF gjennomførte i desember synliggjør flere ut-
fordringer.  Medlemmer med ansiennitet på ti år eller mer henger klart etter i lønnsutviklin-
gen. Ja, disse gruppene står nesten stille.

Uttelling for kompetanse er en like stor utfordring, for å si det litt diplomatisk. Blant med-
lemmene i KS-området svarte 32 prosent ja på spørsmål om de har relevant kompetanse som 
de ikke får uttelling for. Innen HSH var tallet 22 prosent. 

Arbeidsgivernes svar på krav om mer lønn for økt kompetanse, er ofte at kompetansen ikke 
er relevant, eller at det ikke finns penger på budsjettet. Alle fysioterapeuter med grunnut-
danning og autorisasjon skal kunne behandle alle typer pasienter og lidelser. Det er ingen 
formelle krav til arbeidsgiver om at visse oppgaver kun skal utføres av fysioterapeuter med 
spesialkompetanse. 

Da dette systemet ble etablert, var det enighet om at lønn skal baseres på krav til kompe-
tanse. Men problemet med å få uttelling for kompetanse lever i beste velgående, til tross for 
at det har vært et kontinuerlig fokus på det i mange år. 

I tillegg viser lønnsundersøkelsen at det generelt er vanskelig å komme særlig mye over min-
stelønnssats, og at flertallet av fysioterapeutene ikke bruker anledningen de har til å for-
handle om egen lønn når de starter i en jobb. Resultatet er tilnærmet minstelønn, noe som 
klart påvirker lønnsnivået i fortsettelsen.

Så hvem og hva kan vi skylde på? Hele systemet? Gjerrige 
kommuner som ikke har vett nok til å verdsette fagkunn-
skap? Gjør NFF sentralt og tillitsvalgte lokalt en god nok 
jobb? Er fysioterapeuter for beskjedne på egne vegne?  

Å plassere skyld i denne sammenhengen er vanskelig. Det 
ville også bli en ganske urettferdig øvelse. Her er det flere 
forhold som spiller inn, og systemet er utvilsomt krevende 
å håndtere. 

Arbeidsgiverne ser ikke ut til å ha den respekten for kom-
petanse som de bør ha. Eller de mangler kunnskap om hva 
fysioterapeuter gjør.  Når det ikke stilles formelle krav, vil 
arbeidsgiver i de aller fleste tilfeller velge rimeligste løsning. 
Og en systemendring, der mer kompetanse automatisk be-
tyr mer lønn, er etter vår vurdering urealistisk. 

Det er nødvendig å tenke nytt. Ikke bare av hensyn til fy-
sioterapeutenes lommebok, men av hensyn til pasientene. 
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aktuelt Sitataktuelt 75 prosent forhandlet ikke om 
lønn da de ble ansatt. Side 6

– Jeg vil jobbe for å bremse det kata-

strofale utfallet som omleggingen av 

finansieringsordningen har bidratt til, 

sier Nils Schjelderup.

TEKST Heidi Johnsen, hj@fysio.no

– DA må du sitte så nær makta som mulig, sier  den ny-
valgte lederen i PFG. 

Han syns det er tragisk at en 60-åring må trå til i 
ledervervet og etterlyser de unge. Den typiske PFGer 
er mellom 45 og 55 år, og Schjelderup frykter forgub-
bingen. Han mener de unge må forstå de må jobbe 
politisk for å påvirke sin egen arbeidssituasjon. 

– Min kjepphest er at yngre fysioterapeuter må 
være med og berede grunnen og påvirke kommu-
nene. I løpet av de neste 5-10 år blir det mange ledige 
hjemler som følge av at mange går av med pensjon. 
Både NFF sentralt og PFG må sette inn ressurser for å 
sikre at disse tilskuddene blir opprettholdt og at vi får 
unge fysioterapeuter inn i tilskuddsordningen. Sam-
tidig må vi få økt hjemlene for de som jobber utover 
avtalen. Da må alle fysioterapeuter engasjere seg som 
kontakttillitsvalgte, eller søke seg inn i samarbeidsut-
valgene. Det er for mye forlangt at vi gamlingene alene 
skal gjøre den jobben, sier PFG-lederen. I 2011 setter 
PFG i gang medlemsverving for å sikre seg flere unge.  

Tøff arbeidshverdag
Men også hans egen arbeidshverdag med 20 prosent 
driftstilskudd bidro til at han gikk fra styremedlem 
til leder. Han har hele tiden jobbet for å få dette opp-
justert, uten å lykkes. Da han leverte sitt regnskap for 
2010, var inntekten redusert med 20.000 kroner, til 
tross for at han aldri har jobbet så mye som dette året. 

Frustrasjonen over oppsplittingen av driftstilskud-
dene har ført til at han har valgt å delta der proble-
matikken diskuteres. Han sitter i samarbeidsutvalget i 
sin kommune, og har gode erfaringer med det Schjel-
derup mener alle fysioterapeuter må gjøre; levere inn 
årsrapporter til kommunen og dokumentere hva de 
faktisk gjør. 

Dokumentasjon 
– Politikere og administrasjon reagerer på en helt 
annen måte når de får presentert dokumentasjon. I 
min bydel, Åsane, har befolkningen økt til 50.000 i 
løpet noen år, og 37 prosent er pensjonister. Ikke ett 
nytt driftstilskudd er opprettet siden 1984. Bydelen 
har ved hjelp av oppsplitting av driftstilskudd fått økt 
antall årsverk. Det er eneste måten vi har klart å gi et 
tilbud til pasientene. Kommunen får gjort mye gratis-
arbeid på denne måten. En annen arbeidsgiver ville 
risikert fengselsstraff for samme forskjellsbehandling 
av sine ansatte, sier Schjelderup.

Lang fartstid
Schjelderup hadde jobbet sju år som fysioterapeut da 
kommunehelsetjenesteloven kom i 1984. Han meldte 
seg ut av NFF og inn i PFF og satt i styret der i noen 
år. Men han så det nytteløst å sitte i et forbund som 
ikke kom i forhandlingsposisjon og  gikk tilbake til 
NFF. Han har i flere omganger vært med i styret i 
PFG.

– Vitsen med å være i lederposisjon, er nærheten 
til makten. Jeg kan komme med innspill til ledelsen 
i NFF som igjen kan påvirke bestemmende myndig-
heter. Den muligheten skal jeg bruke godt som PFG-
leder, sier han. 

Nils Schjelde-
rup (60)

Aktuell som ny leder 
i PFG. 

Privatpraktiserende 
fysioterapeut i Åsane 
bydel i Bergen.

Hva er PFG?

Privatpraktiserende 
fysioterapeuters gruppe 
(PFG) og er en interesse-
gruppe i NFF. Leder sitter 
i Privat råd, er med på 
Landsmøtet og gir innspill 
til forbundsledelsen i 
saker som angår privat 
praksis. PFG jobber også 
opp mot kommunene, for 
å påvirke de folkevalgte 
og bedre tilbudet til 
pasientene.

Foruten nyvalgt leder 
er disse med i PFG-styret: 
Annette Sjong, Trond 
Hannestad, Helene Cow-
man og Monique Huetink.

Vil sitte nær 
makta

TRÅR TIL 60-årige Nils Schjelderup er nyvalgt leder i PFG. 
Foto: Dagrun Lindvåg
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AKTUELT

TEKST Dagrun Lindvåg, dl@fysio.no

DETTE kommer fram i Lønnsundersøkelsen 2010, som NFF gjen-
nomførte blant sine medlemmer i desember. Seniorrådgiver Tom 
Hetty Olsen i NFFs forhandlingsseksjon har hatt hovedansvaret for å 
oppsummere resultatene. Undersøkelsen tar utgangspunkt i lønn for 
desember måned. Resultatene er basert på 2287 svar, en svarprosent 
på 64, jevnt fordelt på tariffområder og stillingskategorier.

Deltidsarbeid er en aktuell problemstilling også for fysioterapeu-
ter. 21 prosent svarte at de jobber deltid, både frivillig og ufrivil-
lig. Av disse ønsker 31 prosent å jobbe mer. 14 prosent av de spurte 
oppga at de bare har midlertidig ansettelse, og av disse ønsker 90 
prosent fast stilling. 

Står stille
Undersøkelsen viser at NFF har mange medlemmer med lang ansi-
ennitet. 71 prosent har ti års ansiennitet eller mer, og 45 prosent har 
over 16 års fartstid i yrket. Men lang ansiennitet gir absolutt ikke 
tilsvarende uttelling i lønn.

– Undersøkelsen viser at medlemmer med en ansiennitet på ti år 
eller mer, henger etter i lønnsutviklingen. Disse gruppene står stille, 
og det er en stor utfordring, sier Tom Hetty Olsen til Fysioterapeu-
ten.

Kompetanse
– Hva sier resultatene om uttelling for kompetanse?

– Mange av våre medlemmer får ikke uttelling for kompetanse.  
Blant medlemmer i KS-området svarte 32 prosent ja på spørsmål 
om de har relevant kompetanse som de ikke får uttelling for. Innen 
HSH var tallet 22 prosent.  Begrunnelsen fra arbeidsgiverne er ofte 

Lønnsundersøkelsen 2010

Vanskelig å få uttelling for kompetanse

at kompetansen ikke er relevant, eller at de ikke har råd. Andre får 
beskjed om at de ikke trenger dette i denne jobben.  Kommunene 
mangler ofte planer for kompetansebehov på ulike områder. Alt 
dette viser at problemet med uttelling for kompetanse lever i beste 
velgående. Det er tross alt nesten ti år siden partene ble enige om et 
system der lønn skal baseres på krav til kompetanse, og der lønns-
nivået skal endres hvis kompetansen økes. Til tross for kontinuer-
lig fokus på kompetanse siden 2002, har det ikke hatt noen effekt. 
Lønnssystemet fungerer ikke etter hensikten, sier Hetty Olsen.

Forhandler ikke
Han viser også til at systemet gir fysioterapeuter rett til å forhandle 
om lønn ved ansettelse, også når det gjelder kompetanse.

– Men nesten 75 prosent av fysioterapeutene som svarte på denne 
undersøkelsen sier at de ikke forhandlet om lønn ved ansettelse. De 
har dermed takket ja til minstelønn, som er nivået de fleste arbeids-
givere legger seg på. Dette påvirker selvsagt lønnsnivået i fortset-
telsen. Vi ble overrasket over at så mange ikke bruker denne mulig-
heten, sier han.

– Har NFF informert medlemmer og tillitsvalgte godt nok om hvor 
viktig det er å bruke denne muligheten?

– Kanskje dette er for lite kjent. I tillegg er det vanskelig for fy-
sioterapeuter å få fast jobb, og i en slik situasjon er det ikke så lett å 
forhandle om egen lønn ved ansettelse.

Minstelønn
Når det gjelder gjennomsnittlig lønn for fysioterapeuter, viser Hetty 
Olsen til tabellen over lønnsnivå for ulike ansiennitetstrinn. Mer in-
formasjon fra Lønnsundersøkelsen 2010 er tilgjengelig for medlem-
mer på NFFs nettsider, www.fysio.no

Fysioterapeuter med lang ansiennitet står lønnsmessig på stedet 

hvil. Rundt en tredel av NFFs medlemmer får ikke uttelling for kom-

petanse, og 21 prosent jobber deltid. 
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– Det er interessant å merke seg at det er små lønnsforskjeller 
mellom tariffområdene, til tross for at de er svært ulike. Når det gjel-
der lokale forhandlinger blir vi ofte møtt med argumenter om behov 
for fleksibilitet, på grunn av store forskjeller fra sted til sted. Men det 
stemmer ikke. Lønnsutviklingen har vært ganske lik, både mellom 
og innen de ulike tariffområdene. Spesielt innen KS-området er det 
svært vanskelig å komme så mye over minstelønnsnivå, og etter vårt 
syn fungerer ikke systemet etter hensikten.  (Se tabell) Dette viser 
seg både for lønnsfastsettelse ved ansettelse, der arbeidsgiver nesten 
alltid legger seg på minstelønn, og i lønnsutviklingen lokalt. Lønns-
veksten spises også opp av at minstelønnssatsen heves ved hver for-
handling. I tillegg må folk lokalt selge inn sin kompetanse på nytt 
ved hver lokale forhandling, sier Hetty Olsen.
 
Alle kan gjøre alt
Han understreker at systemet er krevende å håndtere for de tillits-
valgte.  Han mener også at lønnsutviklingen hemmes av at alle fy-
sioterapeuter kan gjøre alt. Det eneste kravet er grunnutdanning og 
autorisasjon.

– Det er ingen formelle krav til arbeidsgiver om at visse oppgaver 
skal utføres av fysioterapeuter med spesialkompetanse, slik det er 
innen enkelte andre helsefag. Ett eksempel er helsesøsterstillinger, 
som må besettes av sykepleiere med helsesøsterutdanning. Det er 
muligheter i systemet for å forhandle om avansementsstillinger lo-
kalt, men fysioterapeuter vegrer seg for å ta tak i dette. De fleste øn-
sker seg et system som lærerne har, der mer kompetanse automatisk 
betyr mer lønn. Men det vil de aldri få, sier Tom Hetty Olsen. 

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

Årets oppgjør
• Er et mellomoppgjør, der det kun skal forhandles om penger.
• Forhandlingene starter for Spekter 4. april, de andre rett over 

påske, med unntak av HSH som starter når de andre er ferdige.
• Forhandlingene skal være avsluttet innen 1. mai, unntatt HSH.
• Hvis ikke enighet, blir det mekling og dermed senere avslutning.
• I tariffoppgjøret 2010 ble det i KS avtalt et tillegg med virkning 

fra 1. januar 2011, som får konsekvenser for oppgjøret i år.
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AKTUELT

Nasjonal kjernejournal skal følge pasienten
Det skal etableres en nasjonal kjernejournal som følger norske pasienter. Målet er 

å redusere risikoen for skade og feilbehandling. Helse- og omsorgsdepartementet har 
nå mottatt rapport fra et forprosjekt om nasjonal kjernejournal fra Helsedirektoratet.

– En slik kjernejournal må inneholde informasjon om pasientens legemiddelbruk, 
annen kritisk informasjon, samt informasjon om pasientens kontakt med helsetjenes-
ten, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.  
På lang sikt skal den nasjonale kjernejournalen være en integrert løsning på tvers av 
helsesektoren. Opplysningene skal kunne være tilgjengelig for helsepersonell med 
tjenestelig behov – og for pasienten selv. Pasienter skal imidlertid kunne reservere 
seg på hele eller deler av innholdet i journalen. 

– Så snart lovverk og forskrifter er på plass, ønsker jeg at en starter et pilotpro-
sjekt så raskt som mulig, sier Strøm-Erichsen. 

Målet er å øke pasientsikkerheten, ved at helsepersonell får tilgang til oppdatert 
og riktig informasjon om diagnoser, behandling og medisiner.

Fagdager og 
75-årsjubileum

 Under fagdagene i 
Oslo 6. – 7. juni skal NFF 
markere sitt 75-årsju-
bileum som landsdek-
kende organisasjon for 
fysioterapeuter. Jubileet 
skal feires med festlunsj 
og underholdning.

Hovedtema under 
fagdagene er Aktivitet 
og arbeidsliv. Bakgrun-
nen er ett av målene i 
landsmøteperioden om å 
synliggjøre fysioterapeu-
tenes rolle i sykefraværs-
arbeidet. 

Les mer: www.fysio.no

Første master-
studium i Dan-
mark

I september starter 
det første fagspesifikke 
fysioterapistudiet på 
masternivå i Danmark, 
skriver danske Fysiotera-
peuten. 

Mens Norge og Sve-
rige har hatt masterstu-
dier i fysioterapi i flere år, 
har danske fysioterapeu-
ter som vil utdanne seg 
på masternivå vært nødt 
til å reise til Sverige eller 
andre land for å komme 
videre med sine master-
planer. I september kan 
25 studenter begynne 
på en toårig «kandidat-
utdannelse» i fysioterapi 
ved Syddansk Universitet 
i Odense. Dette tilsvarer 
mastergradsnivå.

Syddansk Universitet 
har fra før studier i kiro-
praktikk og medisin, samt 
idretts- og helsefaglige 
studier. 

Støtte til flere frisklivssentraler

ØNSKER PILOTPROSJEKT 
Helse- og omsorgsminis-
ter Anne-Grete Strøm-
Erichsen.

HELSE- og omsorgsdepartementet (HOD) skal i 2011 be-
vilge sju millioner kroner til opprettelse av flere frisklivs-
sentraler i kommunene. Det har også kommet en ny 
veileder som skal hjelpe flere kommuner med å etablere 
slike tilbud.

– Ved å etablere frisklivssentraler flere steder vil vi 
kunne forebygge og begrense sykdom. Det er både en 
investering i livskvalitet for mange mennesker, og en god 
samfunnsøkonomisk investering. I tillegg til økonomisk 
støtte har vi laget en ny veileder til hjelp for kommuner 
som vil etablere slike sentraler, sier helse- og omsorgsmi-
nister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Hun peker på at små 
kommuner kan samarbeide med nabokommuner om å 
opprette frisklivssentraler.

I en pressemelding opplyser HOD at det ble etablert 
flere nye slike sentraler i fjor. Mens det var sytti frisklivs-
sentraler ved inngangen til 2010, finnes det nå slike til-
bud i over hundre av landets kommuner.

– Med den nye folkehelseloven vil kommunene få et 
større ansvar for å drive forebyggende og helsefremmede 
arbeid. Frisklivssentralene vil være til stor hjelp i dette 
arbeidet, sier Strøm-Erichsen.      

Troms fylkeskommune har gjennomført en kompe-
tanseheving for kommuner i Troms, som har eller er i 
gang med å etablere frisklivssentraler, opplyser rådgiver 
i folkehelse i Troms fylkeskommune, Kristina Forsberg, 
til Fysioterapeuten. 

– Bakgrunnen er lanseringen av den nasjonale veile-
deren. Dette er et viktig folkehelsetiltak, sier Forsberg. 

23-24. februar var det samling med faglig påfyll og 
utprøving av aktiviteter for frisklivsledere i kommuner i 
Troms. Her fikk de faglig påfyll og anledning til å prøve 
ut aktiviteter i praksis. 

FRISKT Samling i snøen ved Charlottenlund i Tromsø, 
med mange forskjellige frisklivsaktiviteter på program-
met! Foto: Kristina Forsberg.
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HØSTEN 2011 starter et studietilbud i fedme og helse 
ved NTNU i Trondheim. 

Studiet organiseres som en fordypning i en toårig 
master i klinisk helsevitenskap og er åpent for søkere 
med 3-årig helse- eller ernæringsfaglig utdanning. 

 I en pressemelding opplyser universitetet at fedme 
er et økende problem, og at konsekvensene for folke-
helsen og samfunnsøkonomien er enorme. Primær-
helsetjenesten ser at det stadig oftere blir behandlet 
tilstander som direkte eller indirekte er et resultat av 
fedme. Dette gir økt behov for spesialkompetanse om 
fedme blant helsepersonell.

Det medisinske fakultet ved NTNU og Regionalt 
senter for sykelig overvekt ved St. Olavs Hospital har 
i mange år forsket på fedmerelaterte spørsmål. Deres 
forskning vil prege utdanningen, og studentene vil 
tilegne seg kompetanse som igjen kan omsettes i en 
mer kunnskapsbasert klinisk praksis.

Blant områdene som skal dekkes er  atferdsterapi, 
ernæring, trening, farmakoterapi og kirurgi i forbin-
delse med fedme. I tillegg vil studentene få en gene-
rell forskningsmetodisk kompetanse og kunnskap til å 
gjennomføre egne forsøk i klinikken, opplyser NTNU.

Les mer: www.ntnu.no/dmf/studier 

Helsetilsynet videre-
fører i 2011 sin fireå-
rige satsing på tilsyn med 
tjenester for eldre. Det skal 
blant annet undersøkes om 
helseforetakene gjennom 
systematisk styring sikrer 
forsvarlig behandling av 
eldre med hjerneslag og av 
eldre med hoftebrudd.

Helsetilsynet har nå 
valgt ut områder i spesia-
listhelsetjenesten der det 
er særlig fare for svikt, og 
som kan får stor negativ 
betydning for den enkelte 
pasient. I tilsynet med 
behandling av hjerneslag 
skal det fokuseres på 
observasjon, utredning og 
behandling de første 24 
timene etter innleggelse 
på sykehuset, på tidlig 
rehabilitering og på fore-
bygging av komplikasjoner 
og nye hjerneslag.

Blant temaene som skal 
undersøkes i 2011 er hvor-
dan hjemmeboende eldre 
med demens blir utredet 
og fulgt opp av kommunal 
pleie- og omsorgstjeneste 
og fastlege. Andre temaer 
for Helsetilsynet vil være 
kommunenes rehabili-
teringstilbud til eldre, 
legemiddelhåndtering og 
tildeling av avlastningstil-
bud til skrøpelige eldre. 

Nytt studietilbud i fedme og helse

Mer sykefravær i gjeldskommuner

Helsetilsynet vil 
ha mer fokus på 
eldre

FOTO Colourbox.com

Kommuner som er satt under 
administrasjon på grunn av høy gjeld, 
har høyere sykefravær i pleie- og om-
sorgssektoren enn andre kommuner, 
ifølge en undersøkelse Sintef har 
gjennomført.

De 210 kommunene som de ti 
siste årene har vært så gjeldstynget 
at de må ha godkjenning fra staten 
for å ta opp lån eller inngå langsiktige 
leieavtaler, har  systematisk høyere 
sykefravær i pleie- og omsorgssekto-
ren enn det andre kommuner har.

Generelt har kommuner med lav 
bemanning pr. innbygger høyere 
sykefravær i denne sektoren enn kom-
muner med høyere bemanning. Dette 
gjelder også for kommuner som ikke 
står på den såkalte Robek-lista over 
spesielt gjeldstyngede kommuner.

Ansatte i barnehage, skoler og 
SFO rammes ikke like hardt av dårlig 
kommuneøkonomi, selv om sykefra-
været i grunnskolen også er høyere i 
Robek-kommunene.

At sammenhengen er svakere 

for skoleansatte, kan skyldes at det i 
større grad finnes nasjonale standar-
der for bemanning i undervisnings-
sektoren. I pleie- og omsorg derimot, 
finnes det ikke slike standarder som 
setter grenser for hvor mye en kom-
mune kan kutte i bemanningen, utta-
ler prosjektleder Solveig Osborg Ose, 
forskningsleder ved Sintef Teknologi 
og samfunn, avdeling Helse.

Undersøkelsen er utført i samar-
beid med NAV Arbeidslivssenter og 
konsulentfirmaet Exonero. 
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Svenske Linda Fernandes 

søkte på en stilling som forsk-

ningskoordinator i NAR. Der 

fikk hun i stedet tilbud om en 

stipendiatstilling for et pro-

sjekt om hofteartrose.

TEKST og FOTO Heidi Johnsen,
hj@fysio.no

DEN 31. JANUAR disputerte Fernandes med 
avhandlingen «Functioning, disability, and 
management of patients with hip osteo-
arthritis». Målet var å evaluere funksjon og 
funksjonshemming, samt effekten av å legge 
til et treningsprogram i pasientopplæringen 
(hofteskole) for personer med hofteartrose. 
Pasientene som ble inkludert i studien had-
de fra milde til moderate symptomer. NAR 
står for Norsk forskningssenter for aktiv re-
habilitering.

Linda Fernandes opplyser at pasient-
undervisningen tok utgangspunkt i Maria 
Klässbos doktorgradsarbeid på hofteskole.  
Fernandes understreker at Klässbos studie 
ikke er en randomisert studie, og at man 
derfor ikke kan si noe om effekten, bortsett 
fra at de som deltok hadde nytte av å delta.  

Lik informasjon
– Ideen bak hofteskolen er dels at pasientene 
skal få mest mulig informasjon om sin diag-
nose og dels å gi pasientene verktøy for best 
mulig å klare sin hverdag til tross for hof-
teplager. Vårt mål er at alle pasienter med 
hofteartrose skal få lik informasjon om sin 
diagnose. I tillegg til informasjon om syk-
dommen anbefales de å være aktive i mi-
nimum 30 minutter hver dag. Aktiviteten 
skal være av en slik art at de blir andpustne. 
I tillegg får de råd om å drive aktiviteter som 
sykling, svømming m.m., og de får fire tøy-
ningsøvelser.  Mange er redde for å bevege 
seg. På hofteskolen lærer vi deltakerne at det 
ikke er farlig å bevege seg eller å belaste led-
det, sier Fernandes.

Metode
Studien inkluderte 109 pasienter med påvist 
kronisk hofteartrose i alderen 40 til 80 år. 
Alle gikk på hofteskole. Deretter ble grup-
pen randomisert i to grupper. En gruppe 
fikk tilbud om å delta på trening under vei-

ledning av fysioterapeut. Pasientene skulle 
trene 2-3 ganger i uken i 12 uker. Trenings-
programmet var spesielt utviklet for pasien-
ter med hofteartrose og individuelt tilpasset 
ut fra en «pakke» med 26 forskjellige øvelser. 
Programmet var inndelt i oppvarming, styr-

Informasjon viktig for pasienter 
med artrose

TILPASSET TRENING – Siden vi ikke hadde en tredje gruppe som verken hadde hofteskole eller fikk tre-
ning, kan vi ikke si noe om hofteskolens virkning, sier Linda Fernandes. 
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ketrening, funksjons- og bevegelighetsø-
velser. Deltakerne skulle gjøre ti øvelser av 
styrke- og funksjonsøvelsene, og treningen 
hadde progresjon.  Den andre gruppen fikk 
kun én oppfølging hos fysioterapeut. Alle 
pasientene ble testet ved start, 4, 10 og 16 
måneder.   

– Hvordan trente deltakerne i forhold til 
smertenivå?

– Vi var veldig nøye på at treningen ikke 
skulle provosere fram langvarig smerte. 
Under treningen sa vi at det var ok om det 
gjorde litt vondt så lenge smertene ikke var 
uakseptable. Ut fra en skala fra 0-10 sa vi 
at smertene ikke skulle overgå 5. Fikk de 
smerter, var vi opptatt av at smerten skulle 
gå tilbake.   

Resultat
Til tross for milde til moderate symptomer 
til hofteartrose, hadde pasientene i trenings-
gruppen signifikant lavere styrke i kne-
ekstensjon, mindre hofteutslag og kortere 
gangdistanse enn kontrollgruppen. 

– Vårt mål med den randomiserte stu-
dien var å få vite om pasienter som hadde 
gjennomført hofteskole hadde effekt av å 
legge til tilpasset trening, i henhold til smer-
te. Det fant vi ikke. Siden vi ikke hadde en 
tredje gruppe som verken hadde hofteskole 
eller fikk trening, kan vi ikke si noe om hof-
teskolens virkning, sier Fernandes. 

Hun viser til at Verdens helseorganisa-
sjon, WHO, anbefaler at alle med kronisk 
sykdom skal få mest mulig informasjon om 
sin sykdom, slik at de kan gjøre bevisste valg.

– Det er dette som ligger til grunn for 
hofteskolen. I studien fant vi statistiske for-
skjeller i et av de sekundære utfallsmålene. 
De som fikk trening rapporterte selv at de 
forbedret sin fysiske funksjon sammen-
lignet med gruppen som ikke fikk trening, 
men vi så ingen forskjell i livskvalitet og ak-
tivitetsnivå, sier Fernandes.

Nye kurs
Tilbudet fortsetter, og det har allerede startet 
opp med nytt kurs ved Hjelp24 NIMI. Kur-
set har imidlertid endret navn til artrosesko-
le og inkluderer pasienter med både kne- og 
hofteartrose. De kommende kursene vil gå 
på ettermiddagen for å nå flest mulig av de 
som er i jobb. Kurset er sammenhengende 
over tre timer.

– Vi ønsker at så mange som mulig med 
denne diagnosen skal få denne opplærin-
gen. Det tror vi er lettere når vi konsentrer 

tilbudet på en ettermiddag. Vi mener det er 
viktig å fortsette med informasjon og anbe-
faling om trening, selv om det ikke er sikkert 
at det gir mindre smerter. Men det gir mest-
ringsfølelse, og pasienten vet mer om hva 
smertene kan skyldes, sier hun. Hun viser 
også til at trening anbefales for denne pasi-
entgruppen i «Aktivitetshåndboken» utgitt 
av Helsedirektoratet. 

– Hvilke råd kan du gi til fysioterapeuter 
som har artrosepasienter til behandling?

– Det viktigste er å informere pasienten 
om sykdommen og hva de kan gjøre selv 
for å mestre sin smerte og bedre sin fysiske 
funksjon. Det er også viktig å oppmuntre til 
trening. Pasienten kan gå en tid hos fysio-
terapeut, men så fortsette på egenhånd. Det 
er også viktig at fysioterapeuten oppmuntrer 
og gir råd i forhold til vektreduksjon. Over-
vekt er en risikofaktor for å utvikle artrose i 
hofter og knær, sier Fernandes.

Når det gjelder hvor fysioterapeuter kan 
finne mer informasjon, opplyser hun at både 
NAR og Nasjonalt Revmatologisk rehabili-

terings- og kompetansesenter (NRRK) gir 
utdanning og har mye informasjon på sine 
nettsider om hvordan artrosepasienter skal 
behandles. Sjekk også hvilke kurs NFFs fag-
gruppe gir. Aktivitetshåndboken har mye 
nyttig informasjon, sier Fernandes. 

Flere studier
Fernandes understreker at det er viktig å 
gjøre nye studier på effekt av trening ut fra 
det hun og medarbeiderne fant i studien.

Stipendiat Ida Svege i NAR fortsetter å 
følge opp pasientgruppen i min studie. Hun 
vil se på hvor mange som blir operert og hva 
som skjer etterpå. Hun vil også se på om det 
er forskjell ut fra hvilken gruppe de kom fra i 
forhold til å bli operert. Svege har fått midler  
til studiet fra Vitenskapsrådet ved Ullevål 
universitetssykehus.

– Pasientene i studien ble også testet i 
det biomekanisk laboratoriet ved Norges 
Idrettshøgskole.  Post doktor Ingrid Eitzen 
i NAR skal ved hjelp av midler fra Norsk 
Forskningsråd analysere gangmønsteret hos 
disse pasientene, forteller Linda Fernandes.

Fernandes jobber nå 50 prosent på FOR-
MI i et ryggprosjekt og 50 prosent på NRRK, 
Diakonhjemmet Sykehus. På sistnevnte 
sted jobber hun både med et handartrose-
prosjekt og i et europeisk samarbeidspro-
sjekt, EULAR, i en komité på 20 personer. 
Komiteen skal utarbeide retningslinjer for 
behandling av kne- og hofteartrose. Disse 
retningslinjene innbefatter verken kirurgisk 
eller medikamentell behandling. 

 

 
Les mer:
NAR: http://aktiv-rehab.no/ 
NRRK: www.nrrk.diakonsyk.no/
Aktivitetshåndboken: www.helsedirektoratet.
no/fysiskaktivitet/aktivitetshandboken/ 

Avhandlingen består av fire artikler:
 Rydevik K., Fernandes L., Nordsletten L., Risberg MA. Functioning and disability to pa-

tients with hip osteoarthritis with mild to moderat pain. J Orthop Sports Phys Ther 2010 
Oct;40(10):616-624. 

Fernandes L., Storheim K., Nordsletten L., Risberg MA. Developement of a therapeutic exercise 
program for patients with osteoarthritis of the hip. Phys Ther 2010 Apr;90(4):592-601.

Fernandes L.,Storheim K., Sandvik L., Nordsletten L., Risberg MA. Efficacy of patient education 
and supervised exercise versus patient education alone in patients with hip osteoarthritis: a 
single blind randomized clinical trial. Osteoarthritis Cartilage 2010 Oct;18(10): 1237-1243. 

Fernandes L., Grotle M., Storheim K., Nordsletten L., Risberg MA. Predictors of physical function 
in patients with hip osteoarthritis. Manuscript. 

Hva er NAR?
Norsk forskningssenter for aktiv rehabili-
tering (NAR) ble åpnet i mai 2003 og fikk 
miljøstøtte fra Helse Øst fra 2004. NAR er 
et forskningssamarbeid mellom Ortopedisk 
avdeling, Oslo universitetssykehus, Norsk 
Idrettsmedisinsk Institutt (Hjelp24 NIMI) 
og Norges Idrettshøgskole. Hensikten er å 
videreutvikle et forskningsmiljø innen aktiv 
rehabilitering av pasienter med muskelskje-
lettlidelser. Forskningsområder: Kneskader 
og kneartrose, hofteartrose, rygglidelser og 
osteoporose.
Kilde: NAR
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Kan pasienter med kronisk ut-

mattelsessyndrom bli mindre 

utmattet av å trene? Ja, hvis 

opplegget er skreddersydd for 

den enkelte pasient, viser en 

systematisk oversikt fra all-

mennmedisinsk forskningsen-

het i Bergen.

TEKST og FOTO Tone Elise Galåen
fysioterapeuten@fysio.no

I 2005 fikk fysioterapeut og seniorrådgi-
ver Lillebeth Larun ved Nasjonalt kunn-
skapssenter for helsetjenesten ansvaret for 
å skrive en rapport om diagnostisering og 
behandling av kronisk utmattelsessyndrom 
(ME/CFS). Under arbeidet med rapporten 
ble Larun stadig mer nysgjerrig på CFS og 
hva diagnosen innebærer. Med lege og for-
sker ved allmennmedisinsk forskningsen-
het i Bergen Kirsti Malterud som veileder, 
startet Larun på sin PhD som omhandler 
CFS og fysisk aktivitet som behandlingstil-
tak. Etter å ha analysert sju internasjonale 
studier om CFS og trening, publiserte de to 
forskerne nylig sine resultater i en artikkel 
i Tidsskriftet hvor det fremgår at tilpasset 
treningsbehandling kan være positivt for 
denne pasientgruppen.

– Det er mange fysioterapeuter, både 
privatpraktiserende og i kommunehelsetje-
nesten som møter og behandler denne pa-
sientgruppen allerede. Målet med forsknin-
gen er å bidra til økt kunnskapsnivå, slik at 
utgangspunktet for møtet mellom fysiotera-
peut og CFS-pasient blir så godt som mulig, 
sier Lillebeth Larun.

– Noen møter pasienter som er veldig 
dårlige; de som ligger hjemme uten å tåle lys 
og lyd. Mange møter de som klarer å gjøre 
daglige ting i hjemmet, men som sjelden or-
ker å komme seg ut. Og noen møter pasien-

ter som går på jobb, men som er utmattede 
hele tiden. Fysioterapeuter er en yrkesgrup-
pe som har god kunnskap om kropp og akti-
vitet. Det å gi disse pasientene økt kroppsbe-
vissthet ved hjelp av fysioterapibehandling 
og oppfølging er alfa og omega, sier Larun.

Tilpasset treningsbehandling 
Fysioterapeuter er ofte oppdratt i en kultur 
hvor trening er sett på som helsebringende. 
Men når det gjelder trening og CFS-pasien-
ter, benytter man begrepet tilpasset trenings-
behandling fordi treningen kun er symptom- 
lindrende og ikke fjerner årsaken til selve 
sykdommen. En grunnleggende funksjon 
for fysioterapeuten er å gi pasienten et be-
visst og godt forhold til sin egen kropp. Dette 
er spesielt viktig for pasienter med CFS fordi 
kroppen er var for overbelastning. 

– At enhver behandling er individuelt til-
passet den enkelte CFS-pasient er svært vik-
tig. Det er også av stor betydning at det er et 
tillitsforhold mellom pasient og behandler, 
og at behandler har kunnskap om sykdom-
mens egenart. Mange tror at man kan trene 
seg frisk fra CFS, men det er ikke tilfellet, 
sier Larun.

– I artikkelen viser vi gjennom forsknings-
resultater at tilpasset treningsbehandling er 
positivt for CFS-pasienter. Basert på syv stu-
dier av 403 pasienter fra fem land har vi sett 
på tre utfallsmål som er spesifikke for denne 
gruppen: utmattelse, helserelatert livsfunk-

sjon/fysisk funksjon og smerte. Deltagerne 
i studien har hatt tilstrekkelig funksjonsnivå 
til å komme seg til sykehuset for trening og 
testing. Vi er ganske sikre på at tilpasset tre-
ningsbehandling påvirker utmattelsen posi-
tivt for akkurat denne gruppen, men vi kan 
ikke med like stor sikkerhet si at det påvirker 
helserelatert livskvalitet/fysisk funksjon eller 
smerte, sier Larun.

Individuell intensitet 
I de syv studiene har noen trent kondisjonen 
ved å gå tur, svømme eller sykle, mens andre 
har vært i bevegelse med for eksempel Qi-
gong. Det ser ikke ut til å være stor forskjell 
i effekt for de ulike treningsformene, men 
det som synes viktig er at det er individuelt 
tilrettelagt og at intensiteten ikke er for høy. 

– I en studie om erfaringer med fysisk 
aktivitet formidlet noen av pasientene at 
de måtte gå etter pulsen sin. Avhengig av 
dagsformen var pulsen forskjellig selv om de 
gikk den samme turen i samme tempo. For 
dem var det viktigere å regulere pulsen enn 
farten.

Skadelige effekter oppgis sjelden i tre-
ningsstudier, og vi har valgt å se på fra-
fallsprosent som en markør. Det er liten 
forskjell i frafallet mellom intervensjons-
gruppen og kontrollgruppen, sier Larun.

Totalbelastning 
I en fokusgruppestudie ga deltagerne ut-

ME/CFS

Tilpasset treningsbehandling 
gir mer energi 

Kronisk utmattelsessyndrom
 Kronisk utmattelsessyndrom, ofte referert til som ME (myalgisk encefalomyelitt) eller CFS 

(chronic fatigue syndrom), er en variabelt svekkende lidelse som kjennetegnes ved uttalt trett-
het eller utmattelse selv ved små fysiske eller psykiske anstrengelser.

Den egentlige årsaken til syndromet er ikke kjent, men tilstanden oppfattes som multifakto-
riell.

Kronisk utmattelse som isolert symptom eller diagnose utgjør 1-3 prosent av alle henvendel-
ser til allmennlege.

Som et resultat av uenighet i fagmiljøene om årsaken er det også ulike anbefalinger når det 
gjelder behandling.
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trykk for at det var godt å trene, så sant de 
riktige forutsetningene var på plass. Ved til-
passet treningsbehandling er utgangspunk-
tet den enkelte persons behov fremfor et 
forhåndsdefinert treningsopplegg. 

– Man må kartlegge pasientens aktivite-
ter slik at man ser totalbelastningen over tid. 
Hva mer enn trening trenger denne pasien-
ten energi til? Hvilke aktiviteter er viktigst 
for pasienten? Før man kan starte tilpasset 
treningsbehandling må man finne ut hvor 
mye pasienten tåler. Ergoterapeutene er 
her viktige samarbeidspartnere fordi de har 
gode instrumenter for å kartlegge energi-
bruk over et helt døgn. Utgangspunktet må 
hele tiden være der pasienten er, uavhengig 
av om pasienten er sengeliggende eller har et 
høyere aktivitetsnivå, sier Larun 

– Det er viktig å forstå at CFS-pasienter 
som har hatt mye vondt og kanskje møtt 
mye motstand tar med seg sine negative 
opplevelser når de kommer til fysioterapeu-
ten. Fysioterapeuten må få frem den gode 
kroppsbevisstheten hos pasienter med CFS 
slik at de for eksempel kjenner forskjell på 
utmattelse og det å være støl. Dette er en 
nokså krevende veiledningssituasjon som 
forutsetter mye tid sammen med pasien-
ten. Fysioterapeuten kan gjennom tilpasset 
treningsbehandling og veiledning hjelpe 

pasientene til å få bedre kroppsbevissthet 
slik at de i større grad kan forstå signalene 
kroppen gir dem. På den måten kan CFS-

pasienter bli bedre i stand til å økonomisere 
med energien for å redusere utmattelsen, av-
slutter Larun. 

FYSIOTERAPEUT OG FORSKER Lillebeth Larun har påvist positiv effekt av tilpasset treningsbehandling 
for CFS-pasienter.

ME/CFS-senteret ved Oslo universitetssykehus Ullevål 

benytter pacing som strategi for å lære pasientene å 

mestre sykdommen. 

TEKST og FOTO Tone Elise Galåen
fysioterapeuten@fysio.no

VED HJELP AV energiøkonomisering og aktivitetsavpassing (pacing) 
skal pasienten lære å bruke riktig mengde energi fordelt på dagens 
ulike gjøremål. 

– Ofte blir ME/CFS mistolket som utbrenthet eller depresjon, og 
pasientene blir oppfordret til å trene seg opp eller forsøke å være 
aktive uansett hvordan de føler seg. Det mener vi vil gjøre tilstanden 
verre. De fleste pasienter har en tendens til å presse seg for mye og 
ikke lytte til kroppens signaler, sier Giuseppe Daverio, spesialist i 
Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. 

Pacing-metoden er utviklet av Leonard A. Jason, professor i psy-
kologi og forsker ved DePaul universitetet i Chicago. 

– For å forebygge symptomsforverring anbefales det å kartlegge 
alle aktivitetene slik at man kan begrense energiforbruket til omtrent 
70 prosent av pasientens normale nivå. Et grunnprinsipp er å hjelpe 
pasientene til økt kropps- og symptomsbevissthet slik at de gjen-
kjenner signalene i tide og tar en pause før kroppen blir overbelastet, 
sier Devario.

Tre faser 
Sykdomsforløpet kan hos de fleste deles inn i tre faser: den ustabile 
fasen, stabiliseringsfasen og opptrappingsfasen. Dette gjør det en-
klere å tilpasse en mestringsstrategi for pasienten. Sykdomsforløpet 
for en ME/CFS-pasient starter med at energinivået faller dramatisk. 
Denne fasen kjennetegnes av lavt energinivå og ustabilitet, og pasi-
entene kan oppleve dager hvor de føler mer energi og derfor øker ak-
tivitetsnivået. Dette forverrer tilstanden. Det viktigste i denne fasen 
er at pasienten lærer å kjenne kroppens tidlige tegn på tretthet, slik 
at hvile da kan prioriteres fremfor alt annet. 

Når pasienten har oppnådd bedre bevissthet til egen kropp og 
har praktisert mestringsprinsippene i en periode, går personen 

– Må lære å lytte til egen kropp
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vanligvis inn i stabiliseringsfasen. Her eta-
bleres energibruken på et nivå i det daglige 
som ikke forverrer tilstanden. Denne fasen 
kan strekke seg over lang tid, ofte opptil 
flere måneder, og igjen er bevissthet til egen 
kropp nøkkelen til å bli bedre; pasienten må 
selv kjenne når den gode energien gradvis 
vender tilbake. Jo lenger pasienten befinner 
seg i den ustabile fasen desto vanskeligere 
kan det bli å gå over i stabiliseringsfasen. I 
opptrappingsfasen anbefales det å gå veldig 
forsiktig frem. Pasienten øker aktiviteten 
gradvis, og hvert trinn stabiliseres for å ute-
lukke tilbakefall før man går videre. 

– De fleste pasienter har en tendens til å 
presse seg for mye og ikke lytte til kroppens 
signaler. Pasientene som kommer hit har 
som regel en lang sykdomshistorie hvor de 
har gått mange runder for å finne ut hva det 
er som feiler dem. De har først og fremt et 
behov for anerkjennelse. Ofte blir ME/CFS 
mistolket som utbrenthet eller depresjon, og 
pasientene blir oppfordret til å trene seg opp 
eller forsøke å være aktive uansett hvordan 
de føler seg. Det er akkurat det vi mener vil 
gjøre tilstanden verre, sier Daverio.

Økt kroppsbevissthet
Pasientene som kommer til ME/CFS Sen-
teret har stort sett sykdommen i mild eller 
moderat grad. Teamet ved senteret består av 
fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, ernæ-
ringsfysiolog, sosionom og 
lege. 

– Det er opptil halvannet 
års ventetid for å komme 
inn, så vi kan ikke bruke 
tid på behandle pasientene, 
bare kartlegge situasjonen og 
veilede i ulike behandlings-
metoder. Hver spesialist har 
maksimalt to konsultasjoner 
med pasienten, og henviser pasientene vide-
re til eksterne behandlere etter behov. Vi ar-
rangerer også mestringskurs, to på våren og 
to på høsten, hvor pasientene får møte hele 
teamet som jobber her, sier Daverio. 

– Som oftest har pasienten først en kon-
sultasjon hos lege som henviser videre til 
teamet. Etter legen er det vanligvis ergote-
rapeuten som møter pasienten og lager en 
oversikt over pasientens daglige aktiviteter 
og forklarer prinsippene bak energiøkono-
misering og aktivitetsavpassing. Når pasi-
enten kommer til meg, kartlegger jeg symp-
tomene og graden av kroppsbevissthet. Jeg 
danner meg et bilde av om pasienten lytter 

til symptomene eller ikke, og hvilke vaner 
vedkommende har for bruk av fysisk og 
mental energi. Min oppgave er å hjelpe pa-
sienten til å fokusere på kroppen og lytte til 
signalene; kroppen er kilden til all informa-
sjon, sier han. 

– Hvordan øker man kroppsbevisstheten 
hos pasienter med ME/CFS?

– Ved å anbefale avspenning, passende 
behandling og/eller bevegelsesaktivitet, 

avhengig av hvilken fase og hvilket funk-
sjonsnivå pasienten har. Aktivitetene som 
kan brukes kjennetegnes stort sett av rolige 
bevegelser som fremmer kroppsbevissthet 
fremfor kondisjon og styrke. Fysisk og men-
tal avspenning kan også gjøre pasienten mer 
oppmerksom på sin egen kropp. Når det 
gjelder fysisk avspenning, lærer vi pasien-
ten en svært modifisert utgave av Jacobsens 
progressive avspenning med betydelig la-
vere energiforbruk enn i dens opprinnelige 
form. Det er viktig at pasientene ikke stram-
mer musklene hardt og dermed bruker mye 
energi. Ofte er det lettere for pasientene å 
starte med konkret fysisk avspenning enn 

det mentale. Derfor prøver de fleste dette i 
en måned eller mer i tillegg til å følge rådene 
om energiøkonomisering og aktivitetsav-
passing. 

Langsom tilnærming
Den mentale avspenningen tar inspirasjon 
fra Mindfulness-metoden hvor man kjenner 
på spenninger i kroppen, konsentrerer seg 
om pusten og blir bevisst egne tankemøn-
ster. Av og til opplever pasienter at spennin-
ger og smerter forsvinner fordi de mentalt 
klarer å forholde seg til det på en annen 
måte. Avspenning påvirker det autonome 
nervesystemet på en måte som hjelper pa-
sienten til å bevare energien samtidig som 
kroppen faller mer til ro. 

– Mange tror at de kan slappe av ved å se 
på TV eller sitte foran en PC og surfe på net-
tet. De er ikke klar over hvor energitappende 
disse aktivitetene faktisk er. All behandling 
skal stort sett kjennetegnes av langsomme 
tilnærminger og begrenset energibruk for å 
forhindre symptomsforverring. Medisinsk 
qigong, gå tur eller psykomotorisk fysiote-
rapi er gode eksempler på gunstige trenings- 
og behandlingsmetoder. For de fleste ME/
CFS-pasienter passer ikke kondisjons- eller 
styrketrening, særlig i den ustabile og den 
stabiliserende fasen For å finne frem til den 
beste behandlingen for den enkelte pasient 
konsentrerer jeg meg om personen og ikke 

bare om diagnosen. Det finnes 
fellestrekk, men behandlingen 
skal være individuelt tilpasset, 
sier Daverio.

– Hvilke råd kan du gi til en 
fysioterapeut som skal behandle 
en ME/CFS-pasient for første 
gang?

– Den største utfordringen 
for oss fysioterapeuter i møtet 

med en ME/CFS-pasient er at de behand-
lingsmetodene vi vanligvis bruker i de aller 
fleste tilfeller vil gjøre pasienten verre. Så 
råd nummer én er å jobbe med seg selv for å 
kunne tåle følelsen av å ikke strekke til. Råd 
nummer to er å samarbeide med pasienten 
for å finne riktig aktivitetsnivå slik at ikke 
pasienten opplever forverring etter behand-
lingen. Pasient og fysioterapeut må prøve 
seg frem med langsomme, rolige bevegelses-
aktiviteter. Det er ME/CFS-pasienten som 
skal lære å styre intensiteten i behandlings-
rommet. Det å lære pasienten å sette sunne 
grenser for seg selv og for omgivelsene er en 
viktig del av behandlingen, sier Daverio. 

KARTLEGGER Spesialfysioterapeut Giuseppe 
Daverio kartlegger symptomene og graden av 
kroppsbevissthet hos pasienter med ME/CFS.

Pasientene blir oppfordret 
til å trene, uansett hvordan 
de føler seg. Det mener vi vil 
gjøre tilstanden verre.
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NYHET!
Glukosamin  

reseptfritt på 

apoteket!

Ikke la vonde ledd ødelegge gode opplevelser 
Kun til voksne over 18 år. Skal ikke brukes av skalldyrallergikere, gravide og ammende. Les pakningsvedlegget før bruk.

Samin – eff ektiv symptomlindring ved slitasjegikt 
Kroppen er skapt for bevegelse, men når vonde og stive ledd hindrer oss kan 
glukosamin hjelpe. Over tid vil glukosamin hemme selve nedbrytningen 
av brusken i leddene, som jo er årsaken til ubehaget. Samin inneholder 
glukosamin som brukes som byggestein i brusken. Nå får du Samin uten 
resept og du kjøper det på apoteket!

Idrettsstøtte gir økt sosial ulikhet

Den offentlige støtten til idrettsanlegg og organisert idrett når bare en 
liten del av befolkningen, og er derfor ikke i tråd med statens mål, ifølge en 
rapport fra Norges Idrettshøgskole.

I rapporten «Fysisk aktivitet: omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet» 
slås det fast at dagens statlige tilskudd ikke fungerer etter hensikten. En 
storstilt utbygging av idrettsanlegg har definitivt ikke ført til økt idrettslig 
oppslutning i befolkningen. 

Professor Gunnar Breivik ved NIH har hatt ansvar for den delen av 
rapporten som omhandler fysisk aktivitet og sosial ulikhet.  Han peker på 
at dagens sterke prioritering av organisert idrett og tradisjonelle konkur-
ranseanlegg bidrar til økte sosiale ulikheter i helse. De mest aktive og de 
med best helse støttes mest. Lavterskeltilbud for mindre aktive grupper får 
minimalt med støtte, påpeker Brevik.

Nytt råd for kvalitet og prioritering
Det er oppnevnt et nytt nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i 

helse- og omsorgstjenesten.  Nå skal mandatet også gjelde omsorgstje-
nestene.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at det skal legges økt vekt 
på folkehelse og forebygging.  Rådet består av 15 kvinner og 10 menn, 
og skal ledes av helsedirektør Bjørn-Inge Larsen. Rådets medlemmer 
oppnevnes for en periode på fire år.

Rådet var en nyskapning da det ble oppnevnt første gang i 2007. En 
evaluering viser at rådets anbefalinger i stor grad er blitt fulgt opp.

Trening på jobben
Det psykososiale arbeidsmiljøet har betydning for ansattes deltakelse 

i trening på arbeidsplassen, ifølge en undersøkelse blant 132 danske 
kontoransatte.

Undersøkelsen er gjennomført av Det Nationale Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø. Målet var å se om det er en sammenheng mellom arbeids-
miljø og trening på jobb. Konklusjonen er at arbeidsmiljøet har betydning. 

Forskerne påpeker at dette må tas i betraktning når man innfører tre-
ning på arbeidsplassen.

Andersen LL. Influence of psychosocial work environment on 
adherence to workplace exercise [Epub ahead of print]. Journal of 
Occupational and Environmental Medicine 2011;

FOTO Colourbox.com
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DET ER avdekket alvorlige svakheter ved 
kvalitetssikringen av tilbudet til pasienter 
som trenger hofteprotese og behandling for 
hoftebrudd. 

Under «generelle observasjoner» i til-
synsrapporten påpeker Helsetilsynet at fy-
sioterapeutenes rolle i forhold til pasienter 
som trenger hoftekirurgi er svært varieren-
de. Ved enkelte sykehus er de mye involvert 
i planlegging, gjennomføring og oppfølging 
av hoftekirurgi, som ved Diakonhjemmet 
(DHS). Ved Sykehuset Innlandet (SIHF) 
var de ifølge Helsetilsynet nesten helt fravæ-
rende.

Vurderingsgrunnlag
Når det gjelder dokumentasjon, peker Hel-
setilsynet på manglende ortopedisk vurde-
ring av grunnlaget for å sette inn hoftepro-
tese. Det gjelder for eksempel kliniske funn 
om leddfunksjon, gangfunksjon, valg av 
metode, informasjon om metode og mulige 
komplikasjoner til pasienten, og dermed tvil 
om gyldig samtykke fra pasienten, heter det 
i rapporten.

Tilsynet omfattet åtte offentlige sykehus 
i Helse Sør-Øst, og det ble påvist avvik ved 
seks: Diakonhjemmet sykehus, Sykehuset 
Innlandet i Gjøvik (SIHF), Sykehuset Te-
lemark i Notodden, Sykehuset Vestfold i 
Tønsberg, Sykehuset Østfold og Vestre Vi-
ken (VVHF) i Drammen. 

Det ble ikke funnet avvik ved Akershus 
Universitetssykehus og Sørlandet Sykehus - 
avdelingene i Arendal og Flekkefjord.

Vestre Viken 
Vestre Viken i Drammen får sterkest kritikk, 
med to avvik som ble betegnet som omfat-

tende og alvorlige. Ifølge Helsetilsynet sikret 
ikke sykehuset forsvarlig behandling av hof-
te- og hoftebruddpasienter. I tillegg manglet 

Mangelfull hoftebehandling ved 
flere sykehus
Hoftebehandlingen ved flere 

av sykehusene i Helse Sør-Øst 

er mangelfull, ifølge en kritisk 

rapport fra Helsetilsynet. Fy-

sioterapeutenes rolle varierer 

sterkt. 

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

FUNKSJON Fysioterapeutenes rolle i forhold til pasienter som trenger hoftekirurgi varierer sterkt.
På enkelte sykehus er de lite involvert. Foto: Stockbyte
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Helsetilsynet peker på flere tendenser og mangler  
som går igjen ved sykehusene:

 Ledelse preget av ensidig fokus på økonomiske resultater, inkludert inntjeningspotensiale 
ved hofteprotesekirurgi.

Som resultat av nedskjæringer og behovet for økonomisk inntjening er det til dels ikke 
tatt hensyn til helsepersonellets mulighet for å utøve forsvarlige helsetjenester.(SIHF, SØHF, 
VVHF).

Som resultat av nedskjæringer i senger og bemanning blir ikke alle pasienter mobilisert 
tidlig nok etter hoftekirurgi.

Manglende plassering av ansvar for kvalitetssikring og internkontroll i organisasjonen.
Ikke funksjonelt kvalitetsråd eller kvalitetssystem i sykehuset (SIHF, DHS, VVHF) Funksjon 

av kvalitetsråd ikke kjent blant de ansatte eller ledere.
Ikke bruk av resultater i leddprotese- og hoftebruddsregisteret, infeksjonsregistrering, NOIS 

i kvalitetsforbedring og evaluering av tjenestene.
Lang ventetid for pasienter med behov for hoftebruddskirurgi.

Mangelfull journalføring og mangelfull ortopedisk epikrise ved utskrivelse.
 
Les mer: www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/Samlerapport-Helse-Sor-Ost_hof-
tekirurgi-2010/

det et etablert journalsystem som skal bidra 
til og dokumentere faglig forsvarlig behand-
ling.

Ved Sykehuset Innlandet på Gjøvik ble 
det ifølge Helsetilsynet ikke sikret forsvarlig 
behandling av hofteprotese- og hoftebrudd-
pasienter. Det ble også avdekket alvorlige 
mangler ved styringssystemet ved sykehu-
set.

I rapporten heter det at helseforetakene 
SIHF i Gjøvik og VVHF i Drammen har en 
særlig stor oppgave i å rette opp mangler. 
Disse sykehusene vil være i fokus både for 
Helsetilsynet i fylkene og Statens helsetilsyn 
i tiden fremover. I tillegg rettes det kritikk 
mot behandling og kontrollsystemer ved Sy-
kehuset Østfold, Diakonhjemmet sykehus  i 
Oslo og Sykehusene i Telemark og Vestfold.

Frykter overføring
Statens helsetilsyn skriver i rapporten at 
funn av store mangler i overordnete intern-
kontrollsystemer og erfaringer fra øvrige 
tilsyn gir grunn for å frykte at de påviste 

manglene også finnes i andre avdelinger ved 
de gjeldende sykehusene. Overføringsver-
dien av funnene på ortopediske pasienter til 
andre spesialiteter er derfor stor. Dette fordi 
mange av funnene dreier seg om mangler på 
ledelsesnivå og i styringssystemer, heter det.

Pasientene
Til tross for den sterke kritikken blir det på-
pekt at helsepersonellet som er i daglig kon-
takt med pasientene i stor grad oppfyller de 
krav som synes å bli stilt til dem. Dermed 
rammes ikke den enkelte pasient i så stort 
omfang som de manglende systemene kun-
ne tilsi, skriver Helsetilsynet. 

De peker også på at de fleste avdelinger 
har et system for poliklinisk evaluering, 
tverrfaglig inntaksdag med informasjon, 
og samme dags innleggelse av hofteprote-
sepasienter. Dette fører til kortere liggetid 
og godt informerte og fornøyde pasienter, 
og bidrar til å sikre en forsvarlig behandling 
(«Hofteskole», «Joint Care»), går det fram av 
rapporten. 

Bedre kommunikasjon via 
sykmeldingsblanketten 

– Det ligger et betydelig potensial for økt 
dialog via sykmeldingsblanketten, konkluderer 
en ny rapport fra Forskningsstiftelsen Fafo, 
som på oppdrag fra Arbeidsdepartementet 
har evaluert blanketten som kommunikasjons-
verktøy. 

Ifølge rapporten savner alle parter i syk-
meldingsarbeidet informasjon. Legene savner 
oppfølging fra NAV og arbeidsgiverne, NAV 
fra legene, og arbeidsgiverne etterlyser mer 
informasjon fra legene. 

Fafo skriver også at arbeidsgivere og 
arbeidstakere er lite kjente med avventende 
sykmelding, og at legene praktiserer dette i 
liten grad. Knapt én av tre leger fyller ut felt 
fem i sykmeldingsblanketten – som er rettet 
mot arbeidsgiveren. 

Den vanligste forklaringen fra legene er 
ifølge Fafo-rapporten at informasjonen sjelden 
følges opp, eller at det ikke er hensiktsmessig 
når arbeidstaker trolig vil gå tilbake til jobb 
etter en kort sykmeldingsperiode. Omkring 30 
prosent oppgir hensyn til pasientens person-
vern som en årsak til at de ikke skriver i feltet. 

Tall fra NAV viser at over halvparten av alle 
sykmeldingsløp med avventende sykmelding 
unngår ordinær sykmelding.

NAV må ta ansvar for informasjon om 
mulighetene som ligger i blanketten samt opp-
læringstiltak overfor legene og må etterspørre 
bruk av kommunikasjonsfeltene, heter det i 
tiltakene som foreslås i rapporten.

Avventende sykmelding innebærer at 
legen kan anbefale tilrettelegging av arbeidet i 
stedet for sykmelding de første 16 arbeidsda-
gene. I andre kvartal i fjor utgjorde avventende 
sykmelding 0,8 prosent av alle sykmeldinger. 

Fafo-rapporten bygger på kvalitative inter-
vjuer med arbeidsgivere, leger og NAV-ansatte 
i Hordaland, Troms og Østfold.

Les mer: www.fafo.no
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Sammendrag Maria Hagströmer, dr. med, uni-
versitetslektor, legitimerad sjukgym-
nast, Institutionen för neurobiologi, 
vårdvetenskap och samhälle,sektionen 
för sjukgymnastik, Karolinska Institutet, 
Stockholm, maria.hagstromer@ki.se 

Peter Hassmén, professor, filosofie 
doktor, Psykologiska institutionen, 
Stockholms universitet, Stockholm.

 Fysisk aktivitet har mange helsefremmende effekter, både kroppslig og mentalt, og brukes 
derfor både til behandling av sykdomstilstander og til forebygging. Det er nødvendig 
med pålitelige metoder og måleinstrumenter for å kunne foreskrive riktig form for fysisk 
aktivitet på resept, for å hjelpe enkeltpersoner med å finne frem til riktig belastning og 
for å vurdere den foreskrevne fysiske aktiviteten. I dette kapitlet beskrives forskjellige 
målemetoder, pålitelighet og begrensninger for disse samt hvordan de praktisk kan brukes i 
forbindelse med anbefaling av fysisk aktivitet.

 Nøkkelord: Fysisk aktivitet; motorisk aktivitet; fysisk vurdering; fysisk form; øvelser.

Å vurdere og styre fysisk aktivitet

fag

Vurdering av fysisk  
aktivitet
Resultatet av fysisk aktive levevaner er at 
forskjellige funksjoner i kroppen blir bedre, 
for eksempel kondisjon og styrke. Også an-
dre funksjoner og variabler kan påvirkes, for 
eksempel vekt, midjemål, kroppsbygning, 
blodtrykk og blodfett. Det samme gjelder 
den mentale helsen, der både depresjon 
og angst kan reduseres gjennom fysisk ak-
tivitet. I tillegg til disse effektene kan den 
faktiske fysiske aktiviteten eller frekvensen 
av trening vurderes med forskjellige instru-
menter. I dette kapitlet brukes gjennomgå-
ende begrepet vurdering i stedet for måling, 
ettersom noen målinger er direkte, mens 
andre er indirekte og bygger på deltakernes 
egne antakelser (1, 2). 

Fysisk aktivitet er et annet ord for 

kroppsbevegelse, som fører til økt ener-
giomsetning. Det er også en sammensatt 
atferd. Fysisk aktivitet kan altså vurderes i 
form av energiforbruk eller som en atferd. 
De delene av aktiviteten som er knyttet til 
helse, er intensitet, varighet og frekvens. For 
å oppnå helsefremmende effekter (3, 4) an-
befales det at aktiviteten utføres med en in-
tensitet som minst er moderat, i en periode 
(varighet) på i alt minst 30 minutter og helst 
hver dag (regelmessig frekvens eller hyppig-
het). Nedenfor beskrives noen ulike meto-
der som kan brukes til å vurdere graden av 
fysisk aktivitet.

Spørreskjemaer
Spørreskjemaer for registrering av fysisk ak-
tivitet er den vanligste metoden, og det fin-
nes i dag flere hundre varianter å velge blant 

(2, 5). De enkleste spør bare om personens 
mosjonsvaner og inneholder fastsatte svar 
som graderes på en skala med 3–5 alter-
nativer. De mer avanserte spør etter nøy-
aktig hva som utføres, og hvor lenge samt 
kanskje også hvor ofte personen har vært 
fysisk aktiv i en bestemt tidsperiode (siste 
uke, måned eller lignende). De fleste spør-
reskjemaer spør om graden av anstrengelse, 
som påvirkes av personens kapasitet. Det er 
sannsynligvis et faktum at jo bedre kondi-
sjon og styrke en person har, desto lettere 
føles aktiviteten. Videre har personens vekt 
betydning, ettersom det kreves mer energi 
for å bære rundt på flere kilo og aktiviteten 
da føles tyngre. 

Når energiforbruket skal beregnes på 
grunnlag av spørreskjemaer, vektes de angit-
te aktivitetene med et mål på energiforbruk 

Takk til Helsedirektoratet for tillatelsen til å dobbeltpublisere 
kapittel 8 fra Aktivitetshåndboken: Hagströmer M, Hassmén 
P. Å vurdere og styre fysisk aktivitet. (side 117-136) I: Bahr R 
(redaktør). Aktivitetshåndboken. Fysisk aktivitet i forebygging 
og behandling. Oslo: Helsedirektoratet, 2009: 117-35. 
Gratis nedlastbar på: www.helsedirektoratet.no/fysiskaktivi-
tet/publikasjoner/aktivitetsh_ndboken___fysisk_aktivitet_i_
forebygging_og_behandling_360684
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Utholdenhet: 
dose = intensitet x varighet x hyppighet.

for aktiviteten. Ofte brukes MET (metabolic 
equivalent, det vil si antall ganger oksygen-
opptaket i hviletilstand) (6, 7). Stillesitting 
tilsvarer 1 MET, og rolige aktiviteter 1-3 
MET. Aktiviteter med moderat intensitet 
kan variere mellom 3 og 6 MET, og aktivi-

teter som medfører høy anstrengelse, gir 6 
MET. 

Blanketter for anbefaling av fysisk aktivi-
tet har et spørsmål der foreskriveren kan få 
et inntrykk av den helsefremmende fysiske 
aktiviteten. Det lyder: Hvor mange dager den 

siste uken har du vært fysisk aktiv med minst 
moderat intensitet i til sammen 30 minutter 
per dag? Etterpå følger det samme spørs-
målet med tidsperspektivet en vanlig uke. 
Spørsmålet er prøvd ut i et prosjekt ved Ka-
rolinska Institutet (8).

Dersom du derimot spør etter mosjons- 
eller treningsvaner, bør du være oppmerk-
som på at den som skal svare, bare vurderer 
deler av all fysisk aktivitet som er gjennom-
ført. Disse spørsmålene gir som oftest høy 
pålitelighet og validitet, ettersom det er let-
tere å huske det som utføres regelmessig og 
med høyere intensitet (1, 2, 9). Det er også 
trening som har vist seg å ha sterkest asso-
siasjon til oppnådde helseeffekter. Dersom 
trening foreskrives, er det også trening som 
skal vurderes. Dersom det derimot er hver-
dagsaktiviteter som foreskrives, kan ikke 
disse vurderes med spørsmål om trening.

Slik det fremgår i mange studier, har det 
ofte vært vanskelig å sammenligne fysisk 
aktivitet innenfor et land, men fremfor alt 
mellom land, siden ulike metoder har vært 
brukt. Dette har ført til at en gruppe inter-
nasjonale forskere har utarbeidet en metode 
som bedømmer all helsefremmende aktivi-
tet, og som er standardisert og kan brukes 
internasjonalt. International Physical Acti-
vity Questionnaire (IPAQ) ble utviklet og 
testet på begynnelsen av 2000-tallet (10, 11) 
og er nå nasjonal og internasjonal standard 
i flere land og organisasjoner (WHO, EU). 
Skjemaet er også testet i Sverige og Norge, 
der resultatene viser at påliteligheten og va-
liditeten er like god som for andre subjektive 
målemetoder (12, 13).

Dagbøker
Dagbøker kan brukes når det totale energi-
forbruket skal bestemmes, og vi vil ha et mål 
på hvordan aktiviteten er fordelt utover da-
gen (2, 14, 15). I dagboken oppgir personen 
hva som utføres, med et bestemt tidsinter-
vall (hvert 5. eller 15. minutt), på grunnlag 
av angitte eksempler. Dette har vist seg å gi 

FYSISK AKTIVITET Pålitelige metoder og måle-
instrumenter må til for å foreskrive riktig fysisk 
aktivitet, finne rett belastning og vurdere aktivi-
teten, ifølge forfatteren. Foto: Colourbox.com
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godt samsvar med det totale energiforbru-
ket, men er tidkrevende for deltakerne og 
passer derfor sjelden å bruke i større under-
søkelser.

Bevegelsesmålere
For å unngå de metodefeilene som spørre-
skjemaer har (det er vanskelig å huske an-
strengelsesgrad, overrapportering er vanlig 
osv.) brukes objektive metoder. Aktiviteten 
kan vurderes direkte ved hjelp av skritteller 
og akselerometer. 

Skritteller gir et grovt mål på aktiviteten 
og brukes med fordel i kombinasjon med ak-
tivitetsfremmende virkemidler slik at perso-
nene selv kan følge aktivitetsutviklingen ved 
å få direkte tilbakemelding. Det finnes imid-
lertid mange forskjellige merker med varier-
ende kvalitet. Antall skritt kan variere med 
mer enn 20 prosent, avhengig av følsomhet 
med mer. En god skritteller skal være testet 
når det gjelder pålitelighet og validitet, ha 
lokk, ikke ha filterfunksjon og være solid. 
Følsomheten skal være 0,35G, som betyr at 
den registrerer bevegelser som er naturlige 
for mennesker (16). Ulempen med skrittel-
ler er hovedsakelig at den ikke sier noe om 
intensiteten. Det betyr at når en voksen per-
son går 100 meter, registrerer skrittelleren 
omtrent 110 skritt, mens den bare registrerer 
omtrent 70 skritt dersom personen løper.

Akselerometer er et mer avansert instru-
ment, som også innebærer at det er mer pre-
sist. Det vurderer akselerasjonen på ett eller 
flere nivåer enten ved hjelp av en mekanisk 
pendel eller en digital funksjon. Akselera-
sjon er et direkte mål på kroppsbevegelse, 
og jo høyere akselerasjonen er, desto høyere 
er intensiteten. Et akselerometer kan i tillegg 
til den totale fysiske aktiviteten også gi et 
mål på intensitet, varighet og frekvens, det 
vil si mønstret i aktiviteten. En annen fordel 

ved et akselerometer er at det kan vurdere 
inaktivitet og stillesittende atferd. Et aksele-
rometer er imidlertid dyrere enn en skrittel-
ler, men det er å foretrekke dersom høy pre-
sisjon er et kriterium. Et godt akselerometer 
bør være testet og være lett å bære (17, 18).

Med akselerometerteknikk er det også 
mulig å bestemme tidsperioden som akti-
viteten skal summeres over (såkalt epoke). 
Jo kortere tidsperioden er, desto større kan 
oppløsningen bli. For voksne brukes som 
regel tidsperioden 1 minutt og for barn 
10–15 sekunder. Videre kan nye modeller 
av akselerometer lagre data over lengre tid, 
og dermed kan registreringene om ønske-
lig strekke seg over flere måneder. Vanligvis 
registreres imidlertid personens aktivitet i 
løpet av en uke. Et akselerometer produse-
rer altså enorme datamengder. Med en tids-
periode/epoke på 15 sekunder blir det fire 
punkter per minutt, ganger 1 440 minutter i 
et døgn, ganger sju døgn i en uke, det vil si 
omtrent 40 000 datapunkter per person per 
uke. Det er nødvendig med omfattende et-
terbehandling av innsamlede rådata for en 
persons fysiske aktivitet kan beskrives på en 
forståelig måte. Fordelene med å bruke ak-
selerometer oppveier imidlertid ulempene. 

Både skrittellere og akselerometer er 
ufølsomme for aktiviteter som utføres med 
overkroppen, for eksempel svømming og 
sykling. Til tross for dette gir de et godt 
inntrykk av den totale aktiviteten, og når 
det gjelder akselerometer, også aktiviteten 
fordelt på hele dagen. Studier har vist at vi 
i omtrent 90 prosent av tiden befinner oss i 
sittende, stående eller gående stilling, det vil 
si at personene som studeres, utfører aktivi-
teter som bevegelsesmålerne kan registrere. 

Hjertefrekvensregistrering
En metode for å bedømme fysisk aktivitet 

indirekte er å bruke hjertefrekvensregistre-
ring, for eksempel ved hjelp av pulsklokke. 
Ved hjelp av en føler rundt brystkassen og 
en mottaker i form av en klokke kan pulsen 
registreres kontinuerlig. Pulsen har så godt 
som et linjert forhold til utført arbeid (ho-
vedsakelig aerobt arbeid). Flere modeller av 
pulsklokker har mulighet til å lagre data og 
kan koples til en datamaskin for bearbei-
ding. Med denne metoden kan vi dermed 
bedømme både intensitet, varighet og fre-
kvens. Den gir også et godt mål på det totale 
energiforbruket (19). Pulsklokker er hyppig 
i bruk for å hjelpe personer med å finne frem 
til den optimale mosjonsintensiteten ut fra 
den enkeltes gjeldende forutsetninger.

Kombinasjon av metoder
Det utvikles hele tiden nye instrumenter for 
vurdering av fysisk aktivitet. De mest mo-
derne, som også er mer avanserte og dyrere 
enn de ovennevnte, kombinerer flere meto-
der og teknikker. ActiReg er et instrument 
som kombinerer kroppsposisjon og beve-
gelse alene eller i kombinasjon med hjerte-
frekvens. Acti-Reg klassifiserer aktivitetens 
energiforbruk i kategoriene lett, moderat og 
svært anstrengende. ActiHeart er et annet 
instrument som kombinerer akselerometri 
og hjertefrekvens. I denne metoden veier 
akselerometrien tyngst ved lav intensitet, 
mens hjertefrekvensen veier tyngre ved høy 
intensitet. Pa denne måten vektes målingene 
slik at beregningen av den utførte fysiske 
aktiviteten blir mer nøyaktig. Nye produk-
ter kombinerer akselerometri og GPS-data 
(Global Positioning System) for også å inn-
lemme forflytning/strekning i beregningene. 

Bestemme stillesittende atferd
Selv en person som følger de helsefrem-
mende anbefalingene, alternativt anbefa-

FIGUR 8.1 Til venstre: 
Eksempel på akselerometer 
og hvordan det festes på 
kroppen.

FIGUR 8.2 Til høyre: 
Eksempel på hvordan en dag 
kan se ut, registrert med 
ekselerometer.
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lingene for styrke og kondisjon, kan være 
stillesittende en betydelig del av døgnet. Det 
vil si at det i perioder er mulig å være både 
svært aktiv og stillesittende «samtidig» (20). 
Fysisk inaktivitet (kan defineres som ikke å 
oppfylle anbefalingene) og stillesitting kan 
dermed betraktes som to risikofaktorer som 
både må undersøkes sammen og uavhengig 
av hverandre. 

Når graden av stillesitting skal bestem-
mes, har det vært brukt forskjellige typer 
spørsmål, for eksempel om hvor mye tid 
barn og unge bruker foran TV eller data-
maskin. Disse spørsmålene blir misvisende 
dersom det ikke tas hensyn også til den to-
tale aktiviteten. Blant de objektive instru-
mentene kan akselerometer og hjertefre-
kvensregistrering gi et inntrykk av både den 
såkalte stillesittende tiden og den aktive ti-

den. En skritteller kan derimot ikke si noe 
om den stillesittende tiden. Spørreskjemaer 
som IPAQ kan også gi et inntrykk av disse 
funksjonene.

Vurdering av aerob kapasi-
tet/kondisjon
Aerob kapasitet, oksygenopptak, kan vur-
deres ved hjelp av maksimale eller submak-
simale kondisjonstester på testsykkel, step-
brett eller tredemølle (21). Maksimale tester 
bør ikke utføres av risikopersoner, i tilfellet 
bare i kontrollerte former, for eksempel i 
et fysiologisk laboratorium. Submaksimale 
tester kan egne seg godt både ved klinik-
ker og i forebyggende og helsefremmende 
arbeid. Alle submaksimale tester bygger på 
samme prinsipp, det vil si at forholdet mel-
lom utført arbeid og hjertefrekvens er lin-

jert. Den vanligste submaksimale metoden 
i Norden har vært Åstrands sykkeltest (22). 

Submaksimale kondisjonstester har 
minst 10–15 prosent metodefeil og kan bru-
kes på individuelt nivå før og etter bruk av 
aktivitetsfremmende virkemidler dersom 
forholdene er standardisert. Metodefeilen 
skyldes hovedsakelig den forutsatte maks-
pulsen (220/225 – alderen) bare gir en grov 
vurdering av makspulsen, men også at ikke 
fullt slagvolum oppnås. Feil bruk av utstyret 
er også en faktor, for eksempel at sykkelen 
ikke er kalibrert eller pulsklokken ikke er 
riktig festet. Det bør også nevnes at submak-
simale kondisjonstester har lav reproduser-
barhet sammenlignet med maksimale tester. 

En annen måte å vurdere kondisjonen på 
er å bruke RPC-skalaen (Rating of Perceived 
Capacity) (23, 24). Skalaen bør fungere som 
et supplement til en kondisjonstest og bru-
kes til å gi et raskt, omtrentlig inntrykk av 
kapasiteten ved klinikker der det verken er 
tid eller utstyr til en kondisjonstest. Skalaen 
er basert på forskjellige aktiviteter knyttet 
til metabolske ekvivalenter (MET). Skalaen 
begynner på 1 MET (som tilsvarer oksygen-
opptaket i sittende hvilestilling) og slutter på 
20 MET for menn (som tilsvarer en kondis-
jonsverdi på 70 ml/kg/min) og 18 MET for 
kvinner (som tilsvarer en kondisjonsverdi 
på 63 ml/kg/min) (tabell 8.1). En kvantifi-
sert vurdering av aerob kapasitet oppnås ved 
å la personen bestemme den mest anstren-
gende aktiviteten og tilsvarende MET-verdi 
som vedkommende tror han eller hun klarer 
å utføre på 30 minutter. På grunnlag av vur-
deringen kan så kondisjonstallet (maksimalt 
oksygenopptak i ml/kg/min) beregnes ved å 
multiplisere antall MET som personen har 
angitt, med 3,5. Videre får du oksygenfor-
bruket i liter per minutt ved å multiplisere 
kondisjonstallet med personens vekt.

Det er sterke beviser for at prestasjons-
evnen i form av maksimalt oksygenopptak 
har et dose-responsforhold til helse, og at 
oksygenopptaket raskt kan forbedres hos en 
utrent person når denne begynner å trene. 
Men å bestemme prestasjonsevnen gir ikke 
nødvendigvis et riktig bilde av om personen 
totalt sett er aktiv eller ikke, ettersom også 
genene styrer prestasjonsevnen. Personen 
kan ha høy kapasitet uten å være fysisk aktiv 
eller ha lav kapasitet og være fysisk aktiv. Jo 
høyere kapasiteten er, desto større er anled-
ningen til å opprettholde et høyt energifor-
bruk. Derfor er det viktig også å bedømme 
kapasiteten (ved vurdering og styring av 

Definisjoner

Fysisk aktivitet er enhver kroppslig bevegelse initiert av skjelettmuskulatur som resulterer i en 
vesentlig økning i energiforbruket utover hvilenivå (1).

Trening er veksling mellom spesifikk aktivitetsbelastning og hvile av de funksjonene i kroppen 
som skal tilpasse seg og oppnå forbedret funksjon over tid. (2). Det er trening som har vist seg å 
ha sterkest assosiasjon til oppnådde helseeffekter (3).

Dose = aktivitetsbelastning/hvileperiode (Vårbakken, 2011) (i en dose-respons forståelse)

Dose fysisk aktivitet = intensitet x varighet x hyppighet (4) (x = gange eller multiplikasjon). 
Intensitet = hvor fort eller bratt du løper, hvor tungt du løfter (per repetisjon) (4). Varighet = hvor 
lenge du løper eller løfter vekter (per økt) (4). Hyppighet = hvor ofte du løper eller løfter vekter 
(økter per uke) (4).

Volum styrketrening = serier x repetisjoner x motstand (Raastad 2010, 5)
eller serier x repetisjoner x effekt* (5), *effekt = (kraft x vei)/tid eller kraft x hastighet.

Belastning av styrkestimuli: bestemt av volum, anstrengelsesgrad og bevegelsestype (5). 
Ifølge Raastad et al 2010 (5) finnes det ingen god matematisk sammenheng mellom belastnings-
faktorene for styrkestimuli, slik at det er umulig å beregne aktivitetsbelastningen eller trenings-
belastningen i hver belastningsøkt eller treningsøkt. 

Dose styrkestimuli = (volum, anstrengelsesgrad, bevegelsestype)/hvileperiode (Vårbakken, 
2011)

Referanser
1. Shepard RJ, Balady GJ. Exercise as cardiovascular therapy. Circulation 1999; 99: 963-72. I: Aktivitetshåndboken. Fysisk 
aktivitet i forebygging og behandling. Oslo: Helsedirektoratet, 2009: 73. Tilgjengelig på www.helsekirektoratet.no. 
2. Sandbakk Ø, Holmberg H. Tren optimalt: Legg puslespillet riktig!. Fysioterapeuten 2009; 76(6); 18-21. Tilgjengelig på 
www.fysioterapeuten.no. 
3. Hagströmer M, Hassmén P. Å vurdere og styre fysisk aktivitet. I: Bahr R (redaktør). Aktivitetshåndboken. Fysisk aktivitet i 
forebygging og behandling. Oslo: Helsedirektoratet, 2009: 117-35.
4. Jansson E, Anderssen SA. Generelle anbefalinger om fysisk aktivitet. I: Aktivitetshåndboken. Fysisk aktivitet i forebygging 
og behandling. Oslo: Helsedirektoratet, 2009: 89.
5. Raastad T, Paulsen G, Refsnes PE et al. Styrketrening – i teori og praksis. Oslo: Gyldendal undervisning, 2010: 13-18.



22     FYSIOTERAPEUTEN  3/11

FAG FAGARTIKKEL

fysisk aktivitet). Dersom et aktivitetsfrem-
mende tiltak har til hensikt å øke det totale 
energiforbruket, må det brukes en metode 
som kan registrere dette.

Vurdering av styrke
Styrke kan vurderes både med standardi-
serte metoder for statisk eller dynamisk 
muskulær utholdenhet og styrke og med 
den såkalte 1 RM-metoden (one repetition 
maximum, som beskrives nedenfor), som 
gir et mål på dynamisk styrke. Vurderingen 
kan foretas på grunnlag av normalverdier, 
dersom det finnes slike, men også ved hjelp 
av «den friske siden», kvaliteten i bevegelsen 
og vurdering i henhold til Borgs skala (sist-
nevnte beskrives nærmere under overskrif-
ten «Vurdering og styring» senere i kapitlet). 
Uavhengig av testmetode må den som leder 
forsøket være bevisst på at ulike faktorer 
påvirker testresultatene. Blant disse finner 
vi en standardisert testprosedyre, men også 
anatomiske, nevrologiske, psykologiske, 
mekaniske og muskulære faktorer.

En av de standardiserte metodene er 
Sørensens test av statisk muskulær uthol-
denhet i ryggmuskulaturen. Andre er Svan-
tessons test av dynamisk muskulær uthol-
denhet i leggmuskulaturen og UKKs (Uhro 
K. Kekkonen Institute of Sports Medicine) 
testpakke for helserelatert trening. UKK-
testene omfatter styrke, utholdenhet, balan-
se, motorisk kontroll, bevegelighet og aerob 

kapasitet (25). 
For å optimere belastningen ved styrke-

trening og for å kunne vurdere om den gjen-
nomførte styrketreningen har hatt forventet 
effekt, kan dynamisk styrke bedømmes ved 
å finne frem til den belastningen som per-
sonen klarer å løfte bare en gang – 1 RM. 
Ulike fremgangsmåter kan brukes for å teste 
ut vekten som tilsvarer 1 RM. Den vanligste 
fremgangsmåten er å ta en sannsynlig vekt 
og teste hvor mange ganger personen klarer 
å løfte denne kontrollert gjennom hele be-
vegelsesbanen i samme hastighet (helst mer 
enn 10 ganger ettersom tabellen er pålitelig 
først ved omtrent 10-15 repetisjoner). Der-
etter beregnes 1 RM på grunnlag av tabell 
8.2. Denne metoden er den sikreste med 
tanke på skader. Et alternativ er å forsøke å 
finne frem til 1 RM-vekten, altså den vek-
ten personen klarer å løfte bare en gang. 
Denne metoden innebærer imidlertid en 
viss risiko for både overbelastning og feil 
utførelse. Den oppmalte styrken ligger så til 
grunn for å styre styrketreningen i retning 
av den ønskede målsettingen ved å ta hen-
syn til belastning, omganger, repetisjoner og 
frekvens. 

Vurdering av kroppsbygning
Et resultat av regelmessig fysisk aktivitet og 
gode kostholdsvaner er at kroppsmålene lig-
ger innenfor normalvariasjonen. Dermed 
kan kroppsmål fungere som en indikator og 
et vurderingsinstrument ved anbefaling av 
fysisk aktivitet. Nedenfor presenteres noen 
enkle kroppsmål. 

Høyde, vekt og KMI
Det byr sjelden på problemer å måle riktig 
høyde på barn og voksne. I voksen alder 
er dessuten høyden relativt stabil, selv om 
den reduseres noe når vi blir eldre. Selvsagt 
bør målestokken som brukes ved måling av 
høyde, være kontrollert, og ingen skal måles 
med sko på. Ved studier av sannhetsgehal-
ten i selvoppgitt høyde i spørreskjemaer og 
intervjuer er det avdekket en del feil. For ek-
sempel oppgir korte menn ofte at de er høy-
ere enn de er, og eldre personer vet ofte ikke 
at de er blitt kortere. Vekten som oppgis eller 
måles, kan også vare beheftet med feil. 

Vekten bør være kalibrert og av god kva-
litet. Personen som skal veies, skal ha lite 
klær på seg. Ved selvoppgitt vekt oppstår det 
også en rekke problemer, ettersom overvek-
tige oppgir at de veier mindre enn de gjør, 
undervektige oppgir at de veier mer enn de 

gjør osv. Forskjellene mellom selvoppgitt 
vekt i spørreskjemaer og intervjuer og den 
riktige vekten er større i tenårene, hos perso-
ner med lav utdannelse og hos overvektige. 

Når kroppsmasseindeks, KMI (eng. BMI, 
Body Mass Index), skal beregnes, det vil si 
kg/m2 eller vekten i kilo delt på kvadratet av 
høyden i meter, oppstår det en rekke proble-
mer dersom data bygger på selvoppgitt høy-
de og vekt. Dette gjør at KMI-data fra denne 
typen undersøkelse overhodet ikke kan 
sammenlignes med KMI-data på grunnlag 
av målt høyde og vekt. Legg merke til at KMI 
ikke skiller mellom vekt fra muskler og vekt 
fra kroppsfett. Dersom bare KMI brukes på 
individnivå, klassifiseres derfor mange mus-
kuløse toppidrettsutøvere som overvektige. 

For voksne er det klart definerte grenser 
for hva som anses som overvekt eller fedme 
(KMI ≥ 25–29,9 = overvekt, KMI ≥ 30 = fed-
me). For barn er det fastsatt flere forskjellige 
grenseverdier for å definere overvekt og fed-
me på ulike alderstrinn, men de mest brukte 
er Coles grenseverdier (26).

Midjemål
Midjen måles ved hjelp av et måleband på 
en standardisert måte. Den måles etter av-
slappet utpusting, omtrent to centimeter 
over navlen, det vil si rett under nederste 
ribbein. Hver enkelt kan selv lære seg å måle 
midjen og følge sin egen utvikling. Videre 
finnes det noen anbefalte retningslinjer som 
sier at kvinner med midjemål over 80 cm 
har økt risiko og de over 88 cm har svært 
økt risiko for hjerte-karsykdom. For menn 
er grensene henholdsvis 94 og 102 cm rundt 
midjen. Dette gjelder for etnisk hvite. For 
andre etnisiteter, for eksempel personer fra 
Asia, gjelder lavere grenseverdier. Hoftemå-
let er også av stor interesse, de siste årene 
er det påvist at kraftige hofter kan fungere 
som beskyttelse mot hoftebrudd og er kor-

TABELL 8.1 RPC-skalaen (Rating of Perceived 
Capacity). Bedømmelse av opplevd kapasitet 

– RPC. 

Kan du i en halvtime eller mer:
1 Sitte
2
3 Gå langsomt
4
5 Gå i normal takt/sykle langsomt
6
7
8 Jogge/sykle
9
10 Løpe
11
12 Løpe fort/sykle fort
13
14
15 Løpe veldig fort
16
17
18 Utføre aerob trening på elitenivå (kvinner)
19
20 Utføre aerob trening på elitenivå (menn)

TABELL 8.2 Beregning av 1 RM på grunnlag av 
antall repetisjoner en person klarer å løfte en 
viss vekt.

Antall repetisjoner Prosent av maksi-
  mal styrke 1 RM)

 ≈ 
 ≈ 
 ≈ 
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relert med mindre risiko for hjerte-karsyk-
dom hos kvinner (27). For å beregne midje/
hoftebrøken måles midjen som ovenfor og 
hoftene måles der de er bredest. Midjemålet 
delt med hoftemålet bør ikke overstige 0,85 
for kvinner og 1,0 for menn.

Fettprosent
For å bestemme fordelingen mellom fett og 
ikke-fett (som kan være muskler, bein, væs-
ke) kan vi bruke mer avanserte metoder. En-
kelte av disse brukes på treningssentre ved 
rådgivning og i forskningsøyemed. 

Hudfoldsmåling er en relativt enkel me-
tode der den som leder forsøket, måler un-
derhudsfettet på standardiserte steder ved 
hjelp av en kaliper (klype). Ved hjelp av 
tabeller eller formler for aldersgruppe og 
kjønn er det så mulig å beregne en omtrent-
lig fettprosent (28). 

Bioimpedans er en metode som bygger 
på det faktum at muskler leder en elektrisk 
impuls bedre enn fett på grunn av et høyere 
vanninnhold. Det beste bioimpedansutsty-
ret måler gjennom hele kroppen, fra bein til 
arm. I de mest anvendte, men minst pålite-
lige metodene måles bare arm til arm eller 
bein til bein (28). 

Mer avanserte metoder brukes i forsk-
ningssammenheng, ofte til å validere en-
klere metoder eller til å vurdere forsknings-
prosjekter. Blant disse metodene finner vi 
dobbelmerket vann-metoden, undervanns-
veiing, «air displacement»- teknologi og 
DXA (Dual Energy Xray Absorptiometry). 
De er ofte dyre og krever kostbart utstyr og 
utdannelse (28).

Hensyn å ta ved vurdering 
av fysisk aktivitet
Eldre
For friske, eldre mennesker gjelder samme 
prinsipper for vurdering og bedømmelse 
som nevnt ovenfor. I for eksempel nasjo-
nale levekårsundersøkelser stilles de samme 
spørsmålene om mosjonsvaner på fritiden 
til alle voksne fra 18 til 84 ar (29). For å 
kunne vurdere graden av fysisk aktivitet hos 
eldre blir den utprøvde, såkalte Aktivitets-
skalaen ofte brukt og kan anbefales (30).

Personer med fedme
De ovennevnte metodene kan brukes på 
personer med overvekt (KMI 25–29,9) og 
fedme (KMI 30–35). Personer med alvor-
lig fedme (KMI over 35) har vanskelig for 
i det hele tatt å bevege seg, og alt de gjør 

krever mye energi fordi de bærer rundt på 
mange kilo (31). I studier av energiforbruk 
hos personer med alvorlig fedme er det på-
vist at enkelte benytter opptil 90 prosent av 
den maksimale kapasiteten sin ved gange i 
selvvalgt hastighet (32). Det kan også være 
andre hindringer i form av leddplager og in-
kontinens som påvirker følelsen av anstren-
gelse og graden av aktivitet. 

Ved bruk av objektive instrumenter som 
skrittellere må de festes på en måte som til-
later vertikal bevegelsesregistrering. 

Et resultat av fysisk aktivitet og kan være 
at hverdagslige funksjoner forbedres. Det 
innebærer at funksjonstester, for eksempel 
å reise seg og knytte skolissene, kan fungere 
som en indikator og et vurderingsinstru-
ment ved anbefaling av fysisk aktivitet (33).

Hensyn å ta når personer går 
på medisin
Enkelte medisiner, for eksempel beta-2-
stimulatorer, som er vanlige ved astma, og 
betablokkere, som er vanlige ved hjerte-
karsykdom, påvirker systemer (for eksem-
pel hjertefrekvens) i kroppen som så kan 
påvirke vurderingen av kondisjon og fysisk 
aktivitet. For disse personene anbefales be-
vegelsesmålere (skritteller og akselerome-
ter) i stedet for hjertefrekvensregistrering. 
Ved kondisjonstester bør alltid opplevd an-
strengelse (34) brukes i kombinasjon med 
hjertefrekvensen.

Barn
Barn har et helt annet bevegelsesmønster 
enn voksne og kan i løpet av ett minutt være 
aktive med høy intensitet, rekke å hvile for 
så å være like aktive igjen. Barn tenker og 
husker ikke på fysisk aktivitet på samme 
måte som voksne, og det medfører at det er 
nærmest umulig å spørre barn om hvor fy-
sisk aktive de er. Ved bare å registrere hvor 
ofte barn deltar i idrett eller kroppsøving på 
skolen får vi ikke et fullstendig bilde av den 
totale aktiviteten. 

På nasjonalt plan i Sverige er WHOs stu-
die HBSC (Health Behaviour in School Chil-
dren) brukt til å bedømme barns og unges 
helsevaner (35). I studien blir ungdommene 
spurt om de har vært fysisk aktive i minst en 

time fem ganger per uke eller oftere. Svarene 
gir ingen informasjon om hvilken aktivitet 
som ble utført eller hvor anstrengende den 
var, men gir et ganske godt inntrykk av dose 
og regelmessighet. Spørsmålene er utprøvd 
av WHO (36), men derimot ikke spesifikt i 
Sverige. Annen utprøving av mer spesifikke 
spørsmål tilsvarende IPAQ har vist at barn 
og unge ikke forstår begrepene, ikke opp-
fatter tid på samme måte som en voksen og 
derfor har vanskelig for å svare på spørsmå-
lene. 

Skal vi løse problemet med at barn og 
unge har vanskelig for å huske aktiviteter, et 
problem som for en stor del skyldes at aktivi-
tetsmønstret er uregelmessig og mer preget 
av lek, anbefales objektive vurderingsinstru-
menter som skritteller eller akselerometer. 
Akselerometer benyttes i de nasjonale kart-
leggingene som nylig er igangsatt i Norge. 

Vurdering og styring av 
intensitet
Ved anbefaling av fysisk aktivitet er det for-
holdsvis uproblematisk å gi og ta instruk-
sjoner om den fysiske aktivitetens frekvens 
(hvor ofte) og varighet (hvor lenge). Når det 
gjelder intensitet, er det ikke like enkelt. Det 
er, som nevnt tidligere i kapitlet, utarbeidet 
en rekke metoder for å vurdere hvor inten-
sivt et utført arbeid er, og utformet mange 
anbefalinger om hvor intensiv den fysiske 
aktiviteten bør være for å ha helseeffekt. Det 
snakkes for eksempel om at den aerobe akti-
viteten bør utføres minst på et moderat nivå, 
med en intensitet som fører til at man bli lett 
andpusten og svett, alternativt være middels 
intensiv eller på et nivå som tillater samtale. 
En fysiolog vil ofte uttrykke intensiteten i 
prosent av maksimalt oksygenopptak (50-65 
prosent) eller i prosent av makspuls (60–75 
prosent), alternativt aldersbestemt makspuls 
(ABM). For styrkefremmende aktiviteter 
angis ofte den anbefalte intensiteten i maksi-
mal styrke (1 RM) og i prosent av 1 RM, for 
eksempel 80 prosent av 1 RM ved styrketre-
ning og 50 prosent av 1 RM ved muskulær 
utholdenhetstrening. 

Disse måtene å beskrive intensitet på 
kan i praksis vare vanskelige å forklare (for 
den som foreskriver den fysiske aktiviteten) 

Styrke: 
dose = motstand x varighet x hyppighet.
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og følge (for pasienten). Fra et pedagogisk 
synspunkt er det derfor svært nyttig med en 
metode som er lett å forklare og lett å forstå. 
En metode som har vist seg å fungere godt 
både fra et forskningsperspektiv og også 
i praksis er vurderingsskalaene som den 
svenske psykologen Gunnar Borg har utar-
beidet. Ved vurdering av opplevd anstren-
gelse er det vanlig å bruke Borgs RPE-skala 
(Ratings of Perceived Exertion), mens styrke 
fortrinnsvis vurderes ved hjelp av CR10-
skalaen (Category Ratio). Begge skalaene 
bygger på språklige uttrykk som er foran-
kret i en numerisk skala, hvor RPE-skalaen 
går fra 6 til 20 og CR10-skalaen går fra 0 til 
10. Fordelen med å bruke vurderingsskalaer 
er at svarene gjenspeiler en kombinasjon av 
signaler fra mange forskjellige deler av krop-
pen (37). 

En rekke forskjellige fysiologiske reaksjo-
ner, for eksempel hjertefrekvens, pustefre-
kvens, svette og smerte fra ledd og arbeiden-
de muskler, bidrar til den totale opplevelsen 
av anstrengelse. Det er ikke kjent nøyaktig 
hvordan disse fysiologiske reaksjonene 
samvarierer og bidrar til opplevelsen av 
anstrengelse. Men vi kan anta at enkelte re-
aksjoner er mer alminnelige (for eksempel 
puls), mens andre er mer personrelaterte 
(for eksempel signaler fra ledd og muskler). 
Det som derimot er kjent er at vurderinger 
på RPE-skalaen øker lineært med belast-
ningsøkningen både ved ergometersykling 
og løping på tredemølle på nøyaktig samme 
måte som hjertefrekvens og oksygenopptak 
øker når belastningen blir større. Det er også 
påvist høye samvariasjoner (koeffisienter 
mellom 0,85 og 0,99) mellom skalaanslått 
subjektiv belastning og belastingsøkning og 
målt hjertefrekvens og oksygenforbruk (37). 

Vurderingen av anstrengelse påvirkes 
også av en rekke faktorer som alder, tre-
ningsstatus og personlighet. Selv om vek-
sten i forhold til belastning holder seg lineær 
fra lav til høy intensitet uavhengig av alder, 
endres det absolutte forholdet mellom hjer-
tefrekvens og RPE-vurdering. RPE-skalaens 
siffervariasjon mellom 6 og 20 tilsvarer for 
en ung person omtrent en hjertefrekvensva-

riasjon mellom 60 og 200 slag/minutt (på 
grunnlag av at den maksimale hjertefre-
kvensen tilsvarer omtrent 220 minus alderen 
for menn og 225 minus alderen for kvinner). 
Ved at den maksimale hjertefrekvensen re-
duseres når alderen øker, vil forholdet til 
vurderinger på RPE-skalaen endres. Mens 
en vurdering på 15 grovt sett tilsvarer en 
puls på 150 slag/minutt for en ung person 
ved ergometersykling, vil samme vurdering 
for en middelaldrende person tilsvare om-
trent 130 slag/minutt, og for en eldre person 
110 slag/minutt. Fordelen med vurderinger 
av anstrengelsesgraden er dermed åpenbar 
ettersom variasjonen opprettholdes i bety-
delig større grad enn det som er tilfellet med 
hjertefrekvensen ved økt alder. 

Samtidig er det et faktum at veltrente per-
soner ofte undervurderer sin anstrengelses-
grad, mens utrente personer overvurderer 
den (38). Også den enkeltes personlighet 
har vist seg å påvirke vurderingen av an-
strengelse. For eksempel har personer med 
utpreget type A-atferd (som anses å øke ri-
sikoen for hjerte-karsykdom) vist seg å un-
dervurdere anstrengelsen sin sammenlignet 
med personer som har mindre av dette at-
ferdsmønsteret (39). Et annet personlighets-
trekk som ser ut til å påvirke opplevelsen av 
anstrengelse, er personens kontroll-lokus. 
Kontroll-lokus vil si personers opplevelse av 
i hvilken grad de kan påvirke og kontrollere 
sine egne prestasjoner. Personer med høy 
internt kontroll-lokus har mer tro på at de 
kan påvirke prestasjonen med egne tiltak 
(for eksempel oppvarming og solid trening) 
enn personer med eksternt kontroll-lokus 
som i større grad knytter prestasjonen til 
flaks og ytre omstendigheter (40, 41). Grup-
pene viser altså ulik vurderingsatferd. I 
den helsepsykologiske forskningen er det 
velkjent at personer med internt kontroll-
lokus, som mener at de selv i stor grad kan 
påvirke helsen sin, både retter seg bedre et-
ter det som foreskrives, og blir raskere friske 
enn personer med eksternt kontroll-lokus 
(42). Ingenting av dette reduserer imidlertid 
RPE-skalaens pålitelighet, men på samme 
måte som en måling av hjertefrekvens må 

ses i forhold til personens treningsgrad og 
alder, må vurderingen av anstrengelse be-
dømmes med hensyn til sannsynlighet og 
troverdighet. Dersom skalaen brukes til å 
sammenligne vurderingsverdier for samme 
person ved forskjellige testtilfeller (intrain-
dividuell sammenligning), spiller påvirk-
ningen fra personligheten mindre rolle 
enn om sammenligningen foretas mellom 
personer (interindividuell sammenligning). 
Dette gjelder naturligvis også hjertefrekvens 
og oksygenforbruk, ettersom vi forutsetter 
at hjertefrekvensen, oksygenopptaket og 
personligheten er relativt konstante over tid 
(med forbehold for den uunngåelige alders-
endringen når det gjelder makspuls og even-
tuell treningseffekt). 

I avsnittet nedenfor beskrives både RPE-
skalaen og CR10-skalaen samt hvordan de 
kan brukes til vurdering i forbindelse med 
et fysisk arbeid og for å styre intensiteten. 
Sistnevnte er spesielt nyttig når fysisk akti-

6 Ingen anstrengelse
7 Ekstremt lett
8
9 Meget lett
10
11 Lett
12
13 Noe anstrengende
14
15 Anstrengende
16
17 Meget anstrengende
18
19 Ekstremt anstrengende
20 Maksimal anstrengelse

FIGUR 8.3 Borgs RPE-skala®.©Gunnar Borg, 1970, 
1985, 1994, 1998, 2000, 2006.
Personens opplevelse av om det er mulig eller umulig å påvirke 
og kontrollere egne prestasjoner.
Idrettsutøvere med høy indre kontroll opplever at en god 
prestasjon som oftest avhenger av deres egne evner, for 
eksempel gode forberedelser og solid trening, det vil si faktorer 
som det er mulig å påvirke. Personer med høy ytre kontroll 
(ekstern kontroll-lokus) opplever i stedet i større grad at en god 
prestasjon avhenger av tilfeldigheter, hell eller flaks.
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vitet skrives ut på resept, og pasienten må 
vite hvor intensiv den aktuelle aktiviteten 
bør være.

For at vurderingene skal ha en høy grad 
av pålitelighet kreves det detaljert instruk-
sjon slik at pasienten vurderer sin egen 
grad av anstrengelse og ingenting annet. 
En muntlig instruksjon kan lyde som følger 
(34):

«Mens arbeidet pågår vil vi at du vurde-
rer følelsen av anstrengelse, hvor tungt og 
anstrengende det er og hvor sliten du føler 
deg. Opplevelsen av anstrengelse arter seg 
hovedsakelig som tretthet i musklene og 
som andpustenhet eller eventuell verking 
i brystet. Alt arbeid krever en viss anstren-
gelse, selv om den kan være minimal. Det 
gjelder også om du beveger deg rolig, for 
eksempel går sakte. 

Bruk denne skalaen fra 6, «Ingen an-
strengelse», til 20, «Maksimal anstrengelse». 

6 «Ingen anstrengelse», betyr at du ikke 
merker noen anstrengelse i det hele tatt, for 
eksempel ingen muskeltretthet, ingen and-
pustenhet eller pusteplager. 

9 «Svært lett». Som å ga en kort tur i sitt 
eget tempo.

13 «Litt anstrengende». Du kan fortsette 
uten større problemer.

15 Det er «anstrengende» og tungt. Du er 
sliten, men kan likevel fortsette.

17 «Svært anstrengende». En veldig stor 
påkjenning. Du kan fortsette, men må ta i 
veldig hardt og føler deg svært sliten.

19 Et «ekstremt» høyt nivå. For de fleste 
mennesker tilsvarer dette den aller største 
anstrengelsen de noensinne har opplevd.

Forsøk å være så oppriktig og spontan 
som mulig, og tenk ikke så nøye over hva 
belastningen egentlig er. Forsøk verken å 
undervurdere eller overvurdere. Det viktige 
er din egen følelse av anstrengelse og ikke 
hva du tror andre mener. Se på skalaen og 
ta utgangspunkt i ordene, men velg så et tall. 
Velg hvilke tall du vil på skalaen, ikke bare 
de rett foran uttrykkene. Noen spørsmål?»

Sentral og lokal anstrengelse
I visse sammenhenger kan det være nyttig 
å skille mellom sentral anstrengelse (pust, 
puls) og lokal anstrengelse (musklene som 
arbeider). Dette kan være tilfellet dersom 
pasienten lider av hjerte- eller pusteproble-
mer, ettersom den sentrale anstrengelsen 
sannsynligvis er større enn anstrengelsen i 
hele kroppen (total). Dersom plagene sitter 
i muskler og/eller ledd, kan en lokalvurde-

ring si mer enn en totalvurdering. Instruk-
sjonene ovenfor kan da endres slik at pasi-
enten instrueres om å legge spesielt merke 
til anstrengelsen sentralt eller lokalt. Når 
utrente, friske personer utfører arbeid på 
en ergometersykkel, er ofte anstrengelsen i 
beina betydelig større enn den sentrale an-
strengelsen. Dersom arbeidet derimot utfø-
res på en tredemølle (gange, jogging, løping) 
pleier den sentrale og lokale anstrengelsen å 
være relativt lik, og det er som regel nok å be 
personen om å vurdere den totale graden av 
anstrengelse.

Borgs CR10-skala®
I motsetning til RPE-skalaen, som er spesi-
elt utformet for vurdering av anstrengelse, er 
CR10-skalaen en generell skala. CR10-ska-
laen kan brukes på de fleste områder der det 
er interessant å registrere personens subjek-
tive opplevelser. Det kan dreie seg om vur-
dering av verking og smerte lokalt i beina, 
men også sentralt – for eksempel brystsmer-
ter og åndenød (dyspné). I helsevesenet bru-
kes ofte VAS (Visual Analogue Scale), men 
CR10-skalaen er et alternativ som har vist 
seg å være vel så pålitelig (figur 8.4) (43). 

Også ved bruk av CR10-skalaen er det 
nødvendig med riktige instruksjoner. La 
personen se på skalaen. Dernest forklar: «Du 
skal ved hjelp av denne skalaen fortelle hvor 
sterkt du opplever verkingen (smerten eller 
en annen aktuell opplevelse). «Ikke i det hele 

tatt» tilsvarer 0 og innebærer at du overho-
det ikke kjenner noen verking (smerte osv.). 
«Ekstremt sterk» (maksimal) tilsvarer 10. 
For de fleste mennesker er dette den aller 
sterkeste smerten (verkingen e.l.) de noen-
sinne har opplevd. Det er lett å tenke seg 
en smerte som er enda litt sterkere enn den 
du tidligere har opplevd, derfor ligger den 
absolutte maksimalverdien (høyeste mu-
lige) et stykke over dette. Dersom du føler 
at opplevelsen din er sterkere enn «Ekstremt 
sterk» – altså sterkere enn du noensinne har 
opplevd – kan du altså svare med et tall som 
ligger litt over 10, for eksempel 11,3 eller 
12,5 eller litt høyere. «Ekstremt svak» som 
ligger ved 0,5 på skalaen er nesten ingenting 
og knapt merkbart, det vil si at opplevelsen 
ligger helt på grensen til hva som er mulig 
å merke. Du bruker skalaen ved å begynne 
med å se på de språklige uttrykkene og så 
velge et tall. Dersom opplevelsen din (ver-
king eller lignende) tilsvarer «Svært svak», 
velger du 1. Er den «Moderat» velger du 3 
og så videre. Du kan bruke alle slags tall på 
skalaen, også halve verdier, for eksempel 1,5 
eller desimaler som 0,8 eller 8,3. Svar så ær-
lig og oppriktig som mulig, og forsøk verken 
å undervurdere eller overvurdere. Husk å ta 
utgangspunkt i de språklige uttrykkene ved 
hver vurdering. Velg så et tall.» 

Styring av intensiteten
Både RPE- og CR10-skalaen kan brukes til 
å styre fysisk aktivitet som utføres med sikte 
på rehabilitering. Etter at pasienten har gjort 
seg kjent med skalaen(e) og fått nødvendige 
instruksjoner om hvordan vurdering av hen-
holdsvis anstrengelse (RPE-skalaen) og ver-
king, smerte eller lignende (CR10-skalaen) 
skal foretas, er det mulig å foreskrive pas-
sende intensitetsnivåer som så kan brukes 
i rehabiliteringsarbeidet. Intensitetsnivåene 
må selvsagt fastsettes på grunnlag av pasi-
entens situasjon, sykdom og forutsetninger. 
Når det gjelder passende nivåer for rehabi-
litering eller forebyggende mosjonsaktivite-
ter, henviser vi til de aktuelle kapitlene, der 
anbefalte intensitetsnivåer er angitt. 

Dersom vurderingen av opplevelse skal 
styre intensiteten ved rehabilitering, er det 
helt avgjørende at pasienten utsettes for den 
aktuelle aktiviteten i kontrollerte former. 
Når pasienten vurderer anstrengelsen sin 
(smerte eller det som er aktuelt) samtidig 
som puls, blodtrykk og andre aktuelle fysio-
logiske parametrer registreres, er det mulig 
å fastslå om pasienten har en tendens til å 

0 Ingen overhodet
0,3
0,5 Ekstremt svak Knapt følbar
0,7
1 Meget svak
1,5
2 Svak Lett
2,5
3 Middels
4
5 Sterk Tung
6
7 Meget sterk
8
9
10 Ekstremt sterk “Maksimal»
11

• Absolutt maksimum «Høyeste mulige»

FIGUR 8.4 Borgs CR10-skala®. ©Gunnar Borg, 
1982, 1998.
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over- eller undervurdere opplevelsen av an-
strengelse/smerte. Et passende intensitetsni-
vå kan dermed «kalibreres» etter hver enkelt 
persons egne forutsetninger, slik at det blir 
minst mulig risiko for overanstrengelse i re-
habiliteringen. 

Til slutt en liten advarsel. Det har vist seg 
at personer opplever sykling, gange, jogging, 
løping med mer utendørs som mindre an-
strengende sammenlignet med innendørs 
(i et laboratorium). Dette medfører at det 
foreskrevne anstrengelsesnivået må nedjus-
teres. Dersom pasienten i laboratorium vur-
derer anstrengelsen til «15» (Anstrengende) 
på RPE-skalaen og dette ser ut til å vare et 
passende nivå, bør anbefalingen være at pa-
sienten utendørs ikke anstrenger seg mer 
enn til «13» (Litt anstrengende). Forskning 
har nemlig vist at forskjellen i opplevd an-
strengelse er omtrent to trinn på skalaen 
når samme type arbeid utføres henholdsvis 
innendørs og utendørs (37).
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Commentary
There is an increased risk of hypercarbia (= an excess of CO2 in 
the blood) (Plant et al 2000) associated with the use of high levels 
of oxygen therapy in patients with COPD. High levels of oxygen 
are reported to cause increased ventilation perfusion mismatch 
(Sassoon et al 1987). National (McKenzie et al 2010) and inter-
national (O’Driscoll et al 2008) guidelines for the management of 
COPD recommend the controlled delivery of oxygen following 
an acute exacerbation of COPD with a target arterial oxygen sa-
turation ranging between 88 percent and 92 percent (O’Driscoll 
et al 2008). 

The trial by Austin et al (2010) provides the first Level 1 evi-
dence that the pre-hospital short-term administration (45 minu-
tes) of a high fraction of inspired oxygen during an acute exacer-
bation of COPD is associated with worse outcomes that include 
hypercarbia, respiratory acidosis, and increased mortality. Of 
note, the average partial pressure of arterial oxygen in the titra-
ted oxygen therapy group was 80 mmHg, in both the intention 
to treat and the protocol groups, which is considered excessive 
(O’Driscoll et al 2008), but this partial pressure still led to signi-
ficant improvements in patient outcome. Some authors recom-
mend accepting an arterial saturation above 85 percent (New 

2006) as a means of achieving better outcomes, but this requires 
appropriate investigation.

Titrated oxygen therapy to achieve arterial saturation of bet-
ween 88 percent and 92 percent should be the goal of therapy 
by physiotherapists who care for patients during acute exacerba-
tions of COPD. The close monitoring of changes in ventilation 
(carbon dioxide) in response to the delivery of oxygen therapy 
is also recommended. Further research is required to investigate 
the impact of oxygen therapy on respiratory function in patients 
during an acute exacerbation of COPD.

George Ntoumenopoulos 
Guy’s & St Thomas’ NHS Foundation Trust,
London, UK
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Using titrated oxygen instead of high flow oxygen during an acute exac-
erbation of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) saves lives

Synopsis
Summary of: Austin MA, et al (2010) Effect 
of high flow oxygen on mortality in chronic 
obstructive pulmonary disease patients in 
prehospital setting: randomised controlled 
trial. BMJ 341: c5462. doi: 10.1136/bmj.
c5462 [Prepared by Kylie Hill, CAP Editor.] 

Question: In patients with a suspected 
acute exacerbation of COPD, does titrated 
oxygen in the pre-hospital setting change 
mortality, length of hospital stay and blood 
gas measurements? 

Design: Cluster randomised controlled 
trial in which paramedics were allocated to 
deliver titrated or high flow oxygen. Rando-
misation sequence was concealed prior to 
allocation. 

Setting: Ambulance service and emergen-
cy department in Hobart, Australia. 

Participants: People who were: trans-
ported by ambulance to the emergency de-
partment, aged ≥ 35 years, breathless, and 
were thought to have COPD based on their 
acute symptoms, a patient-stated history of 
COPD, or a smoking history of > 10 pack-

years. Randomisation of 64 paramedics al-
located 32 to the titrated oxygen group and 
30 to the high flow oxygen group. Over the 
study duration, 179 and 226 patients were 
allocated to the titrated and high low oxygen 
groups, respectively. 

Interventions: Patients in both groups 
received basic support, nebulised broncho-
dilators, intravenous dexamethasone and, 
if necessary, intravenous or intramuscular 
salbutamol. In addition, the intervention 
group received titrated oxygen via nasal 
prongs, with the aim of maintaining arte-
rial oxygen saturation, measured via a pulse 
oximeter (SpO2) between 88 percent and 92 
percent. Nebulised therapy was delivered by 
compressed air. The control group received 
high flow oxygen (8 to 10 L/min) via a non-
rebreather face mask. Nebulised therapy was 
delivered by compressed oxygen at 6 to 8 L/
min.

Outcome measures: The primary outcome 
was pre-and in-hospital mortality. Secon-
dary outcomes were length of hospital stay 
and blood gas measurements. 

Results: The primary outcome was cap-
tured for all enrolled patients. According to 
the intention to treat (ITT) analysis, morta-
lity in the intervention and control groups 
was four percent (n = 7) and nine percent (n 
= 21), respectively. The relative risk was 0.42 
(95 percent CI 0.20 to 0.89). Similar results 
were demonstrated when only those patients 
who had a physician-confirmed diagnosis of 
COPD were included in the analyses (mor-
tality of two percent, n = 2, vs nine percent, 
n = 11, and relative risk of 0.22, 95 percent 
CI 0.05 to 0.9]). The ITT analysis did not de-
monstrate between-group differences in the 
secondary outcomes. 

Conclusion: In patients with a suspected 
acute exacerbation of COPD, using titra-
ted oxygen to maintain SpO2 between 88 
percent and 92 percent reduced the risk of 
mortality by 58 percent. Physiotherapists 
working in acute care should strive to ensure 
that these patients are not treated with high-
flow oxygen. 
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Måske ensretning, standardisering og evidensbasering 
gør fysioterapi mindre realitisk og effektiv?

Metodebog i hjelpemiddelformidling

Redaksjon: Nina Bindslev mfl.
Forlag: Munksgaard
ISBN: 9788762808133

Det har blitt strengere krav til ergoterapeuter 
i kommunene om å jobbe systematisk og 
effektivt, og å kunne dokumentere fasene 
i et behandlingsforløp, skriver forlaget i sin 
presentasjon av 2. utgave av denne boken.

Hovedfokus har vært å beskrive praksis 
ut fra en bredere vifte av metoder og modeller, i stedet for en enkelt 
modell. På den måten kan leserne få inspirasjon til systematisk saks-
arbeid, uavhengig av hvor man arbeider innen hjelpemiddelområdet og 
uavhengig av erfaringsgrunnlag, mener forlaget.

Lærebog i arbejdsmiljø

Redaksjon: Lisbeth Kern-Hansen mfl.
Forlag: Munksgaard 
ISBN: 9788762809949

Ergoterapeuter og fysioterapeuter er 
de viktigste målgruppene for denne 
boken. Ifølge forlaget er det også første 
danskspråklige lærebok i fagmodulene 
om arbeidsmiljø ved utdanningene i ergoterapi og fysioterapi i Danmark.

I en pressemelding skriver forlaget at boken blant annet inneholder 
mange praktiske eksempler, forslag til verktøy for arbeidsmiljøundersø-
kelser og kildehenvisninger. I tillegg mener de at boken kan være et godt 
oppslagsverk.

NYE BØKER

t d t f k lt

For at parafrasere den verdensberømte pro-
fessor i psykologi Yalom, så er der et kæmpe-
paradoks i megen nutidig psykologisk fors-
kning. Forskere har et legitimt behov for 
at kunne sammenligne forskellige behand-
lingsformer. Videnskaben randomiserer for 
at kunne tilbyde den ene standardiserede 
terapiform, frem for en anden, som så se-
nere kan reproduceres af andre forskere og 
sluttelig udbredes til almindelig praksis. Det 
er i hvert fald de metodiske argumenter for 
denne form af videnskab. Paradokset er at 
mange kliniske praktikere, og måske især 
ledere samt beslutningstagere, let forledes til 
at tro, at sådan er den almindelige kliniske 
dagligdag og praksis også bedst tjent med at 
være standardiseret og systematiseret. Må-
ske psykologi og fysioterapi på dette område 
har flere ligheder end forskelle?

«Og dog er det selve standardiseringen 
der gør terapien mindre realistisk og mindre 
effektiv», fortsætter Yalom. «Prøv at overveje 
hvad det er for en opgave erfarne terapeuter 
har. De skal skabe en relation til patienten 
præget af ægthed, en positiv uhildet indstil-
ling og spontanitet». Yalom konstaterer tørt. 

«I bund og grund bør terapiforløbet være 
spontant og altid følge uforudsete veje; det 
bliver grotesk forvrænget når det presses ind 
i et skema der gør uerfarne, utilstrækkeligt 
uddannede terapeuter i stand til at gennem-
føre ensartede terapiforløb. En af de virkelige 
vederstyggeligheder, der er en udløber af ma-
nagementprincippernes indtog i sundhedssek-
toren, er den omsiggribende tro på at skema-
lagt terapi hvor terapeuten skal følge et nøje 
fastlagt forløb, en plan over emner og øvelser 
der skal følges uge for uge». 

Ovenstående må ikke opfattes som et 
partsindlæg imod fornuftig planlægning, 
struktur eller videnskab, tværtimod. Hvor-
dan strukturen eller den røde tråd for den 
enkelte patient bedst spindes og tilrette-
lægges af den enkelte fysioterapeut, er jo 
overordnet det helt store, og indtil videre 
forskningsmæssigt, ubesvarede spørgsmål. 
Med andre ord. Har den nuværende forsk-
ning mon den rette form? Og ikke mindst 
kunne det tænkes, at den nuværende altdo-
minerende sundhedsvidenskabelige forsk-
ningsform – også – med tiden medfører 
alvorlige bivirkninger og konsekvenser for 

fastholdelse af vore fysioterapeutiske ker-
neydelser samt for udviklingen og uddan-
nelsen af selvstændigt og systematisk tæn-
kende fysioterapeuter fremover. Jeg ved 
det ikke – men jeg er voldsomt bekymret!  

Jens Olesen, MEd   
Klinisk vejleder 
Fysioterapeutisk specialist i rehabilitering
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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

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. 
Arbeidet kan utføres der du bor/
jobber. 

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? 
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Nye verktøy for smerte 

HUN HAR komplekse plager og 
blir aldri smertefri. Hun har vært 
hos deg lenge, og du blir nedstemt 
og trøtt når hun dukker opp. Du 
kjenner at du virkelig ikke kan gjø-
re mer for denne pasienten. Men 
du gjør noe likevel. Det er job-
ben din. Det du trenger nå er litt 
inspirasjon, eller kanskje et nytt 
verktøy? 

Tom Arild Torstensen, spesia-
list i manuellterapi og MTT og sti-
pendiat ved Karolinska Institutet 
i Stockholm, har de siste tre, fire 
årene videreutviklet medisinsk 
treningsterapi fra en biomedisinsk 
til en biopsykososial behandlings-
form. Han har integrert visse ele-
menter fra kognitiv atferdsterapi 
(KAT), som eksponering, gradvis 
tilnærming, avspenning og stress-
håndtering – med humoristiske og 
lettforståelige forklaringsmodeller 
om smertens fysiologi, smertens 
psykologi og fysisk aktivitet som 
smertebehandling. Resultatet er 
en behandlingsmetode som be-
nevnes som kognitiv rehabilite-
ringsterapi (KRT). Metoden ble 
for første gang presentert for fy-
sioterapeuter i Norge på et kurs på Stokkøya 
Sjøsenter i Åfjord i Sør-Trøndelag nylig. 

Stjeler ikke mer tid
– Forskning har vist at interaksjonen mel-
lom fysioterapeut og pasient er helt avgjø-
rende for et positivt sluttresultat og en for-
nøyd pasient. Kommunikasjonen er kanskje 
viktigere enn den spesifikke behandlingen, 
sier Torstensen, som tror at mange fysiotera-
peuter er klar over dette, men har vanskelig 
for å implementere det.

– Noen har god kommunikasjonsevne 
som en personlig egenskap helt fra man er 
nyutdannet, mens andre må utvikle meto-
der for å bli gode. Travelhet og en hektisk 
hverdag kan imidlertid være et hinder for at 
god kommunikasjon oppstår, da tid og ro er 
viktige elementer for å oppnå god kontakt 
med pasienten. Kognitiv rehabiliteringste-
rapi gir helt konkrete redskaper for hvordan 
fysioterapeuten kan legge til rette for god 
kommunikasjon med pasienten, uten at 
dette stjeler tid, sier Torstensen.

– Hvordan gjør du det?
– Jeg har fra tre til fem pasienter 

samtidig i treningssalen, der hver 
pasient har et individuelt tilrettelagt 
treningsprogram. Behandlingen/tre-
ningen varer fra 60 til 90 minutter. 
Gjennom valg av øvelser, utgangsstil-
linger, bevegelsesutslag og belastning, 
er kognitive metoder som ekspone-
ring og gradvis tilnærming allerede 
integrert. I tillegg har jeg god hjelp fra 
tre plansjer jeg har utviklet. Plansjene 
har en sentral rolle i treningssalen og 
forteller på en lettfattelig og humoris-
tisk måte normale fysiologiske og psy-
kologiske mekanismer som skjer hos 
oss alle når vi opplever smerte – og 
hvordan fysisk aktivitet kan påvirke 
både de psykologiske og fysiologiske 
variablene og virke smertemodule-
rende. Plansjene henger på veggen og 
kommuniserer hele tiden med pasi-
entene. De er nyttige fordi de forkla-
rer mye i seg selv, og fordi de kan sette 
i gang mange gode samtaler mellom 
fysioterapeut og pasient. Dette kan 
være et element som er med på å for-
vandle en såkalt «heartsink patient» til 
en pasient du har spennende kommu-
nikasjon med, sier Torstensen. 

Forklar mekanismene som skjer
Den første plansjen: «Smertens fysiologi», 
viser normale fysiologiske reaksjoner som 
skjer når man har smerter. Den forklarer 
blant annet hvordan en fysisk smerte kan bli 
mye større enn den egentlig trenger å være 
på grunn av sensitisering. Torstensen forkla-
rer begrepet slik: 

– Vi vet i dag at nervesystemet er plas-
tisk og om det over tid kommer for mye 
smerte inn i sentralnervesystemet så skjer 

Kanskje kan «the heartsink patient», pasienten som du ikke kommer noen vei 

med, bli den mest spennende pasienten du har.
 

TEKST og FOTO Anne Kristiansen Rønning, fysioterapeuten@fysio.no

KURSLEDER Tom Arild Torstensen har utviklet en ny metode for 
smertebehandlng – kognitiv rehabiliteringsterapi (KRT). I februar ble 
metoden presentert for norske fysioterapeuter.
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behandling

det en sensitisering. Reseptorer i ryggmar-
gens bakhorn som tidligere var reseptorer 
for trykk, varme/kulde, kjemisk endring etc, 
får nå endret funksjon og blir smerteresep-
torer. Allodyni er en form for sensitisering 
hvor vanlig fysisk trykk på vevet ikke opp-
leves som et lokalt trykk, men som smerte. 
De aller fleste pasienter hos fysioterapeuter 
har en eller annen grad av sensitisering, slår 
han fast. 

Torstensen poengterer at det er svært vik-
tig å kommunisere med pasienten slik at han 
bedre forstår hvorfor smerte kan spre seg fra 
et område til et annet, og hvorfor et nytt 

smerteområde kan dukke opp, når ett annet 
har blitt bedre. 

– Forstår pasienten at dette er normale 
mekanismer, er sjansen større for at han 
vil oppnå en bedring. Mange av de som vi 
gir betegnelsen «vanskelige pasienter» har 
en grad av sensitisering. Årsaken til at vi i 
helsevesenet oppfatter disse pasientene som 
vanskelige, er kanskje at vi selv ikke helt 
forstår smertefysiologien og dermed har vi 
heller ikke ord for å forklare pasientene hva 
som pågår, sier Torstensen. 

Plansjen viser også hvordan smerte over 
tid kan påvirke de ulike områdene i det lim-

biske system.
– Forskning viser at Hippocampus, som 

er viktig i forhold til hukommelse, innlæ-
ring og følelser, atrofierer ved langvarig 
stress. Hypothalamus, som er et senter for 
blant annet seksuell lyst, hormonkontroll 
og døgnrytme, blir forstyrret, og hypofysen, 
som spiller en sentral rolle i blodtrykksregu-
lering og psykisk balanse blir påvirket. Også 
amygdala, som spiller en stor rolle i forhold 
til å kontrollere følelser og som regulerer 
pust, blodtrykk og hjertevirksomhet, påvir-
kes. Det endokrine systemet påvirkes, og det 
frigjøres stresshormoner som noradrenalin 

VED HAVET Stokkøya Sjøsenter var åstedet for læring og refleksjon om kommunikasjon med pasienter, som den vanskelige «heartsink patient». 
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DELTAKERNE trener på å forklare om smertemekanismer på en enkel måte. I forgrunnen: Frøydis Reinen Echer og Turid Øverli.
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og kortisol, som over tid gir atferdsendrin-
ger som nedstemthet, irritasjon, søvnpro-
blemer og lavere toleranse for smerte, sier 
Torstensen. Han slår fast at dette er kompli-
serte mekanismer, og at det er utfordrende å 
finne ord som er lette å forstå: 

– Da er plansjene gode å ha. Det hjelper 
imidlertid ikke pasienten om behandleren 
bare fokuserer på å forklare. Vi må bli bedre 
på å speile pasientene og møte dem der de 
er, sier han.

Å fortelle noe selvopplevd
Den andre plansjen, «Smertens psykologi», 
beskriver vanlige, normale psykologiske re-
aksjoner på smerte. 

– Svært mange pasienter, fra den eldre 
kvinnen til toppidrettsutøveren, kan utvikle 
såkalte katastrofetanker, som for eksempel: 
«Hvordan skal det gå med meg?» «Kan jeg 
klare jobben?» «Hva med familien?» osv. 
Disse affektive reaksjonene åpner opp for 
mer smerte til hjernen, da man får «figth 
and flight-reaksjoner» og en påvirkning av 
det endokrine systemet. Dosert trening kan 
sammen med kommunikasjon om disse 

tankene føre til mindre mentalt stress og 
dermed mindre smerte. Dette fordi det kan 
oppstå nevrobiologiske prosesser, som fri-
gjøring av endogene opiater i sentralnerve-
systemet (SNS), som er positive for behand-
lingen, sier Torstensen. 

Han tror det kan lønne seg å være litt per-
sonlig for å lykkes med dette.

– Dersom fysioterapeuten forteller his-
torier om katastrofetanker til pasienten, 
gjerne noe selvopplevd, vil pasienten forstå 
at dette er helt vanlig. Dette kan åpne opp 
for en spennende kommunikasjon som kan 
resultere i at pasientens bevegelsesredsel går 
tilbake, slik at han blir mottakelig for be-
handlingen. Forskning viser at psykososiale 
faktorer i både akutt og kronisk fase er de 
sterkeste prediktive faktorene for hvordan 
det vil gå videre i sykdomsforløpet. Her har 
vi en mulighet til å påvirke, sier Torstensen.

Trening – effektiv smertebehandling
Den tredje plansjen viser hvordan fysisk tre-
ning kan påvirke både smertens fysiologi og 
smertens psykologi og gi mindre smerte.  

– Når jeg står ved siden av pasienten som 

sykler på ergometersykkelen i treningssalen 
(som jeg for øvrig foretrekker å kalle smer-
temoduleringssalen), sier jeg: «Når du sitter 
her og sykler, går det impulser fra anklene, 
knærne og hoftene – fra alle strukturer i 
bena dine inn i ryggmargens bakhorn. Im-
pulsene får ryggmargen til å skille ut et stoff 
som gjør at smerteimpulsene, som også går 
inn til ryggmargen, blir blokkert. På den 
måten når ikke smerteimpulsene fram til 
hjernen, slik at du merker dem.» Og jeg sier: 
«Når du bruker store muskelgrupper, setter 
du i gang produksjon av ditt eget morfin i 
hjernen; endorfiner. De blir transportert ut 
i blodet og fester seg på reseptorer i SNS 
som morfin kan feste seg på. Dermed opp-
lever du mindre smerte, også lenge etter at 
treningen er ferdig, og det demper stress og 
forbedrer humør», forteller Torstensen, som 
opplever at det er mye morsommere for pa-
sienten å trene når fysioterapeuten forklarer 
aktivt hva som skjer:

– Intensiv, aerobisk utholdenhetstrening 
i 45 minutter gir samme fysiologiske effekt 
som 10 mg morfin intravenøst. Når pasien-
tene får forklaringer, øker gjerne motivasjo-
nen for å gjennomføre større og mer inten-
sive treningsdoser.

Grunnleggende å dosere riktig  
Han poengterer at det er viktig å legge tre-
ningsdosen lavt i starten av behandlingen. 
Man må møte pasienten der han er og ta 
hensyn til affektive reaksjoner som smerten 
eller sykdommen gir. Doseringen skal skje 
gradvis og i samråd med pasienten, og fysio-
terapeuten må formidle at det tar tid. 

Slik kan du bruke KRT 
• Hils skikkelig. Ha øyekontakt. 
• Still åpne spørsmål. 
• Lytt, lytt og lytt. Finn ut hvorfor pasienten søker hjelp. Hva er målet hans med 

behandlingen? 
• Speil pasienten; ta inn det han sier og formuler det med egne ord. Lag sammen-

drag. Når pasienten godkjenner sammendraget, har dere en felles forståelse av 
problemet. 

• Unngå faguttrykk. 
• Pasienten har alltid rett. Gi ham i starten ultralyd om han vil ha det. Ellers vil 

nocebo  oppstå. Når du har skapt en relasjon med pasienten, kan du begynne å 
bearbeide pasientens tanker og tro.

• Et smerteproblem har alltid en følelsesmessig, kognitiv og atferdsmessig kom-
ponent, og pasienten kan være dårlig til å uttrykke den siden av seg selv. Bruk 
gjerne spørreskjema, som Pain Catastrophizing Scale (PCS) eller Tampa Scale 
of Kinesiophobia (TSK) for å kartlegge pasientens psykologiske reaksjoner på 
smerteopplevelsen. 

• Har pasienten ingen kontroll over sin smerte, blir den farlig. Når pasienten får 
kontroll over smerten blir den ufarlig og pasienten opplever mindre smerte. 
Forklar smertemekanismer og effekten fysisk trening har på smerte på en enkel 
måte.

• Be pasienten tenke over hvilken form av fysisk aktivitet han kan tenke seg å 
gjennomføre på egen hånd to til tre ganger i uka for å stimulere de smertemo-
dulerende systemene. 

        Kilde: Tom Arild Torstensen

MELLOM SLAGENE Åse Opem og Kristin Lyng 
Enget nyter herlig fiskesuppe. 
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– Det kan ta mellom fire og seks be-
handlinger, noen ganger også lenger tid, før 
kroppen fysiologisk og psykisk blir vant til 
treningen. Først da kan pasienten forvente 
en treningseffekt utover effekten av pasien-
tens forventning at behandlingen skal hjelpe 
– placebo, sier Torstensen, som for øvrig er 
opptatt av ordbruk. 

– Sier du: «Dette kan kanskje hjelpe», hø-
rer pasienten: «Sjansen er stor for at jeg ikke 
blir bedre.» Sier du derimot: «Jeg garanterer 
deg at dette kommer til å fungere, og at du 
over tid vil oppleve mindre smerte og forbe-

dret funksjon», er muligheten større for at 
pasienten hører: «jeg kommer til å bli frisk.» 
Men det er avgjørende at pasienten forstår at 
treningen må doseres riktig og gjennomfø-
res over tid. Opplever han at det fungerer, er 
det stor sjanse for at han over tid vil oppleve 
bedring, sier Torstensen.

– Fysioterapeuter doserer for lavt
Han tror at mange pasienter i dag kanskje 
får for lave doserer av fysisk aktivitet og at 
doseringen ikke økes jevnlig over tid.

– Forskning viser at 20-30 minutters tre-

ning kanskje ikke er bedre enn placebo. Når 
pasienter søker hjelp, har de aller fleste en 
forventning om å bli bedre. Dette aktiverer 
en frigjøring av endogene opiater i SNS og 
er den såkalte placeboeffekten. For å gi en 
behandling som gir en effekt utover pla-
cebo, må treningen over tid doseres opp. I 
helsevesenet bør vi derfor oppgradere bruk 
av globale øvelser som tredemølle, stepmas-
kiner, elipsetrenere, treningssykler etc, slår 
Torstensen fast. Han mener at steder hvor 
det drives fysikalsk behandling skal ha sam-
me tilgang til aerobiske hjelpemidler som et 

TUR PÅ STRANDA Karin H. Størseth, folkehelsekoordinator i Fosen, og Kerstin Roos synes dette var helt ultimate omgivelser for å få ny kunnskap. 
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– De verste pasientene er de som synes 
synd på seg selv. De som trenger en rolle 
i livet, og får det gjennom å være pasient. 
Å hjelpe disse er en utfordring. Nå har jeg 
fått nye tanker om hvordan jeg kan an-
gripe slike problemstillinger, sier Frøydis 
Reinen Ecker, kommunefysioterapeut i 
Steinkjer. 

Responsen var totalt sett svært posi-
tiv fra kursdeltakerne; det var tydeligvis 
velkomment å få nye redskaper man kan 
bruke på pasienter med smerte. I nydelig 
natur, på et sted som har blitt internasjo-
nalt kjent for sin nyskapende arkitektur, lå 
forholdene til rette for at deltakerne skulle 
få energi til å ta imot ny kunnskap. Turer 
ute med refleksjon og samtaler var inte-
grert i opplegget, og det var mange brede 
smil å se. Gourmetmat til lunsj og middag 
la heller ingen demper på stemningen. 

Nesten halvparten av kursdeltakerne 
på Stokkøya var menn. 

– Gjennom kurset har vi fått noe mer 
forståelse for hva man skal gå inn på av 

problemstillinger og ikke. Tidspress i den 
kliniske hverdagen gjør at vi fysioterapeu-
ter i samtaler med pasientene, ikke alltid 
er like flinke til å fange opp problemstil-
linger som har med det kognitive å gjøre. 
Etter kurset vet jeg hvilke spørsmål jeg 
kan stille for å få i gang praten på et høy-
ere nivå. Jeg har lært å formidle kompli-
sert informasjon på en forståelig måte. I 
tillegg har jeg fått en ny forståelse for hvor 
viktig det er for en pasient med smerter å 
begynne tidlig med trening, sier Hatling.

 Steffen Selnes, kommunefysioterapeut 
i Namsos, forteller at han skal bli bedre på 
å lytte.

– Jeg kommer til å se på de litt vanske-
lige pasientene med et helt nytt blikk og 
være mer oppmerksom på hvordan de ut-
trykker seg. Det er nyttig med et kurs som 
viser hvordan man kan integrere elemen-
ter fra KRT inn i fysioterapihverdagen, og 
jeg gleder meg til å ta i bruk KRT i prak-
sis, sier han. Kurset på Stokkøya kom til 
gjennom et samarbeid mellom Tom Arild 
Torstensen og Åfjord fysioterapi ved Sven 
By og Inger Karen Grøtting. 

Ørene på stilk
Det var en svært lydhør forsamling som deltok på forelesningene 

med Tom Arild Torstensen på Stokkøya. 

tipp moderne treningssenter. 
– Forskning har vist at aerobisk utholden-

hetstrening er den treningsformen som best 
aktiverer de smertemodulerende systemene. 
Dette er en enkel form for trening som man-
ge kan gjøre på egen hånd. I en studie sam-
menlignet man hvordan aerobisk trening 
påvirker depresjon. Man fant en signifikant 
og lik nedgang av depresjon i gruppene som 
trente i 90 og 60 minutter, men ingen effekt 
i gruppen som trente mellom 20 og 30 mi-
nutter. Om smertepasienter får et trenings-
program som varer i bare 20 – 30 minutter, 
er antakeligvis dette en for lav dose til at det 
skal skje en klinisk interessant endring. En 
behandling må vare fra 60 til 90 minutter for 
at det virkelig skal hjelpe, slår han fast.

Et viktig mål er at pasienten skal bli svett. 
Lengre treningsbolker, flere repetisjoner 
med lav belastning og sykling integrert mel-
lom øvelsesbolkene – er effektiv trening for 
pasienter med smerter, ifølge Torstensen. En 
studie han selv har vært involvert i har vist 
at en total behandlingstid på 70 - 90 minut-
ter, hvor programmet er sammensatt av flere 
bolker med ergometersykling og semiglo-
bale og lokale øvelser a 3 x 30 repetisjoner, 
gir en bedre effekt på pasienter med subak-
romial smerte enn et program med lavere 
dosering.

Pasienten finner svar selv
Torstensen tror at mange fysioterapeuter 
bruker KRT i dag, men ikke systematisk. 

– Det nye nå er at dette er satt i system, og 
det er laget noen verktøy som gjør det lettere 
å bruke metoden som pasientbehandling. 
I stedet for å opptre som hobbypsykologer 
kan vi ta til oss kjente metoder fra KAT som 
eksponering og gradvis tilnærming/ dose-
ring og samtidig bruke gode pedagogiske 
modeller for å forklare for våre pasienter om 
smerte og hva som skjer med den når vi tre-
ner, sier Torstensen. 

– Mange pasienter går runde etter runde 
i helsevesenet uten å oppleve at de får særlig 
hjelp eller mindre smerter. Hva gjør du når 
du møter en pasient som har kommet inn i en 
slik «heartsink-rolle»?

– Da går jeg i anamnesen gjennom hva 
slags behandlinger han har hatt tidligere og 
hva som var hensikten og effekten av disse. 
Kanskje var målet man da satte for høyt, og 
det må nå justeres. Det er viktig med felles 
mål. Når du stiller åpne spørsmål, vil mange 
pasienter finne svar på sine problemer, sier 
Tom Arild Torstensen. 

INSPIRERT Terje Hatling, Fossvik Fysioterapi og Steffen Selnes, kommunefysioterapeut i Namsos, 
syntes kurset var svært nyttig. 
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debatt

I Fysioterapeuten nr. 2 refereres 
nærmest ordrett en sak fra Dagens 
Medisin med tittelen «MT-behand-
ling: Ingen bedring for barn med 
torticollis». Jeg forundres over at et 
blad som Fysioterapeuten klipper og 
limer inn fysioterapistoff fra Dagens 
Medisin, uten bakgrunnssjekk.

Artikkelen det handler om, «Ma-
nual therapy in infantile torticollis: a 
randomized, controlled pilot study», 
er tilgjengelig under «accepted 
articles» på http://onlinelibrary.
wiley.com, og skal publiseres i Acta 
Paediatrica.

Dette er en pilotstudie, det vil si 
en innledende studie, og presen-
terer ikke et endelig svar på den 
avgrensede hypotesen vi har gjort 
et forsøk på å teste. Studien ble 
utformet som en RCT, og hensikten 
var å prøve ut designet, samt be-
regne power for en fullskala studie. 
Vi prøvde først og fremst å doku-
mentere om manuellterapi kan ha 
effekt på aspekter innen motorisk 
funksjon og reguleringsfunksjoner, 
men dette viste seg vanskelig. Som 
bifunn fant vi to positive tendenser 
på organnivå; bedre lateralfleksjon 
i øvre nakkeledd og bedre evne til å 
løfte hodet mot tyngdekraften mot 
den affiserte siden (Head righting 
reaction/sidevippreaksjon). 

Funnene er ikke signifikante for 
et så lite antall som vi hadde i vår 
studie, men poweranalysen viste 
at vi trenger 61 pasienter i hver 
gruppe for å finne ut om begge 
disse tendensene kan vise seg å 
være signifikante sammen. Dette 
er altså slett ikke et tilbakeslag for 
dokumentasjonsprosessen, men et 
utgangspunkt for å forske videre, 
og verdifull erfaring i arbeidet med 

studiedesign. 
Erfaringen med studien har 

først og fremst vist oss at det er 
vanskelig å forske på komplekse 
problemstillinger med design som er 
best tilpasset enkle sammenhenger 
mellom årsak og virkning. Spedbarns 
faktiske funksjon endrer seg med 
dagsform og humør, og motorikken 
er i kontinuerlig endring som følge 
av vekst og modning. Også torticol-
lissymptomer endrer karakter etter 
som motorikken endres. 

Vi klarte ikke å unngå viktige 
feilkilder. For eksempel var det 
svært vanskelig å rekruttere de 
pasientene som teamet av manu-
ellterapeut og barnefysioterapeut 
vanligvis får henvist til undersøkelse 
på Akershus Universitetssykehus 
(Ahus). Et flertall av disse er barn 

med torticollis som er vanskelig 
å behandle tradisjonelt, eller som 
har store reguleringsforstyrrelser 
knyttet til sin torticollis, som f.eks 
spiseproblemer og ekstrem uro/
utrøstelighet. 

Ved spørsmål om inklusjon 
hadde disse barna som regel fått 
manuellterapi eller kiropraktor-
behandling allerede før de var 
tre måneder gamle, vår laveste 
inklusjonsalder, og kunne derfor 
ikke rekrutteres. En annen feilkilde 
var at barnefysioterapeutene som 
vurderte barna, undersøkte segmen-
tell bevegelighet i øvre nakkeledd 
så presist at undersøkelsen i seg 
selv ligner behandlingsteknikken til 
manuellterapeutene. 

I vårt videre arbeid ved fysiotera-
piseksjonen på Ahus styrer vi etter 

erfaringer vi har samlet gjennom 
snart ti år. Denne erfaringen er 
at manuellterapi som tillegg til 
barnefysioterapi ser ut til å ha svært 
god effekt hos en del av pasientene.  
Andre pasienter opplever bedring, 
samtidig som vi er usikre på om 
bedringen skyldes manuellterapi 
alene, og hos andre igjen har denne 
tilleggsbehandlingen tilsynelatende 
ingen effekt. Mer forskning er åpen-
bart nødvendig, men å avvise effekt 
på grunnlag av en enkelt innledende 
pilotstudie, er ikke i tråd med god 
vitenskapelig praksis. 
 
Else Beth Haugen, 
fysioterapeut, 
Akershus Universitetssykehus

Kortslutning om pilotstudie på torticollis

FOTO Colourbox.com
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Benkebehandling har vært et 
«fyord» i mange kretser.

BK og psykodrama – som hånd i hanske

I flere artikler i Fysioterapeuten hev-
des det at fysioterapien er i motvind 
for tiden. Jeg vil si det sterkere enn 
det: Vi snakker om en selvforskyldt 
krise! 

Det er mange grunner til at det 
har blitt slik. En reformivrig gruppe 
har lenge hevdet at tradisjonell 
benkebehandling er «ut» – det er 
trening som gjelder. Benkebehand-
ling har vært et «fyord» i mange 
kretser. Trening er bra, uten tvil, 
men trening er det mange som kan 
bedre enn oss. Sykegymnastikk er 
vårt fag, og skal det gjennomføres 
ordentlig, krever det terapeutens 
fulle oppmerksomhet i en en-til-en 
situasjon. Vi må ikke glemme at 
det er pasienter, mennesker med 
sykdommer og plager, vi primært er 
utdannet for å hjelpe. 

Mange er historiene om mis-
fornøyde pasienter som har blitt 
plasserte som på et samlebånd med 
blinkende apparater, eller vist til en 
treningssal for å trene selv. Alterna-
tiv behandling er heller ikke vårt fag 
– det bør overlates til de alternative 
behandlerne. Nålebehandling i ste-
det for fysioterapi, flere pasienter 

på en gang, er vanlige historier. 
Våre forpliktelser ifølge lovverk 
og avtaler innfris ikke på denne 
måten, og det er lite flatterende for 
profesjonen. 

Og nå ser vi resultatet: Fysiote-
rapi kan bli fjernet som en lovpålagt 
helsetjeneste! Kommunene kan 
endog erstatte oss med ergotera-
peuter, kiropraktorer eller trenings-
instruktører! Det er en tragedie at 
myndighetene ser på oss som lett 
erstattelige. Sykefravær og uføre-
trygd skyldes i stor grad muskel- og 
skjelettlidelser. Hadde fysioterapeu-
tene skjøttet sitt fag vel, burde det 
aldri være tvil om hvilken yrkesgrup-
pe som best kan hjelpe pasienter 
med nettopp disse lidelsene. Det ser 
ut til at fysioterapeutene har gravd 
sin egen grav ved å være utro mot 
egen profesjon og fokusere for mye 
på økt inntjening. Håper det ikke er 
for sent å snu!

Hildegun Sigurdsen
fysioterapeut

PHYSIOTHERAPY EVIDENCE DATABASE

I 2001 ble jeg ferdig med NFFs 
kursrekke i Basal Kroppskjennskap 
(BK), og i 2006 med studiet i Basic 
Body Awarenes ved høgskolen i 
Bergen. Det som har betydd mye for 
meg i denne kroppstilnærmingen 
er respekten for mennesket og for 
pasientens evne til å kunne finne 
veien til bedring selv, dersom vi gir 
dem gode trygge rammer. 

Jeg fikk personlig en økt forstå-
else for hvordan jeg relaterte meg 
til meg selv, mine omgivelser og 
andre mennesker. Men det førte ikke 

automatisk til at jeg klarte å endre 
noe med min måte å stå i disse 
relasjoner. Ny forståelse, men ingen 
ny handling. 

I juni 2001 deltok jeg en helg 
på et kurs i psykodrama. Fra å stå 
i relasjoner i BK ble det handling 
i relasjoner i psykodrama. Det var 
som hånd i hanske. Disse metodene, 
som utenfra kan virke som motpoler, 
introvert- ekstrovert, har mye til fel-
les. Begge tar utgangspunkt i at li-
vet påfører oss «arr» som fratar oss 
frihet, både i bevegelse og handling. 

Begge legger forholdene til rette, 
for at et menneske kan gjenerobre 
sin bevegelses- og handlingsfrihet 
. Begge gjør det med varsomhet 
og respekt i stedet for korrigering 
eller gode råd.  Begge utdanninger 
legger stor vekt på vekst gjennom 
egen erfaring. 

Det er viktig å kunne stå i egne 
prosesser dersom du skal hjelpe 
andre. I psykodrama-utdanningen 
har kropp, bevegelse og kropps-
bevissthet en stor plass, både i 
oppvarmingen og når vi spiller ut si-

tuasjoner fra deltakerens liv. Mange 
hendelser i livet sitter som et taust 
kroppsspråk. Jeg tror at fysioterapi 
og psykodrama er en god match, og 
jeg anbefaler andre å «smake på 
metoden».

Marian van der Meijde
Psykoterapeut og spesialfysio-
terapeut

Selvforskyldt krise
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LESERTILBUD – Fysioterapeuten gjør det mulig!

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

Reis selv

3 gode sommerferieforslag

6 fine sommerdager ved 

Mälaren utenfor Stockholm

6 dagers hytteferie med 

mange aktiviteter på Geilo

På Odense Congress Center bor du i kort avstand til alle de 
kulturelle tilbudene her i H. C. Andersens fødeby, zoologisk hage, museer, 
H.C. Andersen-huset og Danmarks beste barnekulturhus ''Fyrtøjet''. Den 
danske eventyrøya Fyn er omgitt av blå bølger og sandstrender, du er midt 
iden danske idyllen med sjarmerende bindingsverkshus med stråtak og 
stokkroser. Kjører du over Lillebelt til Jylland fi nner du alle de største og 
mest kjente sommerattraksjone i Danmark, vi nevner LEGOLAND® Billund, 
Løveparken Givskud og Lalandia badeland.

Valgfri ankomst i periodene 13.06. - 20.06. & 09.07. - 25.08.2011.

Dere bor i utkanten av Bålsta, på Bålsta Gästgi-
varegård med tradisjonsrike trebygninger. I om-
rådet rundt innsjøen Mälaren er det mange fi ne 
badestrender. Dra på tur til Skokloster Slot og 
vikingøya Björkö. Det er heller ikke så langt inn 
til Stockholm og dens verden av attraksjoner. 

Ankomst: Søndager i perioden 26.06. - 14.08.2011.

Geilolia Hyttetun ligger vakkert til i fjellbygda 
Geilo. Hyttene er koselig innredet og er en per-
fekt base for ferie på fjellet. På Geilo er det mas-
sevis av aktiviteter, vi nevner bl.a. golf, rafting, 
motorsport og ikke minst Geilolia Sommerpark.

Ankomst: Søndager 22.05. - 30.10.2011.
Pristillegg kr. 1000,- pr. hytte på følgende datoer:
Juni: 26. / Juli: 1. 6. 11. 16. 21. 26. 31. / Aug.: 5. 10. 15. 20.

Kort vei til alle sommerattraksjonene

5 dagens to-retters middager/
buffeer inkl. kaffe

Pris for 6 personer!

1 barn t.o.m. 8 år 
gratis i foreldrenes seng.
1 barn t.o.m. 14 år 
gratis i egen seng.
Ved to betalende voksne.

6 dager

1332,-per person i dobbeltrom

SPAR 1311,-

5 overnattinger
5 frokostbuffeer
5 dagens 

 to-retters 
 middager/
 buffeer inkl. 
 kaffe

5 overnattinger
Hytte for 

 6 personer
Nært Geiloli

 Sommerpark
Massevis 

 av utendørs 
 aktiviteter
300 m til 9-hulls 

 golfbane

Mulighet for hytte til 
12 personer mot 
pristillegg kr 3.075,- 

2 barn t.o.m. 6 år gratis i 
foreldrenes seng.
1 barn t.o.m. 15 år 
kr 1.500,- i egen seng.
Maks. 2 barn per rom. Ved 
to betalende voksne eller 
én voksen som også betaler 
enkeltromstillegg, bestilles 
på tlf. 800 300 98.

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.

SPAR 536,-

6 dager
2 868,-per person i dobbeltrom SPAR 827,-

6 dager fra
4673,-per hytte til 6 personer 

6 dagers eventyrlig Danmarksferie 
i H.C. Andersens by

5 overnattinger 
5 frokostbuffeer
Ettermiddagskaffe
Gratis is til

 barna i forbindelse 

 med ettermiddagskaffen

Gratis parkering 
 hvis ledig
Golfbane i 

 nærområdet

H. C. Andersens kvarter© Odense Turist Bureau

Egeskov Slot. Foto: Bob Krist
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Tittel
Samsvar mellom 
avtale og praksis-
volum er NFFs 
budskap nr. 1.

Takster for avtalefysio-
teraputer

informasjon fra NFF
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Elin Engeseth
nestleder

Avtalefysioterapeutenes inntekter er basert på to elementer; et fast tilskudd og hono-
rar for utførte tjenester. Honorartakstene og driftstilskuddet justeres årlig etter for-
handlinger mellom staten, KS og NFF. 

Stortinget har bestemt at for fremtiden skal det faste tilskuddet utgjøre omtrent 
40 prosent av samlet inntekt for avtalefysioterapeutene. Omlegging av finansiering 
innebærer at driftstilskuddet øker mens takstene reduseres. Vi er nå midtveis i pro-
sessen som skal bringe forholdstallet dit Stortinget har bestemt. 

NFF har lagt ned store ressurser for å klargjøre elementene i inntektsberegningen, 
det vil si hva som ligger i beregningsgrunnlaget for kommunenes og statens utgifter 
til fysioterapitjenestene.

Beregningen av kommunenes utgifter til fysioterapi er basert på avtalenes stør-
relse, ikke hvor stort tjenestevolum fysioterapeutene leverer. Takstene derimot, er et 
uttrykk for det reelle tjenestevolumet. Når disse to størrelsene settes opp mot hveran-
dre, blir forholdstallet etter NFFs mening feil. 40 prosent av inntekten fra tilskuddet 
og 60 prosent fra takstene kan stemme for myndighetene som summerer utgiftene, 
men slår helt ulikt ut for den enkelte fysioterapeut.

NFF arbeider kontinuerlig med forslag til endringer for å bringe inntektselemen-
tene i samsvar med reelt tjenesteomfang. «Samsvar mellom avtale og praksisvolum» 
er NFFs politiske budskap nr. 1 på dette området. Myndighetenes fokus er nå skjer-
pet og det er lagt frem forslag til tiltak. 

Når det så gjelder betaling for tjenestene, er takstsystemet satt under lupen. Nåvæ-
rende takstsystem stammer fra 1963. Det stammer fra en tid da fysioterapeutene ar-
beidet på oppdrag fra legene. I de senere årene er fysioterapeutenes faglige autonomi 
et faktum, tiltakene bestemmes med bakgrunn i fysioterapeutens faglige vurdering. 
En arbeidsgruppe oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet og med deltakelse 
fra NFF, Helsedirektoratet, HELFO og KS har gjennomgått takstsystemet, og har ut-
arbeidet forslag til nye modeller for taksering av fysioterapitjenestene. Rapporten fra 
arbeidet går i disse dager ut til en høringsrunde. Rapporten sammen med tilbake-
meldinger legges til grunn ved årets forhandlinger om takster og driftstilskudd. 

Forventningene er at en ny takstmodell skal bidra til et bedre og mer fremtidsret-
tet system for å beregne og utbetale honorar for tjenestene som leveres, og på den 
måten bidra til at samlede inntekter for avtalefysioterapeutene beregnes på riktigere 
grunnlag.
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Reforhandlingen av ASA 4313 ble avsluttet 
med små endringer i månedsskiftet januar/
februar. Det mest konkrete resultatet er 
at NFF har oppnådd at det skal utbetales 
møtegodtgjørelse ved møter i samarbeids-
utvalget (SU), og at det er avtalt retnings-
linjer for arbeidet i SU. Forbundsleder 
Eilin Ekeland kommenterte at dette var en 
bekreftelse av  SUs rolle i kommunen, og 
at avtalen sikrer at selvstendig nærings-
drivende fysioterapeuter får kompensert 
for møter.

DEN NYE AVTALETEKSTEN er publisert på 
NFFs nettsider under «PRIVAT PRAKSIS/Avtaler». 
NFF arbeider dessuten med en kommentarutgave 
av avtalen. Den vil være til stor nytte både for 

NFFs organisasjon, medlemmer med driftsavtale 
og kommunene.

NFF krevde at KS skulle forplikte kommunene 
til å lage en plan for å bringe samsvar mellom 
avtalevolum og praksisomfang i den enkelte kom-
mune. Dette resulterte i en protokoll som gjentar 
formuleringer fra takstforhandlingene i 2010 og 
Stortingets behandling av statsbudsjettet for 
2011: Kommunene skal tilpasse størrelsen på 
driftsavtalene til kommunenes behov for fysiote-
rapitjenester, og deltidshjemler skal kun utlyses 
når det samsvarer med det reelle behovet.

KS hadde tydelige forventninger om sterkere 
kontroll av fysioterapeutenes virksomhet. NFF 
fikk understreket at fysioterapeutene skal levere 
kunnskapsbaserte fysioterapitjenester og be-
nytte behandlingsformer som er akseptert av hel-

semyndighetene, og at medlemmene skal levere 
rapporter om omfanget og innholdet i tjenesten. 
Dette er for øvrig en plikt fysioterapeutene har 
hatt i mange år. Fysioterapeutene skal rapportere 
til kommunene basert på malen som ligger i ASA, 
noe alle parter vil være tjent med.

I avtalen har NFF også oppnådd at fysiotera-
peuten og kommunen kan avtale et antall timer av 
driftstilskuddet som kan benyttes til veiledning av 
studenter i grunn-, etter- og videreutdanning.

Resten av endringene er primært av pedago-
gisk og redaksjonell karakter. Medlemmene bør 
studere avtalen nøye.

NFF oppfordrer alle sine medlemmer til å få 
dannet SU i sine kommuner for å få best mulig 
innflytelse på sin praksis og kommunens fysiote-
rapitjeneste. 

Saker til Representantskapsmøtet
VI MINNER OM at saker som ønskes tatt opp på NFFs Representantskapsmøte i 2011, må 
være NFF i hende innen 17. mars. Saker som skal behandles og avgjøres på det ordinære Repre-
sentantskapsmøtet, står i NFFs lover punkt 14.4.2:

1.         valg av møteleder(e), referenter og to delegater til å underskrive protokollen
2.         godkjenning av årsregnskap og årsberetning for forbundet for det foregående regn-
 skapsår 
3.         vedta justert rammebudsjett for forbundet for inneværende regnskapsår 
4.         ved et sentralstyremedlems varige forfall; velge nytt medlem etter innstilling fra  

  Valgkomitéen 
5.         foreta suppleringsvalg iht. punkt 7
6.         vedta endringer i Mønstervedtekter for avdelinger, faggrupper og interessegrupper
7.         andre forhold som etter NFFs lover hører inn under representantskapsmøtet
8.         behandle lovsaker/andre saker som ellers hører inn under landsmøtets myndighet, men  

  hvor beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for forbundet. Representant-
 skapsmøtet må i forbindelse med godkjenning av dagsorden vedta med 3/4 flertall av  

  de avgitte stemmer at saken skal behandles. Landsmøtedelegatene, jf. punkt 13.2.1,  
  skal snarest underrettes om avgjørelsen. 

Ved valg av nye sentralstyremedlemmer og andre eventuelle suppleringsvalg skal reglene om 
valg i punkt 13.13 annet ledd og punkt 19 gjelde tilsvarende.

Punkt 14.7 omhandler hvem som har rett til å få en sak behandlet på Representantskapsmøtet:  
Sentralstyret, lovfestede råd og utvalg, avdelingene, faggruppene, interessegruppene samt 

fagfora har rett til å få behandlet en sak på representantskapsmøtet i den utstrekning saken 
ligger innenfor representantskapsmøtets myndighet, jf. punkt 14.4.2. Frist for innsending av 
saker til representantskapsmøtet må kunngjøres av Sentralstyret med tre ukers varsel. Saker til 
representantskapsmøtet må meldes skriftlig til Sentralstyret.

NFFs Representantskapsmøte avholdes 10. og 11. mai på Rica Gardermoen Hotel, Garder-
moen. 

Kontingentsatser 
i 2011
SOM TIDLIGERE omtalt i Fysioterapeu-
ten vedtok NFFs Landsmøte i hovedsak 
Sentralstyrets forslag om å holde medlems-
kontingenten uendret i 2011. For turnuskan-
didatene vedtok imidlertid Landsmøtet å heve 
kontingenten til kr 552, som er en tidel av full 
medlemskontingent. I tillegg vedtok Landsmø-
tet å avslutte prøveordningen med redusert 
abonnementspris på Fysioterapeuten for 
medlemmer av NFFs Seniorforum.

Nedsatt vs. full medlemskontingent
Studenter, turnuskandidater og nyutdannede 
fysioterapeuter første året etter autorisasjon 
får automatisk nedsatt kontingent. Uføre-
trygdede og pensjonister som ikke lenger 
er i fast inntektsgivende arbeid, har gratis 
medlemskap, men må selv gi NFF beskjed 
om overgang til trygd/pensjon og eventuelle 
andre endringer som påvirker kontingenten.

Full kontingent skal betales av alle andre 
medlemmer som ikke søker om og får innvilget 
redusert kontingent, etter bestemte kriterier. 
Det kan søkes om redusert kontingent for 
maksimum ett kalenderår om gangen.

Gjeldende satser og kriterier for søknader 
om redusert kontingent finner du på www.
fysio.no under hovedmenypunktet «MEDLEM-
SKAP». 

Ny ASA 4313
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NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Stensberggata 27
Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo 
Tlf. 22 93 30 50, faks: 22 56 58 25
Hjemmeside: www.fysio.no E-post: nff@fysio.no

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

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

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

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

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

FORHANDLINGSSEKSJONEN
Forhandlingssjef: Kjersti Hatlestad, 22 93 30 56
Advokat: Lena Fagervold, 22 93 30 54
Seniorrådgiver: Bente Eide, 22 93 30 73
Seniorrådgiver: Kirsti Glad, 22 93 30 82
Seniorrådgiver: Tom Hetty Olsen, 22 93 30 61
Seniorrådgiver: Henriëtta Richter, 22 93 30 83
Seniorrådgiver: Thea W. Jørgensen, 22 93 35 62
Advokat: Hanne C. Røed, 22 93 30 88
Seniorrådgiver: Ole Jacob Støle (i permisjon)
Konsulent: Else Jørgensen, 22 93 30 67

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

NFF har som mål i landsmøteperioden 2011-
2013 å synliggjøre fysioterapeutenes rolle i 
sykefraværsarbeidet. Med sykefraværsarbeidet 
menes fysioterapeutenes kompetanse til å 
fremme helse, forebygge, behandle og rehabili-
tere, samt manuellterapeutenes særskilte rolle 
som sykemeldere og bedriftsfysioterapeutenes 
rolle i bedriftene.

Med årets fagdager ønsker NFF å bidra til at 
fysioterapeuter får økt innsikt i sammenhenger 
mellom samfunns- 
og arbeidsforhold 
og helseplager, 
samt ulike forhold 
av betydning for 
sykefravær.  Videre 
skal programmet 
gi fysioterapeuter 
økt kompetanse i å 
gjennomføre tiltak 
på miljø-, gruppe- 
og individnivå som 

fremmer arbeidsnærvær. 
Samfunnsmedisiner ved NTNU, Steinar 

Westin, åpner fagdagene med foredrag om 
arbeidsliv og trygdeliv. Deretter følger tjue 
parallelle sesjoner med praksiseksempler, prak-
tiske aktivitets- og bevegelsestimer, workshops 
og foredrag. Erfarne fysioterapeuter fra ulike 
virksomheter i arbeidslivet deler sine suksess-
kriterier i arbeidet i praksiseksemplene. Andre 
plenumsforelesere er overlege Hilde Nitteberg 

Teige, professor Per 
A. Brodal og forsk-
nings- og avdelings-
direktør på STAMI, 
Stein Knardahl.

Hele programmet 
og beskrivelser av 
den enkelte sesjon 
finner du på www.
fysio.no/fysiskakti-
vitet. 

VOND RYGG NFF vil i landsmøteperioden synliggjøre fysioterapeutenes rolle i sykefraværsarbeidet. 
Foto: iStockphoto

Aktivitet og arbeidsliv 
på fagdagene
Fagdager 2011 og markeringen av NFFs 75-årsjubileum 
finner sted 6.–7. juni 2011, i Domus Athletica i Oslo. Ved 
påmelding kan du sikre deg plass på ønskede sesjoner, så 
det er smart å være raskt ute. Merk også at deltakeravgiften 
øker fra 1. april.
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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 

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. 
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
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FYSISK AKTIVITET

GLEMT Å MELDE DEG PÅ?

WWW.FYSIO.NO/KURS

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

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

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

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

31180301
Helhetlig hjerterehabilitering – Med trening som 
middel og mål
Kurset i helhetlig hjerterehabilitering tar sikte på å gjøre fysioterapeu-
ter med interesse for hjerterehabilitering i stand til å drive trening for 
disse pasientene. Det er stort behov for tidlig rehabilitering av hjerte-
pasienter på sykehus og etter utskrivelse fra sykehus. Mange fysiote-
rapeuter mangler erfaring med trening av pasienter i grupper. 

Målgruppe: Fysioterapeuter på sykehus og i kommunehelsetjenesten. 
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• kunnskap om gruppetrening
• kunnskap om helhetlig hjerterehabilitering
• kunnskap om sykdomslære
• innsikt i pasientutvelgelse og testing
• kunnskap om treningslære, instruktørrolle, valg av musikk/utstyr
• oppøvet evne til å kunne gi relevant pasientinformasjon og bered-

skapsrutiner.
• økt kjennskap til nyere forskning på dette feltet

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF Fagseksjon
Kursledere: Birgitta Blakstad Nilsson, PhD, MNFF spesialist i Hjerte- og lun-
gefysioterapi og Kari Peersen, MNFF spesialist i Hjerte- og lungefysioterapi
Tid: 14. – 18. november 2011
Sted: Oslo
Deltagerantall: 24
Kursavgift: medlemmer kr 4 650, ikke medlemmer kr 9 300.
Påmeldingsfrist: 1. september 2011
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.

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.
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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

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.

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/

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

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



FYSIOTERAPEUTEN  3/11     45

Manuellterapi

Onsdag 13. april 2011
Toppidrettssenteret i Sognsveien 228, Oslo
Ytterligere informasjon om kurset finner dere på www.manuelltera-
pigruppen.no

Priser:
Medlemmer i faggruppen: kr. 1600                                
Medlemmer i NFF             : kr. 1800                                
Ikke–medlemmer               : kr. 2100

Kursholder:
Linda-Joy Lee, Physiotherapist, BSc, BSc(PT), FCAMT, CGIMS, MCPA
PhD Candidate, Centre of Clinical Research Excellence in Spinal Pain, 
Injury & Health, The University of Queensland

Fredag 27. og lørdag 28. mai 2011
Bjørknes Høyskole

Lovisenberggata 13, 0456 Oslo
Ytterligere informasjon om kurset finner dere på 

www.manuellterapigruppen.no

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

Kursholdere:
Max Zusman Ass/ Prof Curtin University of Technology Australia
Svein Kristiansen Manuellterapeut Master of MT Curtin University
Iwan Vos Manuellterapeut Master of MT Curtin University

Påmelding med navn og fakturaadresse til: mtkurs@fysio.no
Påmeldingsfrist er 02.05.2011 – Kurset er begrenset til 24 delta-
gere, «først til mølla»-prinsippet gjelder.

NFFs faggruppe for manuellterapi presenterer i samarbeid med

Max Zusman, Svein Kristiansen & Iwan Vos
«Det vanvittige nervesystemet»

Kursets innhold og målsetning:
Kurset tar for seg klinisk vurdering av det sentrale og perifere 
nervesystemet. Dette innbærer teoretisk forankring i hvordan 
nervesystemet fungerer som en del av menneskets naturlige 
bevegelse og funksjon. Fysioterapeuter har muligheten til å 
undersøke og vurdere dette fantastiske systemet gjennom teo-
retisk kunnskap, anamnese, klinisk resonnering og praktisk nev-
rologisk, nevrodynamisk og kvantitativ sensorisk undersøkelse. 
Dysfunksjoner i sentralnervesystemet og det perifere nervesys-
temet kan påvirkes av både tradisjonelle og moderne manuell 
terapeutiske intervensjoner som vil bli gjennomgått i detalj.

Manuellterapi

NFFs faggruppe for manuellterapi presenterer i samarbeid med

Linda Joy Lee
“Discover the Integrated Trunk - Where is the Driver, Thorax or Pelvis?”

Vurdering, klinisk resonnering og behandling av det intergrerte trunkus 
for å gjennoprette optimale strategier for funksjon og ytelse

Kursets innhold og målsetning:
Kurset tar for seg nøkkelpunktene i The Integrated Systems 
Model (Lee & Lee) som tar for seg vurdering og behandling av 
funksjonsnedsettelser i trunkus (fra thorax til lumbal/ bekken/ 
hoftekomplekset) med tanke på å optimalisere hele kroppens 
funksjon og ytelse. 

Kurset legger grunnlaget for å forstå hvordan man kan gjenopp-
rette bevegelighet og kontroll i thorax, i interaksjonen mellom 
thorax og bekken og hvordan interaksjonen mellom disse to 
regionene influerer resten av kroppen.

Påmelding med navn og fakturaadresse til: mtkurs@fysio.no - Påmeldingsfrist er 20.03.2011

The Physiotherapy unit at Volvat Medical Centre is proud to  
present Toby Hall from Australia! 
He is back in Oslo for an intensive evidence based advanced 
8-day programme which is designed to give clinicians with varied 
experience and background training the opportunity to advance 
their knowledge and clinical expertise in the area of spinal 
manual therapy.
Toby Hall will present a programme that covers to an advanced 
level, examination, clinical reasoning, and management for the 
lumbar, cervical and thoracic regions. Toby will present a multi-
factorial approach to the management of acute and chronic 
spinal disorders, which brings together in a logical manner the 
neural, joint and muscle systems.

Dr Toby Hall, PhD. Grad Dip Man Ther. Specia-
list Musculoskeletal Physiotherapist
Adjunct Senior Teaching Fellow (Curtin). 
Visiting lecturer University Dublin. Accredited 
Mulligan Concept Teacher. Director Manual Con-
cepts.

Price NOK 10.000,-. Max 20 participants.                                                                                                                                 
The participants will receive precourse reading and a comprehen-
sive course manual.

For registration and more information: 
chris.drummond@volvat.no 

www.manualconcepts.com

«Spinal Manual Therapy Course»
Part 1: 7-10 mai 2011, Oslo
Part 2: 7-10 juni 2011, Oslo
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FALLFOREBYGGING
KUNNSKAPSFORMIDLING OG ERFARINGSUTVEKSLING

Stavanger 12. mai 2011

Fysio- og ergoterapitjenesten i Stavanger kommune inviterer 
aktuelle faggrupper til nasjonalt fallseminar. Presentasjon av 
oppsummert forskning, prosjekter og fallforebyggende tiltak ret-
tet mot hjemmeboende eldre.

Med Astrid Bergland (HiO), representanter fra Sykehuset i Vest-
fold, Trondheim kommune og Stavanger kommune.

Påmeldingsfrist: 12.4.2011.
Seminaravgift: kr 500 inkl. lunsj.

For fullt program og påmelding: http://www.stavanger.kommune.
no/fysioergo

Merittering søkes NFF, NETF og NSF.

T’ai Chi
(I tråd med Jaques Dropsys pedagogikk)

• BK-øvelser
• Meditasjon etter Zen-tradisjonen

Sted: Stiftelsen Stjernsund-Fridhems Kursgård, sør i Dalarne

Nivå Forkunnskap Tidsrom
T’ai chi I Interesse 27. juni – 3. juli
T’ai chi II T’ai chi I 4. juli – 10. juli
T’ai chi III T’ai chi I+II 2. jan.-8. jan. 2012

Kursleder: 
Knud Jørgen Holck

Nærmere informasjon: 
www.frid.nu

NORSK FORENING FOR MEDISINSK 
AKUPUNKTUR(NFMA)
Norsk forening for medisinsk akupunktur tilbyr helsepersonell 
utdannelse i medisinsk akupunktur gjennom sin skole.  
Vårt mål er å gi et godt teoretisk grunnlag til offentlig godkjent 
helsepersonell for at de skal bli faglig dyktig i medisinsk aku-
punktur.
Vår opplæringsmodell for offentlig godkjent helsepersonell anbe-
fales av Helsedirektoratets akupunkturutvalg. 

Grunnkurs i behandling av muskel-/skjelett-
lidelser og hodepine
10- dagers kurs i medisinsk akupunktur 05. –09. okt. 2011 
og  23. -27. nov. 2011. 
80 timers planfestet undervisning – to bolker à 5 dager.

Arr: Skole i Medisinsk Akupunktur/ NFMA
Kursledere: Holgeir Skjeie, spes. allmennmedisin og Bosko Gar-
dasevic, fysioterapeut
Sted: Kristiansand 
Obligatorisk kurslitteratur: Lærebok i Akupunktur, Heyerdahl 
og Lystad, revidert utgave, Universitetsforlaget 2003.
Kursavgift: Kr. 13.000 (for begge bolkene). Lærebok er ikke 
inkludert.
Max. deltagerantall: 30.
Påmelding til: NFMA, v/sekretær Anne Rachel Lohne. Setes-
dalsveien 402, 4619 Kr.sand. E-post:  anne.rachel@hotmail.com   
innen 19. sept. 2011.
For fullt undervisningsprogram/timeplan, se www.medisinsk-
akupunktur.no

Kurs i funskjsonell danseanatomi  
VI BRUKER BOKEN «FUNKSJONELL DANSEANATOMI».
• HVA ER ÅRSAKEN TIL DANSERENS SKADE?
• HVORDAN TESTER VI?
• HVORDAN BEHANDLES SKADEN?

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for og/eller yrkeser-
faring med behandling av dansere.
Kursleder: fysioterapeut og lektor Tina Hessel spesialisert i fysi-
kalsk dansemedisin
Sted: Links Oslo Fysio og Danseklinikk, Pilestredet 15 b, 
0164 Oslo
Kursavgift: 3000.- inklusive kursmateriell
Tid: 28 – 29.5
Påmeldingsfrist: 04. april 2011
Skriftlig påmelding til tina.hessel@c2i.net
Se: www.links-ofd.no for mer informasjon

www.holteninstitute.com/
Kurs i Medisinsk treningsterapi 

(MTT) 2011

ANDRE KURS OG MØTER
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk-odontologiske fakultet

Universitetet i Bergen tilbyr i 2011  

MASTERPROGRAM I HELSEFAG 
Studieretning FYSIOTERAPIVITSKAP

Dette masterprogrammet eignar seg for fysioterapeutar som 
ønskjer forskningskompetanse innan eige fagfelt. Ved Faggruppe 
for fysioterapivitskap blir det drive forskning og undervisning 
innan satsingsområda: 
• Nevrorehabilitering
• Muskel- og skjelettlidingar
• Balanse- og gangfunksjon 
• Målemetodar og evalueringsformer

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

Søknadsfrist: 15. april 2011. 

For nærare informasjon om innhald, opptakskrav og søknadsprose-
dyre for masterprogram i helsefag sjå http://www.uib.no/studie-
program/MAMD-FYST
Institutt for samfunnsmedisinske fag, tlf. 55 58 61 00 
e-post: studie@isf.uib.no

 

UNIVERSITET OG HØGSKOLE
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MASTER I HELSEFAG
120 studiepoeng
Universitetet i Tromsø tilbyr mastergradsstudium  

i helsefag for ergoterapeuter, fysioterapeuter,  

radiografer, sykepleiere, vernepleiere og andre  

faggrupper. 

Følgende studieretninger tilbys:

De første 80 sp av de tre sistnevnte studieretningene  

gir kompetanse i henhold til rammeplan for de   

aktuelle videreutdanningene. Alle studieretningene  

gir akademisk kompetanse som kvalifiserer for  

Søknadsfrist: 15. april 2011   
Oppstart august 2011

Nærmere opplysninger om opptakskrav,   

oppbygging og innhold finnes på    

http://www2.uit.no/ikbViewer/page/studiesokere  

omsorgsfag, tlf. 77 64 48 62 eller tlf. 77 64 52 66. 

Din søknad registrerer du her: http://uit.no/sokweb.

uit.no/tavla

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT

ALTERNATIV BEHANDLING

Kommende annonsefrister
Nr. 4: Kursannonser 14. mars - Stillingsannonser 18. mars
Nr. 5: Kursannonser 11. april - Stillingsannonser 13. april
Nr. 6: Kursannonser 9. mai - Stillingsannonser 13. mai
Nr. 7: Kursannonser 30. mai - Stillingsannonser 3. juni

Fysioterapeutens medie-
plan for 2011 finner du på 
www.fysioterapeuten.no

Her finner du frister for kurs- og stil-
lingsannonser, utgivelsesdatoer, tekniske 
data, priser osv.
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ARBEIDSMARKEDET

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

arbeidsmarkedet

Jo
bb

no
rg

e.
no

www.piv.no

Dette er en henvisningsannonse, for fullstendig  
utlysningstekst se www.piv.no. Vi benytter elektronisk  
søknadssystem, informasjon finner du ved å trykke på linken  
«søk på stillingen» i stillingsannonsen.

Utredn.enhet, alderspsyk. og hukom.svikt (Post 11)

Fysioterapeut
Kontaktinfo: 

Referansenr: 934772986       
Søknadsfrist: 01.04.2011

Psykiatrisk fylkesavdeling

Alfahelse Bedriftshelsetjeneste
Vår HMS-avdeling søker Fysioterapeut til 50 % stilling, 

til vårt tverrfaglige team.
Du må være utadvendt og like å arbeide selvstendig.

Det er en fordel, men ikke en forutsetning, med erfaring fra  
HMS-arbeid.

Søknad sendes snarest til: 
Alfahelse AS, Bryggen 9, 5003 Bergen - www.alfahelse.no

STORD KOMMUNE  
DRIFTSAVTALE FOR FYSIOTERAPEUT

Stord kommune har oppretta ein ny heil avtaleheimel 
for fysioterapipraksis. Inntil 20 % av tilskotet må forven-
tast retta mot barn og til gruppebehandlingar.

Fullverdig utlysingstekst ligg på www.stord.kommune.no 

Nærare opplysningar hjå avdelingsleiar Philip Solberg, 
kommunelegane Storebø/Sørheim eller personalsjef Tore Tveit på 
tlf. 53 49 66 00 (sentralbord).

Søknadsfrist: 31.03.11.

GJERDRUM KOMMUNE

Nyopprettet 40 % driftstilskudd 
til privat fysioterapi

 
Gjerdrum kommune ønsker å utvide fysioterapitilbudet og har nyopp-
rettet 40 % driftstilskudd til privat praksis.

For ytterligere informasjon ta kontakt med Mette Albertsen, fagleder 
fysioterapitjenesten. tlf 66 10 62 56 / 415 26 355

Søknadsfrist: 1. april 2011.

Full utlysningstekst på vår hjemmeside: www.gjerdrum.kommune.no

RE KOMMUNE 

Fysioterapeut med driftstilskudd  
50 % stilling, arkivsakID: 11/491

I  Re kommune er det ledig fast 50 % driftstilskudd for fysioterapeut. 
Søknadsfrist 01.04.11. 

Fullstendig utlysningstekst finnes på Re kommunes hjemmeside.

Alle søknader skal leveres elektronisk via kommunens søknadssen-
ter, www.re.kommune.no

Kjøp – salg – leie

Kontorer til leie sentralt i Nydalen
Lokaler i tilknytning til fastlegekontor med mulighet for 1-2 fysioterapeu-
ter og evt treningssal. God pasienttilgang. 
Kontakt Bjørn Sletvold, mob. 928 15 466, bsletvold@gmail.com eller Eli 
Skeid, mob 971 17 210, brevtileli@hotmail.com.

Stillingsannonser forts. neste side.

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
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www.ahus.no

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er en av Norges største
virksomheter med 6 200 ansatte. Sykehuset har i hht. loven fi re
oppgaver; pasientbehandling, forskning, undervisning og 
utdanning.Ahus er et av de mest pasientfokuserte og driftseffektive 
sykehus i Norge.

Barne- og ungdomsklinikken, Avdeling for habilitering:

Spesialfysioterapeut/spesialist 
i barne- og ungdomsfysioterapi

Avdeling for habilitering har ansvar for utredning og 
oppfølging av barn og unge med nevrologisk relaterte 
funksjonshemninger og utviklingsforstyrrelser, 
inkludert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse/
autisme. Vi er 40 medarbeidere fra et bredt spekter av 
fagprofesjoner, hvorav seks fysioterapeuter.  En stor 
del av utredningene skjer i tverrfaglige team. 
Avdelingen har et høyt arbeidstempo i et åpent og 
refl ekterende miljø. Vi er opptatt av å sikre faglig 
spesialisering og fordypning for den enkelte.

Fysioterapeutene kartlegger og vurderer motoriske 
ferdigheter på kropps-, funksjons- og adferdsnivå. 
En viktig arbeidsform er tverrfaglige fellesdager for 
utredning og kontroller av ulike diagnosegrupper/
funksjonsområder (barn med CP, nevromuskulære 
sykdommer, ryggmargsbrokk, spiseproblematikk 
samt sitteklinikk og ortopediklinikk).

Pasientopplæring og faglig utviklingsarbeid er 
integrert i virksomheten. Veiledning overfor lokale 
terapeuter og foreldre inngår som en viktig del av 
fysioterapeutenes hverdag.

Søkere må ha bred klinisk erfaring fra arbeid med 
våre målgrupper, og erfaring med bruk av formelle 
undersøkelsesinstrumenter.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Knut Wærstad, avdelingssjef  90 50 76 90  
Jorun Longva, fysioterapeut  67 96 22 74
Ellen Løkken, fysioterapeut  67 96 22 73 / 95 77 49 71

Alle søkere må søke elektronisk.

Søknadsfrist 25.03.2011

Les mer om stillingen på www.ahus.no

LESERTILBUD – Fysioterapeuten gjør det mulig!

Sommerferie i Danmark 
eller Sverige

6 fine sommerdager ved 
Mälaren utenfor Stockholm

På Odense Congress Center bor 
du tett på alle tilbudene i H. C. Andersens fø-
deby, zoologisk hage, H.C. Andersen-huset og 
barnekulturhuset ''Fyrtøjet''. Kjører du over til 
Jylland fi nner du alle de største og mest kjente 
sommerattraksjone i Danmark: LEGOLAND® 
Billund, Løveparken og Lalandia badeland. 

Valgfri ankomst i periodene 13.06. - 20.06. & 
09.07. - 25.08.2011.

Kort vei til sommerattraksjonene

5 dagens to-retters 
middager/buffeer inkl. kaffe

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. 

6 dagers eventyrlig Danmarks-
ferie i H.C. Andersens by

Dere bor i utkanten av Bålsta, på Bålsta Gäst-
givaregård med tradisjonsrike trebygninger. 
Rundt Mälaren er det mange fi ne badestrender. 
Dra på tur til vikingøya Björkö. Det er heller ikke 
så langt inn til Uppsala eller Stockholm. 

Ankomst: Søndager i perioden 26.06. - 14.08.2011.

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

1 barn t.o.m. 8 år 
gratis i foreldrenes seng.
1 barn t.o.m. 14 år 
gratis i egen seng.
Ved to betalende voksne.

6 dager

1332,-
per person i dobbeltrom

Spar 1311,-
5 overnattinger 
5 frokostbuffeer
Ettermiddagskaffe
Gratis is til

 barna i forbindelse 

 med ettermiddagskaffen

Gratis parkering 
 hvis ledig
Golfbane i 

 nærområdet

5 overnattinger
5 frokostbuffeer
5 dagens 

 to-retters 
 middager/
 buffeer inkl. 
 kaffe

2 barn t.o.m. 6 år gratis 
i foreldrenes seng.
1 barn t.o.m. 15 år 
kr 1.500,- i egen seng.
Maks. 2 barn per rom. Ved 
to betalende voksne eller 
én voksen som også betaler 
enkeltromstillegg, bestilles 
på tlf. 800 300 98.

SPAR 536,-

6 dager
2 868,-per person i dobbeltrom

Egeskov Slot. Foto: Bob Krist

Reis selv
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FAGPRESSEN

240 av 
landets 
ledende 
blader 
er med...

Presseorganisasjonen for fagblader, tidsskrifter og magasiner

Det beste av mangfoldet!
www.fagpressen.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
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 
 
24.-26. Trondheim
Årsmøte og seminar.
Arr.: Faggruppen for psykiatrisk 
og psykosomatisk fysioterapi

31.3-2.4 Halvorsbøle, 
Jevnaker
Stressmestringskurset; Arbeid 
og avspenning.
Arr: Fagakademiet  i samarbeid 
med Acem og Norsk Yoga-skole
Info: www.halvorsbole.no;  
www.acem.no  Tlf. 23 11 87 00.

31. mars – 1. april. Oslo
FFIs vinterseminar 2011/
Scandinavian Shoulder and 
Elbow Association; Oslo 2011 
Info: www.skulderogalbue.org

APRIL
6.-8. Trondheim
Workshop om datafangst (i 
forbindelse med Nakke- og 
ryggdagene)
Arr.: Norsk forening for 
ryggforskning (NFRF) og 
Muskel- og skjelettiåret (MST)
Info: www.nakkeogrygg.com/
workshop-datafangst

7.-8. Trondheim 
Nakke- og ryggdagene 2011. 
2. nasjonale tverrfaglige nakke- 
og ryggkongress 
Info: www.nakkeogrygg.com

MAI
4. Tromsø 
Kultur og traumer – Smerteopp-
levelse og kroppsperspektivet i 
behandling av traumatiserte 
Arr.: RVTS-nord, Regionalt res-

sursenter om vold,traumatisk 
stress og selvmordsforebygging 
Info: Elsbeth Jacobs, RVTS-øst, 
tlf. 991 15 366

10.-11. Gardermoen
NFFs Representantskapsmøte 

Info: www.fysio.no

23.-27. Holmsbu
«Forskning i fjæra». Workshop i 
kunnskapsbasert praksis.
Arr.: Kunnskapssenteret
Info: www.kunnskapssenteret.no

26.-28. Oslo
Kongress: Eurohand 2011 
Arr.: FESSH og EFSHT og 
kirurger og terapeuter ved OUS 
Info: www.eurohand2011.com

26.-28. Bergen
The 4th International Gathering 
in Sherborne Developmental 
Movement I.
Arr.: Høgskolen i Bergen i 
samarbeid med International 
Sherborne Co-operation.
Info:www.hib.no/aktuelt/
konferanse/sherborne.asp

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
4       14/3       18/3    8/4
5       11/4       13/4 13/5

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

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

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

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

OPPLAG 
8.800 

TRYKK 
Merkur-Trykk AS

FOTO Colourbox.com



fag på nett

Les mer på www.fysioterapeuten.no
Fag og vitenskap 

Løpende orientert!
På våre nettsider finner du fagartikler som er publisert 
i Fysioterapeuten tilbake til 2002. I tillegg har vi lagt ut 
artiklene fra den faste spalten Blikk på forskning, 
aktuelle bokanmeldelser og mye, mye mer.



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

Crinkle Sport
  - Til den aktive bruker

En sporty serie i 100% bomull, som er utviklet med fokus på å gjøre 
arbeidsdagen din på klinikken behagelig. Serien er designet i gode 
kvaliteter som sitter perfekt og gir deg maksimal bevegelsesfrihet.

Modell 25090 - Paris 
Dame sandal i skinn med 
innersåle av ruskinn.
Farge: Sort - Hvit - Blå
Størrelse: 36 - 42

kr. 449,- inkl. mva

Modell 16209
Dame polo
Formsydd
XS - 4XL

kr. 349,- inkl. mva

Modell 16212
Poloskjorte
XS - 4XL

kr. 349,- inkl. mva

Modell 16213
Dame tunika
Formsydd
XS - 4XL

kr. 349,- inkl. mva

Modell 10301
Crinkle bukse
med rette ben
XS - 4XL

kr. 319,- inkl. mva

Modell 10303
Crinkle bukse
med rib i ben
XS - 4XL

kr. 319,- inkl. mva

“Da denne modellen er liten i størrelsen, anbefaler 
vi at du bestiller ett nummer større enn du normalt 
bruker”

Se hele Praxis-kolleksjonen med klær og fottøy - til arbeid og fritid på

www.praxis.noeller bestill på 57 69 46 00
Praxis AS

Sjøtun Næringspark
6899 Balestrand

Modell 25130 - Amsterdam 
Damesandal med mulighet for regule-
ring av hælrem og over vristen.
Kvalitet: Skinn med innersåle i 
mikrofiber
Farge: Hvit og sort
Størrelse: 36 - 42

kr. 299,- inkl. mva

Modell 25200 - Verona 
Sportssko til damer 
Farge: Sort - Hvit
Størrelse: 36 - 41

kr. 329,- inkl. mva


