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NFFs ledelse har tatt en stor sjanse i arbeidet med ny takstmodell for avtalefysioterapeu-
ter. De har valgt å anbefale en modell der forbundets spesialistordning ikke er inkludert, og 
der det er en reell risiko for at kun manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi vil få kompe-
tansetillegg. En av de viktigste føringene fra NFFs politiske organer var at kompetanse skulle 
lønne seg. 

Slik det står nå, er det kun snakk om kompetansetillegg for spesialister på mastergradsnivå. 
Det står heller ikke eksplisitt at det åpnes for flere spesialister, bare at det kan gjøre det. NFFs 
representanter i arbeidsgruppen har stått på for å få spesialistordningen med i den nye mo-
dellen, men flertallet ville noe annet. 

Også andre takster – rettigheter fremforhandlet over flere år – er borte i dette forslaget. Det 
gjelder blant annet utstyrstakster og gruppebehandling for barn. Undersøkelsestaksten er 
slått sammen med behandlingstaksten. 

Resultatet er uten tvil en enklere og mer oversiktlig modell, med en sterk reduksjon i antall 
takster. Modellen understøtter også et annet viktig punkt, nemlig fysioterapeutens faglige 
selvstendighet når det gjelder valg av tiltak.

Både NFF og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) understreker at rapporten med for-
slag til ny takstmodell kun er et forslag fra en arbeidsgruppe, og at det endelige resultatet først 
vil være klart etter vårens forhandlinger. 

Spørsmålet er hva det er mulig å få gjort med forslaget, og hva NFF får igjen for sin kompro-
missvilje. Noen vil kanskje si – for å svelge opp til flere kameler. I de fleste sammenhenger 
er det slik at det som konkret er omtalt i et dokument står sterkere enn gode intensjoner og 
uttalelser over bordet. Forhandlinger er usikre øvelser. 

HOD, ved seniorrådgiver Kristin Gjellestad, skriver i en e-
post til Fysioterapeuten at det var uaktuelt for staten å inklu-
dere bransjeinterne spesialistordninger i et nytt takstsystem. 
Men «departementet ser fram til en konstruktiv diskusjon 
rundt forslagene fra arbeidsgruppen». Hvis dette har vært 
uaktuelt for staten fram til nå, blir det neppe mer aktuelt i 
framtidige takstforhandlinger.

NFFs nestleder Elin Engeseth ser imidlertid kompetansetil-
legg til fysioterapispesifikke masterutdanninger som en åp-
ning. Hun synes overbevist om at smertefulle kompromisser 
er nødvendig for å få til endringer i takstsystemet. Risikoen 
var ifølge Engeseth å stå igjen uten en krone. 

Medlemmer og tillitsvalgte aksepterer neppe den forklarin-
gen. Reaksjonene varierer fra fortvilelse og sinne til det rene 
raseri. Prosessen og informasjonen utad framstår som uklar 
og hastverkspreget. Dette kan påføre både NFF og en svært 
viktig takstreform stor skade.  
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aktuelt Ønsker enklere takstmodell 
velkommen. Side 8

en ny takstmodell skal etter 

planen tre i kraft 1. juli. For-

slaget som nå ligger på bordet 

vekker sterke reaksjoner. Det-

te blir et hovedtema i vårens 

forhandlinger om takster og 

driftstilskudd.

TEKST Heidi Johnsen
hj@fysio.no

RappoRTEn der forslaget skisseres, kom-
mer fra en arbeidsgruppe ledet av Helse- og 

omsorgsdepartementet (HOD), der NFF 
har deltatt sammen med representanter for 
KS og Helsedirektoratet. Rapporten ble of-
fentlig fredag 11.mars, og HOD har nå bedt 
om innspill og synspunkter. I oversendel-
sesbrevet understreker HOD at dette «kun 
er et forslag fra en arbeidsgruppe, og at den 
endelige utformingen av nytt takstsystem, 
med takster, merknader og takstbeløp, vil bli 
fastsatt i forbindelse med vårens hovedtarif-
forhandlinger».
 
Fra 49 til 21 takster
Modellen innebærer en betydelig forenkling 
i forhold til i dag. Antallet takster foreslås 
redusert fra 49 til 21. Undersøkelse og be-
handling slås sammen til en felles tidstakst. 

Stykkprisfinansiering og HELFO-refusjon 
videreføres som hovedelementer. 

I mandatet for arbeidsgruppen er det lagt 
til grunn at omleggingen ikke skal gi økono-
miske konsekvenser for offentlige budsjetter 
eller for fysioterapeutene samlet sett. Men 
ifølge rapporten vil det likevel bli en økono-
misk omfordeling mellom ulike grupper av 
fysioterapeuter.

Faggrupper og avdelinger i NFF er imid-
lertid svært bekymret for økonomien i den 
foreslåtte modellen. Mange frykter redu-
serte inntekter. 

I den anbefalte modellen er takstsystemet 
bygd opp rundt seks hovedkategorier: 
• Individuell undersøkelse/behandling.
• Behandling under tilsyn.

NFF-spesialister ikke inkludert  
i ny takstmodell

Lymfødem Forslaget til ny takstmodell kan slå negativt ut for spesialistområdet onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling. Foto: Heidi Johnsen
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aKTUELT  takster

I arbeidsgruppen:
kristin Gjellestad, HOD, leder 
Olav Gjestvang, HOD 
Linda Løvaas, HOD, (ikke møtt) 
Bente Moe, Helsedirektoratet  
Helga rudjord, Helsedirektoratet 
Per Øivind Gaardsrud, Helsedirektoratet 
arne Norum, ks 
anne tøndevold, ks 
elin engeseth, NFF 
Bente Øfjord, NFF 
Henriëtta richter Uitdenbogaart, NFF 
roar Høidal, NFF 

Usikker på konsekvensene

n – Privat råd vil gi forslaget til ny takstmodell en grundig be-
handling. Vi har fått mange henvendelser og tar medlemmenes 
reaksjoner og bekymring på alvor, sier leder i Privat råd, Håkon 
Hellenes. 

Han sier også at styret er usikre på hvilke økonomiske kon-
sekvenser takstmodellen vil gi for ulike grupper fysioterapeu-
ter. Privat råd hadde ikke rukket å behandle saken da Fysiote-
rapeuten tok kontakt for kommentar.

– Enkelte grupper vil komme dårligere ut enn i dag. For å få 
bedre oversikt har vi bedt medlemmer i fag- og interessegrup-
pene gi oss inntektene i årets første tre måneder. Dette vil vi 
sette inn i takstmodellen for å se hva resultatet blir. Vi er spente 
på resultatet, men synes samtidig at takstmodellen som er fore-
slått fortjener en sjanse, sier Hellenes.

Usikker Håkon Hel-
lenes, leder i Privat 
råd, sier at de har fått 
mange henvendelser 
angående forslaget til 
ny takstmodell.

• Behandling i gruppe.
• Samarbeid med annet fagpersonell.
• Behandling utenfor fast praksissted.
• Tillegg for øyeblikkelig hjelp utenfor 

vanlig arbeidstid.

Faglig autonomi
Fordelen, ifølge rapporten, er at dette er en 
enkel og oversiktlig modell. Den har få tak-
ster sammenlignet med dagens modell, den 
understøtter fysioterapeutens faglige auto-
nomi og gir frihet i forhold til valg av tiltak. 
Det er opp til fysioterapeuten å bestemme 
behandlingsform, behandlingstid og antall 
behandlinger. Kriteriet for å utløse takst for 
90 minutter i dagens system, foreslås fjernet. 
Modellen har få tilleggstakster og lite fokus 
på særskilt kompensasjon for kostnadskre-
vende virkemidler, som teknisk utstyr og 
store treningsarealer. Ifølge rapporten er 
takstene styrket og skal inkludere betaling 
for bruk av utstyr og sikre at pasienten får 
kunnskapsbasert fysioterapi.

Tilleggstakster
I det foreslåtte systemet vil det være fysio-
terapeutens tidsbruk som er avgjørende for 
honoreringen, og det vil ikke være mulig å 
påvirke inntekten betydelig gjennom høyt 
forbruk av spesifikke prosedyrer. Det vil, 
også ifølge rapporten, føre til en inntektsre-
duksjon for de som i dagens system har et 
høyt forbruk av tilleggstakster. De som har 
et lavt forbruk av tilleggstakster vil kunne 
få en viss inntektsøkning på grunn av økte 
tidstakster. 

Rapporten viser til tallgrunnlag fra 2009, 
der det var et stort sprik i hvor mye ulike 
grupper av fysioterapeuter mottok i betaling 
på grunnlag av tilleggstakster. Gjennomsnit-
tet ligger på 95.000 kroner i året. 

Flere tidstakster
I rapporten blir det antatt at manuellterapeu-
tene vil komme nokså likt ut i forhold til da-
gens ordning. Her vil den største endringen 
være knyttet til at det blir flere tidstakster å 
velge mellom. Det foreslås også et særskilt 
kompetansetillegg, et særskilt tillegg for ma-
nuellterapeuter med rett til å sykmelde og et 
nytt tilskudd ved gruppebehandling. 

I psykiatrisk og psykosomatisk fysio-
terapi brukes det hovedsaklig takst for 60 
minutters behandling. Den valgte modellen 
vil gi disse fysioterapeutene flere tidstakster 
å velge mellom og et kompetansetillegg per 
konsultasjon. Med utgangspunkt i dagens 
profil, mener arbeidsgruppen at denne 
gruppen vil få en inntektsøkning som følge 
av overgangen til et nytt system. 

nFFs spesialistordning
Det foreslås å innføre et felles kompetan-
setillegg for fysioterapeuter med klinisk 
mastergrad. Dette vil i hovedsak gjelde ma-
nuellterapeuter og psykiatrisk/psykosoma-
tisk fysioterapi. Modellen vil gi uttelling for 
kompetanse gjennom et generelt tillegg som 
inkluderer nåværende og nye fagområder 
med klinisk masterutdanning for fysiotera-
peuter. 

Dette betyr at modellen ikke inkluderer 

NFFs spesialistordning, der godkjente spe-
sialister i dag honoreres for tilleggskompe-
tanse. Dette vil slå negativt ut for spesialist-
områdene barnefysioterapi og onkologisk 
fysioterapi/lymfødembehandling. Begrun-
nelsen i rapporten er at det i dag ikke er fy-
sioterapifaglige masterutdanninger innen-
for disse fagområdene. Alt skal nå honoreres 
ut fra tidstakst. 

Flertallet imot
NFFs representanter i arbeidsgruppen har 
stått hardt på at fysioterapeuter med god-
kjent spesialitet i NFFs spesialistordning 
også må kunne utløse kompetansetillegg. 
Men de andre medlemmene i arbeidsgrup-
pen gikk ikke inn for «en slik omfordeling i 
takstsystemet», og mener dette må tas gjen-
nom de årlige takstforhandlingene. 

Seniorrådgiver Kristin Gjellestad i HOD 
opplyser til Fysioterapeuten at det var helt 
uaktuelt for departementet å gå inn for en 
modell der de bransjeinterne spesialistord-
ningene var inkludert. Blant annet fordi det 
vil åpne for mange nye spesialiteter som ikke 
har rettigheter i takstsystemet i dag.

Bedre oversikt for HELFo
Arbeidsgruppen påpeker at et enklere 
takstsystem med færre tilleggstakster vil gi 
HELFO bedre oversikt over takstbruk og 
egenandeler. For kommunene legger takst-
systemet opp til at avtalefysioterapeuter 
kan delta i tverrfaglig samarbeid og påta 
seg et helhetlig ansvar for pasienten, inklu-
dert arbeid med koordinatorrolle og arbeid 
med individuell plan. På den måten mener 
utvalget at fysioterapeuter skal bli mer in-
kludert i den kommunale helsetjenesten.  
Rapporten finner du på www.fysio.no. n
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– Barnefysioterapi blir taperen hvis 

det nye takstforslaget går gjen-

nom slik det foreligger. Da vil det 

ikke lønne seg å jobbe med barn, 

sier Karianne Bruun Haugen, leder i 

Faggruppen for barne- og ungdoms-

fysioterapi.

TEKST Heidi Johnsen, hj@fysio.no

FaggRUppELEdEREn har mottatt mel-
lom 90 og 100 e-poster fra frustrerte og 
opprørte medlemmer i faggruppen. Ifølge 
Bruun Haugen sier mange at de føler seg 
dolket. E-poststormen kom etter at styret 
gjorde medlemmene oppmerksomme på at 
rapporten var tilgjengelig og at de måtte gå 
inn og lese og kommentere. Medlemmene 
reagerer sterkt på at kompetansetaksten ikke 
vil gjelde for barnefysioterapi. Flere takster 
faller bort, blant annet behandlingstakst for 
barn under 12 år og takst for gruppetrening 
med maksimum fire barn. 

– Å jobbe med barn er tidkrevende, og 

vi kan ikke ha grup-
pebehandling for 
barn med like store 
grupper som for 
voksne. Som fag-
gruppeleder er det 

kompetansetaksten som provoserer meg 
mest. Her er vinnerne manuellterapeutene 
og psykomotorikerne, og vi leser at det kan 
åpnes for at de med klinisk master kan få 
heve denne taksten. Mens barnefysioterapi 
og onkologisk fysioterapi blir taperne, fordi 
det ikke er noen master i disse spesialitete-
ne. Det betyr altså at om du har opparbeidet 
deg en kompetanse som spesialist i barne-
fysioterapi gjennom 20-30 år, vil du måtte 
se på at en som tar master og har minimalt 
med praksis kan få heve kompetansentakst, 
sier Bruun Haugen. 

Landsmøtevedtak
Hun peker på at Landsmøtet 2010 gikk inn 

for at mastergrad skal danne grunnlaget i en 
framtidig spesialistordning, men at det også 
ble bestemt at det skulle være en overgangs-
ordning på fem år for de som allerede hadde 
en spesialitet etter tidligere ordning.

– Betyr forslaget til nytt takstsystem at 
overgangsordningen ikke lenger gjelder? 
NFFs visjon har vært at kompetanse skal 
lønne seg. Gjelder ikke denne visjonen len-
ger? Hvorfor går man inn for et forslag som 
bare inkluderer noen få? Jeg vet at det har 
vært uenighet innad blant de fire fra NFF 
som satt i arbeidsgruppen. Hvorfor har det-
te viktige arbeidet blitt holdt så hemmelig? 
Faggruppene burde ha vært høringsinstans 
i dette viktige arbeidet, sier Bruun Haugen.

Innspill
Hun sier hun er glad for at faggruppen har et 
medlem i Privat råd. 

– Selv om vi opplever at toget er gått, vil 
vi komme med innspill innen tidsfristen. 
Vi er en løsningsorientert gruppe som vil 
gå grundig gjennom rapporten, regne på 
forslagene for å se på andre løsninger, sier 
Karianne Bruun Haugen. n

– Vil ikke lønne seg å jobbe med barn

Mt-leder Fred Hatlebrekke retter 

sterk kritikk mot forslaget til ny 

takstmodell. Faggruppen mener at 

manuellterapeutene vil tape økono-

misk på forslaget.

TEKST Dagrun Lindvåg, dl@fysio.no

LEdEREn i Faggruppen for manuellterapi 
stiller også et stort spørsmål ved prosessen 
rundt arbeidet med den nye takstmodellen 
og rapporten fra arbeidsgruppen. 

– Det gjelder ikke minst hvilke føringer 
NFFs representanter fikk med seg inn i ar-
beidsgruppen i forhold til den modellen 
som nå ligger på bordet. Arbeidsgruppa og 
prosessen har vært svært lukket, og NFF 
har heller ikke har hatt en referansegruppe 

i bakhånd. Ved å godta dette har NFF tatt en 
kjemperisiko, mener Hatlebrekke.

Mens det i rapporten står at manuelltera-
peutene vil komme nokså likt ut sammen-
lignet med i dag, mener faggruppen selv at 
mange vil gå ned i inntekt med denne takst-
modellen. På sine nettsider har MT-styret 
lagt ut egne beregninger for hvordan de me-
ner modellen slår ut. 

Undersøkelsestakst
Fred Hatlebrekke viser til den interne hørin-
gen NFF gjennomførte i april 2010, der det 
kom mange innspill i forhold til ny takstmo-
dell. 

– For MT-gruppa var det helt vesentlig 
å beholde undersøkelsestaksten, inntek-
tene skulle ikke reduseres i et nytt system, 
og spesialitetene skulle legges til grunn for 
kompetansetillegg. Det at man nå har landet 

på en modell der 
kun mastergrad er 
nevnt som grunn-
lag for å utløse 
kompetansetillegg 
og der undersøkel-
sestaksten er slått 
sammen med be-
handlingstaksten, 
er helt i strid med 
føringene vi mener 
NFF hadde med 
seg inn i arbeids-
gruppa. Undersø-
kelsestaksten er svært viktig for primær-
kontaktrollen, og det er horribelt at den er 
fjernet, sier Hatlebrekke. n

 
Les mer på www.fysio.no, Faggrupper, Ma-
nuellterapi 

Sterkt kritisk til ny takstmodell

faggrUppeLeder 
Karianne Bruun 
Haugen. Foto: Heidi 
Johnsen

faggrUppeLeder  
Fred Hatlebrekke.  
Foto: Dagrun Lindvåg
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Faggruppen for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi 

ønsker et nytt og enklere takstsystem velkommen. en 

del medlemmer er likevel bekymret for at lang behand-

lingstid ikke skal lønne seg.

TEKST Dagrun Lindvåg, dl@fysio.no

– VI ønSKER et nytt takstsystem velkommen. Forslaget arbeidsgrup-
pen har lagt fram er en betydelig forenkling, og det er bra. Dette er et 
takstsystem som peker framover, også med tanke på samhandling, 
sier Jorunn Lien, faggruppens fungerende leder til Fysioterapeuten.

Psykomotorikerne bruker som regel taksten for 60 minutters be-
handling, én pasient i timen. Den valgte modellen vil gi dem flere 
tidstakster å velge mellom og ett kompetansetillegg per konsulta-
sjon. Med utgangspunkt i dagens profil konkluderer rapporten med 
at de vil få en inntektsøkning i et nytt system. Jorunn Lien påpeker 
at mange medlemmer likevel er bekymret for omleggingen av takst-
systemet. 

– De er redde for at lang behandlingstid ikke skal lønne seg og at 
nye takster skal uthule den psykomotoriske metoden, som nettopp 
går ut på å bruke god tid med sårbare pasienter.

Må lønne seg
Faggruppen er svært opptatt av at kompetanse skal lønne seg. 

– Vi har et landsmøtevedtak på at spesialitetene skal knyttes til 
mastergrad, men dette vedtaket knytter ikke mastergrad til en ny 
takstmodell. Forutsetningene for en ny takstmodell må være at psy-
komotorikernes gamle rettigheter videreføres, sier Lien.

Hun mener imidlertid at rapporten ligger ganske tett opp til det 
som er diskutert og besluttet i organisasjonen når det gjelder framti-
dige kompetansekrav for spesialister. 

– Enkelte faggrupper og spesialiteter vil føle seg urettferdig be-
handlet. Det er forståelig, men vi mener det er viktig å legge seg på 
masternivå.

Skjevdeling
Faggruppen er derimot ikke så fornøyd med det de mener er en inn-
tektsmessig skjevdeling til fordel for andre spesialister som mottar 
kompetansetillegg. 

– Innen vår spesialitet bruker terapeutene 60 minutter med hver 
pasient. Andre spesialister behandler ofte to pasienter per time og 
utløser dermed kompetansetillegget to ganger. Vi er opptatt av at 
vi skal honoreres likt, og at ikke antall pasienter per time skal gi 
en skjevfordeling i inntekt. Dette er det ikke tatt høyde for i denne 
takstmodellen, påpeker Jorunn Lien. n

– Bra med et enklere system

SEnIoRRådgIVER Kristin Gjellestad i 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 
ledet arbeidsgruppen som skulle komme 
med forslag til ny takstmodell. 

På spørsmål fra Fysioterapeuten opply-
ser hun at det var NFFs primære ønske at 
det skulle innføres et nytt spesialisttillegg 
knyttet til NFFs bransjeinterne spesialist-
ordning. Dette var med i modell A, et av de 
tre forslagene i rapporten. Det var modell 
C flertallet i gruppen til slutt gikk inn for.

– Et slikt forslag ble også fremmet da vi 
gjennomgikk modell C. Det var imidlertid 
uaktuelt for departementet å gå inn for en 
slik ordning. Blant annet fordi det vil åpne 
for mange nye spesialiteter som ikke har 
rettigheter i takstsystemet i dag. Departe-

mentet finner det heller ikke riktig å knytte 
en fremtidig takstrettighet til en fagfore-
nings bransjeinterne spesialistordning. 
Statens representanter kunne heller ikke gå 
inn for at eksisterende spesialister i NFFs 
bransjeinterne ordning skulle gis rett til å 
utløse kompetansetillegg på mastergrads-
nivå. Dette medfører en betydelig utvidelse 
av dagens ordning, skriver Gjellestad i en 
e-post til Fysioterapeuten. 

– Når det gjelder selve teksten i rappor-
ten, har de ulike aktører hatt muligheter til 
å komme med tekstlige innspill helt fram 
til rapporten ble ferdigstilt. Arbeidsgrup-
per av denne typen drøfter seg frem til et 
resultat som så skal være innspill til takst-
forhandlingene. Departementet arbeider 
ikke slik at det stemmes over ulike forslag 
som beskrives i en rapport. I dette tilfellet 
var det NFF som utgjorde mindretallet. 
Det fremgår også av teksten i rapporten, 
skriver Gjellestad. n

– Interne spesialistordninger uaktuelt

Ledet arbeidsgrUppen Kristin Gjellestad, 
seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartemen-
tet (HOD). Foto: Dagrun Lindvåg
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dET er Elin Engeseth som har ledet arbeidet 
med ny takstmodell fra forbundets side. Hun 
mener at uttelling for kompetanse må ses i 
sammenheng med flere områder, blant annet 
samhandlingsreformen, finansieringsomleg-
gingen og arbeidet med å få til en offentlig 
spesialistgodkjenning. 

– Det er svært viktig å få på plass en ny 
takstmodell. NFF jobber for å motvirke 
en omlegging som rammer fysioterapeu-
ter fra alle kanter. Etter vår mening er tall-
grunnlaget for videre omlegging mot lavere 
takster og høyere driftstilskudd feil. Et nytt 
og bedre takstsystem skal gi oss et bedre 
grunnlag. 

Spesialistordningen
– Hvordan vil du forklare at NFFs spesialist-
ordning ikke er inkludert i den modellen fler-
tallet i arbeidsgruppen har anbefalt? 

– Vi har argumentert sterkt for vår spe-
sialistordning, men nådde dessverre ikke 
fram i denne omgang. Ifølge mandatet 
skulle nemlig ikke statens utgifter økes som 
følge av en ny takstmodell. Dette må også 
ses i sammenheng med at Helse- og om-
sorgsdepartementet (HOD) har gitt Helse-
direktoratet i oppdrag å utrede en offentlig 
spesialistgodkjenning for andre helseperso-
nellgrupper, og at fysioterapeuter er tenkt på 
i den forbindelse, sier Engeseth. 

Hun viser også til tidligere takstforhand-
linger, der NFF har satt frem krav om hono-
rering av spesialister.

– Dette har blitt totalt avvist med henvis-
ning til  at det ikke finnes en  offentlig spe-
sialistgodkjenning av fysioterapeuter. Jeg 
ser  derfor forslaget som er kommet inn i 
denne modellen, om  et kompetansetillegg 
for  fysioterapispesifikke masterutdannin-
ger, som en åpning. Dette er en vei vi kan 
arbeide videre etter. Risikoen kunne ha vært 
å stå igjen uten  en krone til spesialister og 

spesialkompetanse, med unntak av de mid-
lene  vi allerede har inne, og har hatt inne 
siden henholdsvis 1968 og 1974.    

Faglig autonomi
– Hva er det mest positive med dette forslaget, 
etter din vurdering? 

– Det er at strukturen i modellen tar ut-
gangpunkt i fysioterapeuters faglige auto-
nomi. Fysioterapeuten bestemmer tiltaket 
og blir honorert for anvendt tid, sier Enge-
seth. 

Hun understreker at rapporten er ikke 
noe endelig resultat, og at hun forventer 
betydelige endringer når modellen har vært 
igjennom takstforhandlingene. Engeseth 
sier også at hun forstår medlemmer som 
stiller seg undrende til løsningen som er 
valgt, med de mangler og uferdige beregnin-
ger som forslaget har på dette tidspunktet. 

ned i inntekt? 
– Flere faggrupper, blant dem manuellte-
rapeutene, mener at de vil gå ned i inntekt. 
Hvordan kan NFF forsvare dette?

– Når mandatet er at statens samlede ut-
gifter ikke skal øke, må NFF påse at pengene 
som ligger i systemet blir fordelt best mulig. 
Man kan ikke unngå en viss omfordeling 
innen de ulike gruppene av fysioterapeuter, 
noe som også har sammenheng med prak-
sisprofil. Det kan for eksempel bli en inn-
tektsnedgang for de som har brukt mer enn 
gjennomsnittlig mange tilleggstakster – og 
omvendt. Men alle skal få et høyere timeho-
norar, og gruppetakster vil kunne  bidra til 
at nødvendig utstyr anvendes på flere måter. 
Manuellterapeutene skal ikke som gruppe 
tape inntekt som følge av endret takstmodell!

Lukket prosess
– Hvorfor har arbeidet med ny takstmodell 
vært så lukket? 

– Det har vært en forutsetning for å delta 
i denne arbeidsgruppen at dokumentene 
er unndratt offentlighet. Arbeidsformen er 
alltid slik i en partssammensatt gruppe i de-
partementet. Arbeidsgruppen gis rom for å 
utarbeide forslag som så skal bearbeides av 
berørte parter, så ferdigstilles etter avtalte 
prosesser, i vårt tilfelle forhandlingsrommet. 
Det vil si under forhandlingene om ASA 
4303, takster og driftstilskudd, sier Enge-
seth. 

 
Sterkt forsinket
Hun understreker at denne prosessen ble 
sterkt forsinket. 

– Det var vanskelig å komme i mål når 
det gjaldt kompetansetillegg.  Andre utfor-
dringer var de vanskelige beregningene, som 
ennå ikke er avsluttet. Det ble derfor et ek-
stra møte i januar. Utover dette ble partene 
forberedt på at resten av skrivearbeidet måt-
te gjennomføres per e-post. Det ble gjort, 
og hele arbeidsgruppen var involvert i disse 
rundene, sier Elin Engeseth. n

– Svært viktig å få en ny takstmodell  
på plass
– Vi må fokusere på det som er mulig å få til, og arbeide mer 

langsiktig for å nå det endelige målet om lik uttelling for kompe-

tanse, sier nFFs nestleder elin engeseth.

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

omstridt modeLL Elin Engeseth, nestleder i 
NFF, har ledet arbeidet med ny takstmodell.
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HELFo utbetalte 1,6 milliarder kroner i refusjon til 
fysioterapi i 2010, en reduksjon på om lag tre prosent 
fra året før. Endringene i finansieringsordningen har 
dermed innfridd forventningene og gitt staten redu-
serte utgifter.

Nedgangen i refusjon til fysioterapi må ses i sam-
menheng med tiltakene som er iverksatt fra 2008, 
opplyser HELFO på sine nettsider.

Blant tiltakene HELFO viser til er etablering av 
en nedre grense for størrelse på driftstilskudd i 2008, 
samt takstreduksjoner i 2009 og 2010. Dette gjelder 
for de fysioterapeutene som har kommunalt driftstil-
skudd.

– HELFO har nå kartlagt utgiftsutviklingen for fy-
sioterapiområdet. Kartleggingen tyder på at de omfat-
tende regelverksendringene som er gjennomført de 

Utgiftene til fysioterapirefusjon 
er redusert

siste årene har medført en reduksjon i refusjonsutgifte-
ne til fysioterapi for staten og HELFO. Siden 2. kvartal 
2009 er det registrert en avdempet vekst i takstbruken, 
og i 4. kvartal 2009 ble det observert en reell nedgang 
i den kvartalsvise takstbruken. Denne utviklingen er i 
rimelig samsvar med forventingene før regelverksend-
ringene ble iverksatt, skriver HELFO.

På www.helfo.no finner du hele rapporten. n

Helsetilsynet tilbakekalte 

autorisasjonen fra tre fysio-

terapeuter i 2010. Året før 

var det én fysioterapeut som 

mistet sin autorisasjon. 

TEKST Heidi Johnsen
hj@fysio.no

SaMTLIgE saker gjelder helseper-
sonellovens paragraf 57. Statens 
helsetilsyn kan ifølge denne pa-
ragrafen tilbakekalle autorisasjon, 
lisens eller spesialistgodkjenning 
dersom innehaveren er uegnet til 
å uttøve sitt yrke på en forsvarlig 
måte.  Dette gjelder blant annet 
alvorlig sinnslidelse, psykisk el-
ler fysisk svekkelse, langt fravær 
fra yrket, bruk av rusmidler, grov 
mangel på faglig innsikt, ufor-
svarlig virksomhet og grove plikt-
brudd.

Alle tre er ifølge vedtaket i Hel-
setilsynet uegnet til å utøve sitt 
yrke forsvarlig. To av de berørte 
har ifølge Helsetilsynet utvist en 
adferd som er uforenlig med yr-
kesutøvelsen som fysioterapeut. I 

begge disse tilfellene er det snakk 
om seksuelle overgrep på pasien-
ter. 

For den tredje fysioterapeuten 
viser Helsetilsynet til Offentlig-
hetslovens paragraf 13, første ledd, 
som gjelder saker som er taushets-
belagt.

Samtlige fysioterapeuter kan 
klage på vedtaket til Statens helse-

personellnemnd. Statens helsetil-
syn kan etter søknad gi helseper-
sonell som har fått sin autorisasjon 
tilbakekalt enten ny eller begren-
set autorisasjon. Fysioterapeuten 
må selv framskaffe nødvendig 
dokumentasjon som godtgjør at 
vedkommende igjen er skikket til 
å utøve forsvarlig virksomhet som 
fysioterapeut. n

Tre fysioterapeuter mistet autorisasjon i 2010

iLLUstrasjonsfoto Colourbox.com

Fusk avslørt 
n revisorer i region skå-
ne i sverige har for første 
gang gransket regnskape-
ne og journalene til privat 
helsepersonell. De av-
slørte utbredt økonomisk 
fusk og alvorlige mangler 
i journalføringen, skriver 
det svenske tidsskriftet 
Fysioterapi.

Nesten annen hver 
fysioterapeut som ble 
gjenstand for gransking 
fikk «ikke godkjent». 
For enkelte er det snakk 
om anmeldelser, til det 
regionale helsetilsynet 
eller politiet.

revisorene har 
undersøkt fakturaer og 
fakturaunderlag i form av 
pasientlister og journaler 
hos i alt 38 tilfeldig valgte 
helsepersonell. Blant 
disse var det 29 leger og 
ni fysioterapeuter.

Kommunevalg
n Mennesker med 
funksjonsnedsettelser er 
underrepresentert i norsk 
politikk. Mangler det vilje 
til deltakelse eller evne til 
mangfoldig rekruttering?

Dette spørsmålet 
stiller Ingrid Guldvik 
og Jon Helge Lesjø fra 
Høgskolen i Lillehammer 
i en kronikk på forskning.
no. De viser til at nomi-
nasjonsprosessen foran 
høstens kommunevalg 
snart går mot slutten, og 
drøfter årsaker og mulige 
løsninger.

Les mer på www.
forskning.no
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Vitenskapelige artikler holder ikke 

alltid faglige mål, selv om de er 

godkjente av upartiske forskere i den 

aksepterte godkjenningsprosessen, 

fagfellevurdering, skriver forskning.

no.

TEKST Heidi Johnsen
hj@fysio.no

FagFELLEVURdERIng har vunnet innpass 
overalt i den vitenskapelige verden. Dette er 
den eneste virkelige kvalitetskontrollen som 
gjøres. De fleste forskerne setter sin lit til at 
systemet fungerer som det skal. Men proses-
sen er fylt med feil og mangler, advarer ek-
sperter, som påpeker flere problemer:

– Bedømmelsene er langt fra objektive, 
men er styrt av bedømmernes personlige 
holdninger og faglige kjepphester. 

– Tidskriftene er skeptiske overfor nye 
teorier, og hyller i stedet det kjente. 

– Redaktørene og bedømmerne mangler 
overblikk over hva som tidligere er publisert 
og har derfor problemer med å vurdere om 

et forskningsresultat virkelig er nytt.
– Systemet er dårlig egnet til å avsløre 

svindel.

Eneste kvalitetskontroll
Ifølge forskning.no er førsteamanuensis 
Jesper Wiborg Schneider en av de kritiske 
røstene. Han er ansatt ved Det Informati-
onsvidenskabelige Akademi i Ålborg, som 
har system som en del av sitt spesialom-
råde. Han sier at mange undersøkelser har 
dokumentert at prosessen langt fra er op-
timal.

Systemet får også kritikk fra førsteama-
nuensis i vitenskapsteori, Claus Emmeche. 
Han leder Center for Natur, Filosofi og Vi-
denskabsstudier ved Niels Bohr-Instituttet, 
Københavns Universitet. Emmeche sier at 
noen av prosedyrene hadde hatt godt av en 
oppstrammer, andre ting burde revideres el-
ler kasseres.

Ikke maskiner
Et av de største problemene er at bedøm-
merne ikke er maskiner, men mennesker 
med følelser og holdninger som lett smitter 
av på vurderingene. Emmeche sier at den 

store utfordringen er å sikre den nødvendi-
ge objektiviteten. Han legger ansvaret for at 
vurderingen er objektiv på redaktøren i det 
enkelte tidsskrift.

– Redaktøren vil typisk være en anerkjent 
forsker innenfor fagområdet, som man må 
stole på har kompetanse og integritet til å 
sette sammen et panel av bedømmere som 
har den nødvendige troverdigheten, sier 
Emmeche.

Les mer på www.forskning.no n

Det er ikke lenger mulig å 

annonsere ledige driftsav-

taler for fysioterapeuter i 

naVs stillingsbase. 

TEKST Dagrun Lindvåg

dl@fysio.no

BEgRUnnELSEn er at nav.no 
bare skal brukes til å annonsere 
for stillinger som innebærer fast 
ansettelse, og avtalefysiotera-
peutene er selvstendig nærings-
drivende. 

NAV har i det siste har stram-
met inn sin praksis, og annonser 
for ledige driftsavtaler og vikari-
ater er blitt fjernet. Det har lenge 
vært vanlig å annonsere ledige 
avtaler og vikariater på www.
nav.no. 

– Fysioterapeuter med drifts-
avtaler er selvstendige nærings-
drivende. Dermed fyller de ikke 
vilkårene for disse  stillingsan-
nonsene. Vi har dessverre ikke 
har vært klar over dette. Etter 
at dette ble brakt på det rene, 

er de blitt behandlet på 
samme måte som øvrige 
annonser som ikke fyller 
vilkårene, sier avdelings-
direktør Stig Magne Øie 
ved NAV Servicesenter 
til Fysioterapeuten.

Og vilkårene er: «Stil-
lingsannonsene skal 
brukes til å søke etter 
arbeidskraft med det for-
mål å tilby arbeidssøkere 
ansettelse i virksomheten 
du representerer. Anset-

telse innebærer at den/de det 
søkes etter meldes inn som ar-
beidstaker i NAV Aa-register.» 

Det siste er et register for hele 
landet som viser tilknytningen 
mellom arbeidstakere og ar-
beidsgivere. Videre står det at 

nav.no ikke kan benyttes til ut-
lysning av selvstendige oppdrag, 
der driftstilskudd nevnes som 
ett av flere eksempler. 

Stig Magne Øie legger til at 
vilkårene ble bestemt  så langt 
tilbake som i 2002. De sam-
me vilkårene ble videreført i 
NAV fra 2006.

Fysioterapeut Morten Otte-
sen, privatpraktiserende i Sogn 
og Fjordane, sier at NAVs plut-
selige endring av praksis ska-
per problemer, både for de som 
trenger å lyse ut ledige hjemler/
vikariater og for fysioterapeu-
ter som er på utkikk etter jobb 
innen privat praksis. Han mener 
NAV burde ha informert bedre 
om endringene, og at det burde 
ha vært en overgangsordning. n

NAV godtar ikke annonser for driftsavtaler

Fagfellevurdering med blandet rykte
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Kari Karlsrud er valgt til ny 

leder i Faggruppen for geriatri. 

avtroppende leder Gro stens-

rud Fjelldal har satt fagpolitikk 

på dagsorden, og det ønsker 

Karlsrud å videreføre.

TEKST Heidi Johnsen
hj@fysio.no

FaggRUppEnS årsmøte og seminar ble 
holdt i Oslo 7.-8. mars. Gro Stensrud Fjell-
dal går ut av styret etter fire år, de to siste 
årene som leder. For henne har det vært vik-
tig å få satt det fagpolitiske arbeidet på kar-
tet, og det mener hun faggruppen har klart. 

Karlsrud er klar til å føre dette arbeidet 
videre. Hun vil ha eldrepolitikk, og ikke bare 
eldreomsorg på dagsorden. Den nye fagrup-

pelederen jobber som fysioterapeut på Lan-
gerud sykehjem, som er en del av sykehjems- 
etaten i hovedstaden. I det forrige styret var 
hun leder for kursvirksomheten. 

aktive eldre
Fjelldal understreker at eldre profiterer på 
fysisk aktivitet, noe som er påvist i forsk-
ning. Hun sier også at fysioterapeuter har 
tatt dette på alvor, og at det blir stadig flere 
tilbud til eldre rundt om i Norge. 

– Dette er positivt for den enkelte, men 
det vil også gi en stor samfunnsøkonomisk 
gevinst. Derfor må fysioterapeuter i langt 
større grad tydeliggjøre dette for myndighe-
tene, slik at riktige ressurser blir kanalisert 
dit de trengs. Vi snakker ikke pleie, men ak-
tivitet. Vi snakker om et stadig økende antall 
eldre som lever lengre. Her må vi legge til 
rette og oppmuntre til aktiviteter som gir be-
dre livskvalitet i hele livsløpet, sier Fjelldal. 

Karlsrud påpeker at uansett hvor syke og 

dårlige de eldre er, er fysisk aktivitet i en el-
ler annen form viktig. 

– Vi sier at lite er bedre enn ingenting. 
Den vi jobber med skal bli en aktiv bruker 
og være aktiv i behandlingen, sier den nye 
faggruppelederen.

Flere medlemmer
NFFs faggruppe for geriatri hadde 312 med-
lemmer per 10. mars, men ønsker flere. Kari 
Karlsrud mener at medlemstallet ikke gjen-
speiler det antallet fysioterapeuter som job-
ber innen geriatri.

– Vi må heller ikke glemme de som job-
ber i klinikken og som daglig har eldre men-
nesker til behandling. Det er viktig at de får 
kunnskap og er med, sier hun.

Fjelldal reklamerer også for den nye kurs-
rekken i geriatri som ga fulltegnede kurs i 
fjor, og suksessen fortsetter også i år. n 

Se www.fysio.no/KURS2/Kurskalender

Faggruppen for geriatri:

Eldrepolitikk, ikke bare eldreomsorg

gaMMEL og ny Gro Stensrud Fjelldal (tv) takker av som leder i Faggruppen for geriatri og overlater roret til Kari Karlsrud. Foto: Heidi Johnsen.
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NYHET!
Glukosamin  

reseptfritt på 

apoteket!

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

Samin – e� 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!

Blir hørt
Fjelldal sier at resultatet av faggruppens sat-
sing på fagpolitikk er at den er blitt stadig 
mer brukt til ulike uttalelser og offentlige 
høringer. Blant annet har faggruppen gitt 
innspill til «Samhandlingsreformen». 

PASEO er en EU-finansiert arbeidsgrup-
pe hvor temaet er fysisk aktivitet for eldre. 
Nettverket omfatter 16 land. Høgskolen i 
Oslo og Helsedirektoratet er prosjektansvar-
lig for PASEO i Norge. Målet er å styrke vir-
kemidler og fokus for å fremme fysisk akti-
vitet blant eldre.

Karlsrud har representert NFF i PASEO-
gruppen siden oppstarten i 2009. Fra 2011 
overtar May Britt Hauge, som sitter i fag-
gruppens styre. Hun har også stått på for å 
få eldretrim på TV. 

På årsseminaret kunne forbundsleder Ei-
lin Ekeland vifte med brevet Hauge sendte 
til kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas 
med oppfordringen. Ekeland ga tydelig ut-
trykk for at slike initiativ liker hun, og re-
fererte fra brevet: «Å bli gammel er ikke for 

pyser. Vi må ha trimmen tilbake i TV». 
Både Fjelldal og Karlsrud trekker fram 

den nye spesialistordningen som ble vedtatt 
på Landsmøtet 2010. Deltakerne ble oppfor-
dret til å gå inn på NFFs nettsider og lese 
detaljene i ordningen. Styret i faggruppen 
arbeider tett med NFFs sekretariat om den 
spisskompetansen som kreves for å bli spe-
sialist i geriatrisk fysioterapi, og oppfordrer 
medlemmene til å komme med innspill.

Mange deltakere
Det var stort frammøte på det faglige årsmø-
teseminaret, der hovedtemaet var Parkin-
sons sykdom og behandlingsmetodene Red-
cord og Kinesiotaping. Foredragsholder var 
Alice Nieuwboer, professor ved fakultetet 
for bevegelse- og rehabiliteringsforskning, 
ved universitetet i Leuven, Belgia. Deltaker-
ne fikk også undervisning i Kinesiotaping 
ved skulderplager hos geriatriske pasienter, 
og funksjonell hoftestabilitet og balanse ved 
nevromuskulær trening med Redcord. n

– Snakk med pasienten 
om sex

n ereksjon, lyst eller utløsning. alt blir 
bedre hvis man snakker om det, mener psy-
kiater Haakon aars. Det har han gjort i over 
30 år. Nå formidler han sin kunnskap over 
300 sider i en ny bok, «Menns seksualitet», 
skriver tidsskriftet sykepleien.

– Jeg tror nesten det meste er med. 
Bortsett fra en del urologiske problemstil-
linger. Men jeg er jo ikke kirurg. Interessen 
for sex begynte da han traff den kjente 
sexologen Berthold Grünfeldt. 

– Han ble min mentor. Han anbefalte 
meg å forske på multippel sklerose og sek-
sualitet. Lederen i Ms-forbundet sa: «Fint, 
her blir folk skilt i hytt og vær fordi ingen 
tar opp seksualitet». 

Les mer: www.sykepleien.no
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Faggruppen for nevrologi, 

ortopedi og revmatologi vil 

ha flere medlemmer og lokker 

med interessante seminarer, 

godt faglig miljø og mulighet 

til å påvirke. på årsmøtesemi-

naret i trondheim var hovedte-

maet aldring.

TEKST og FoTo anne kristiansen rønning
fysioterapeuten@fysio.no

LInda W. Vassvik er kommunefysioterapeut 
i Vefsn i Nordland. Per i dag er hun ikke 
medlem i noen faggruppe, men hun har be-
stemt seg for å melde seg inn i Faggruppe 
NOR og var derfor blant deltakerne på års-
møteseminaret i Trondheim 10-11. mars.

– Jeg jobber med voksne og eldre i kom-
munehelsetjenesten; 50 prosent med reha-
bilitering og 50 prosent poliklinisk. En stor 
del av pasientene mine har problemstillinger 

knyttet til nevrologi, ortopedi og revmato-
logi. Faggruppen for geriatri kunne vært et 
alternativ, men jeg tror NOR ivaretar den 
faglige bredden jeg har behov for bedre, sier 
Vassvik. 

Samling på tvers
– Det er mange fysioterapeuter som job-
ber med våre fagfelt, og vi har plass til flere 
medlemmer, sier Bård Bogen, styremedlem 
og redaktør i faggruppens blad. 

– NOR er et samlende forum for fysio-
terapeuter på tvers av geografi og fag, og vi 
har påvirkningskraft i forhold til beslutnin-
ger som tas. Nå jobber vi for eksempel for at 
spesialisering skal gi større økonomisk ge-
vinst enn man ser i dag, sier Bogen, og un-
derstreker at man også er opptatt av å skape 
spennende fagseminarer.

– Det er utfordrende å finne temaer som 
fenger alle, i og med at vi har medlemmer 
fra et så bredt spekter. Vi vurderte å ha et 
mer fagspesifikt tema i år, men endte opp 
med aldring, som er relevant for de aller 
fleste. Neste år har vi ambisjoner om å få til 
et enda bedre program, da gjerne også med 

noen utenlandske navn. Faggruppe NOR 
er en samling av tre ulike retninger av fy-
sioterapien. Det gjør kanskje at mange ikke 
tenker på å melde seg inn, og i dag lekker 
vi nok noen medlemmer til faggruppene for 
idrettsfysioterapi, geriatri og manuellterapi, 
sier Bogen.

Litt stille
Faggruppen har i dag 280 medlemmer. 
Nestleder Mona Aaslund synes det er litt 
stille fra medlemmene.

– Vi vet det foregår mange diskusjoner 
blant medlemmene våre lokalt og ønsker 
at meningene også når oss. Vi er nå inne i 
en tid der det skjer endringer som poten-
sielt har stor påvirkningskraft på hvordan 
fysioterapeuter jobber. Eldrebølgen, sam-
handlingsreformen og tidlig utskriving fra 
sykehus er eksempler på samfunns- og hel-
seendringer som vil gi oss både muligheter 
og utfordringer. Det er mye å ta tak i for 
fysioterapeuter som jobber med revmato-
logi, ortopedi og nevrologi. Send gjerne en 
e-post, vi blir kjempeglade for respons, sier 
Aaslund. n

Plass til flere medlemmer i NOR!

nytt medLem Kom-
munefysioterapeut 
i Vefsn, Linda W. 
Vassvik, velger NOR 
som sin faggruppe. 

›››
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– Fysisk aktivitet er noe av det 

som hjelper aller best mot ar-

trose. Her har vi fysioterapeu-

ter en fantastisk mulighet til å 

bidra, sier rikke Helene Moe.

TEKST og FoTo anne kristiansen rønning
fysioterapeuten@fysio.no

MoE, som jobber ved Nasjonalt revmato-
logisk rehabiliterings- og kompetansesen-
ter (NRRK) ved Diakonhjemmet sykehus i 
Oslo, er fysioterapeut og stipendiat. Doktor-
graden hennes handler om å se på hva slags 
effekt tverrfaglig behandling og artroseskole 
kan ha for pasienter med artrose i hånd, hof-
te, kne eller med generalisert artrose. Målet 
er å være ferdig med avhandlingen «Func-
tioning in osteoarthritis» i løpet av 2012.

– Det finnes ikke effektive medikamen-
ter mot artrose, det mest brukte er NSAID. 
Men det er ikke så effektivt som trening. 
Forskning av høy kvalitet viser at styrketre-
ning, utholdenhetstrening og vektreduksjon 
er det som hjelper artrosepasienter best, slår 
hun fast. 

Moe har jobbet mye med å sammenstille 
forskning om artrose. Hun har skrevet flere 
artikler om det, og arbeidet har gitt henne 
mange aha-opplevelser. 

– For eksempel finnes det ikke høykva-
litets forskningsbasert dokumentasjon på 
at bevegelighetstrening virker positivt i for-
hold til hånd- og hofteartrose, sier hun – og 
påpeker at dette slett ikke betyr at fysiotera-
peuter skal slutte med bevegelighetstrening 
for denne gruppen pasienter.

– Vi må heller begynne med å forske på 
om det virker, sier hun. Tiltak som ifølge 
Moe er ganske godt dokumentert å ha ef-
fekt på artrose, er ortoser for tommelrotens 
grunnledd, undervisning og elektroterapi.

– Men evidensen her er ikke like god som 
for styrketrening, utholdenhetstrening og 
vektreduksjon. For øvrig har vi heller ingen 
høykvalitets forskningsbasert dokumenta-
sjon på at traksjon, livsstilsendring og patel-
la-tape hjelper i forhold til artrose, sier Moe. 

Rikke Helene Moe var med på å starte 
artroseskolen og artroseklinikken ved Dia-

konhjemmet sykehus og er nå, sammen 
med kolleger, i ferd med å utarbeide infor-
masjonsbrosjyrer for pasienter med artrose 
i hofte og kne. 

– Det finnes allerede en slik informa-
sjonsbrosjyre om håndartrose. Dersom noen 
er interessert i brosjyrene – eller i å starte ar-
troseskole, er det bare å ta kontakt, sier Moe. 

Kontakt: rikke.moe@nrrk.no eller artro-
senrrk@gmail.com. n

Med artrose på agendaen

om nRRK
n Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter har som hovedoppgave å samle, 
utvikle og formidle kunnskap om rehabilitering for mennesker med revmatiske sykdommer. Målet for 
Nrrk er forskning og fagutvikling som bidrar til å styrke det vitenskapelige grunnlaget for tverrfaglig 
behandling og rehabilitering for mennesker med revmatiske sykdommer.
Kilde: NRRKs nettsider

styret Bak fra venstre fagbladredaktør Bård Bogen, nestleder og nevrologikontakt Mona Aaaslund, 
revmatologikontakt Kirsten Jemtland Enger (gikk ut av styret på årsmøtet). Foran fra venstre sekretær 
Aarid Olsen, ortopedikontakt Willemijn Vervaat og leder Birgit Gran. 

foredragsHoLder  
Fysioterapeut og stipendiat 

Rikke Helene Moe holdt et inn-
legg om artrose på faggruppe 
NORs årsseminar i Trondheim.  

Foto: privat
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– Det negative fokuset på eldrebølgen er overdrevet, 

mener professor olav sletvold.

Først ut på Faggruppe NORs års-
møteseminar om aldring var Olav 
Sletvold, professor II ved institutt-
gruppe for slag og geriatri, NTNU. 

– Jeg er langt mer optimistisk 
enn mange andre og tror det ne-
gative fokuset på eldrebølgen er 
overdrevet. Vi vet at eldre lever 
lengre og lengre. Dersom alders-
utviklingen fortsetter som den har 
gjort fra 1840, vil det bety at mer 
enn halvparten av de som er født et-
ter år 2000 vil bli over 100 år. Men 
det trenger ikke å bety at mengden 
med syke og pleietrengende eldre vil 
øke så mye. Jeg tror vi vil få mange 
flere, men friskere eldre. Perioden 
der den enkelte har dårlig funksjon 
trenger ikke nødvendigvis å vare så mye lenger i fremtiden enn den 
gjør nå, sier Sletvold. 

Ifølge professoren eksisterer det mange endimensjonale teorier 
om hva aldring er. Prosessene som fører til aldring er trolig mange 
og komplekse, og det er lett å tro at vanlige aldersforandringer ikke 
er det. Men endringene kan like gjerne skyldes sykdom eller miljø-
påvirkning, sa Sletvold. n

Fakta om artrose

n  artrose er ikke bare en brusksykdom, slik vi trodde for 20 år siden. 
artrose angriper hele leddet, og skyldes at den naturlige repara-
sjonsmekanismen i et ledd ikke fungerer som den skal.

n  22 prosent av alle amerikanere (alle aldrer inkludert) har artrose.
n  artrose blir ikke alltid verre og verre med årene. artroseplager kan 

i mange tilfeller forsvinne av seg selv. 
n  Både kneartrose og håndartrose henger tett sammen med økt 

BMI. sammenhengen mellom BMI og hofteartrose ser ikke ut til å 
være like sterk.

n  Hele 40 prosent av alle med kneartrose har håndartrose.
n  toppidrettsutøvere og de som er veldig passive har større risiko 

for å få artrose enn andre. De som er normalt fysisk aktive og 
trener moderat ser ut til å ha det best.

n  Fysisk aktivitet øker ikke sjansen for å få leddprotese som følge 
av artrose. 

Kilde: Rikke Helene Moe

Eldrebølgen – ikke nødven-
digvis så voldsom

optimistisk Olav Sletvold, pro-
fessor ved NTNU, ser optimisisk 
på eldrebølgen.
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– «Brigding the gap», bygge 

bro mellom forskning og prak-

sis, er ikke mulig uten 5-årig 

fysioterapiutdanning, sier 

anne riiser svensen, leder i 

Fag- og spesialistrådet.

TEKST og FoTo Heidi Johnsen
hj@fysio.no

RIISER SVEnSEn er nyvalgt leder for NFFs 
fag- og spesialistråd. I skrivende stund har 
rådet bare hatt én samling, og Riiser Sven-
sen legger tydelig vekt nettopp på det, at hun 
er fersk. Men hun har likevel en del menin-
ger, og ikke minst erfaringer med faget som 
høgskolelektor ved bachelorutdanningen i 
fysioterapi, Høgskolen i Oslo. Det første hun 
gjør er å trekke fram NFFs tidligere forslag 
om 5-årig utdanning i fysioterapi som er 
lagt på is. 

– Min private overbevisning er at faget 
hadde profittert på en 5-årig utdanning, og 
ville stått sterkere i kampen med andre hel-
seprofesjoner. Det begrunner jeg med at det 
er en enorm forskningsmengde som skal in-
tegreres i dagens 3-årige bachelorutdanning. 
Det kommer hele tiden ny forskningsbasert 
kunnskap som vi trenger mer tid til å imple-
mentere i studiet. Tre år er ikke nok tid til å 
gi studentene all den kunnskap de trenger, i 
tillegg til all ny kunnskap som stadig kom-
mer på ulike felt. Fysioterapiutdanningen 
er i dag et presset studium, sier Anne Riiser 
Svensen.

Hun mener tidspunktet for debatt om 
omlegging er gunstig nå, fordi det er be-
stemt å fjerne turnus fra legestudiet.

– Da vil det sikkert komme opp en disku-
sjon om turnusordningen for fysioterapeu-
ter. I den forbindelse kunne man argumen-
tere med at dette året legges inn i et 5-årig 
utdanningsløp, hvor kandidaten da også har 
fått en master, sier Riiser Svensen.

gi forståelse
Ifølge Riiser Svensen er høgskolens mål å 
gi studentene en forståelse for faget og sette 
dem i stand til å jobbe forkningsbasert når 

de kommer ut i praksis.
– Det målet er jeg redd ikke alle når, 

blant annet fordi de ikke har forutsetninger 
for det. Noen gjør det, men mange velger 
å jobbe erfaringsbasert. Erfaring er viktig, 
men det er i skjæringspunktet mellom er-
faring og ny kunnskap at fagutvikling skjer. 
Det nytter ikke å snakke om å få forskning 
ut til praksisfeltet, hvis praksisfeltet ikke har 
grunnlag for å forstå forskningen.

Hun påpeker at med en master i grunn-
utdanningen kan man senere velge en områ-
despesifikk master i tillegg.

– Slik får vi dyktige og allsidige fysiote-
rapeuter. For de som ønsker en forskerkar-
riere legger et doktorgradsstudium til rette 
for det. Jeg tror at med en 5-årig utdanning 

ville vi ikke snakket om å bringe kunnskap 
ut til praksisfeltet. Da ville praksisfeltet ha 
et utgangspunkt for å forstå forskningen og 
implementere den i sin praksis. Slik er det 
ikke i dag, sier Anne Riiser Svensen. 

Spesialisering
Om Fag- og spesialistrådet leser vi på NFFs 
nettsider at rådet primært skal ivareta opp-
gaver innen forbundets etterutdannings-
virksomhet (kursvirksomhet). Rådet skal 
ivareta oppgaver innen utdanning, videreut-
danning, fagutvikling og forskning. Fag- og 
spesialistrådet hadde i forrige landsmøte-
periode fokus på revidert spesialistordning 
og fikk vedtatt at en mastergrad skal ligge i 
bunn for godkjenning som spesialist. Riiser 

Gir ikke opp 5-årig fysioterapiutdanning

økt forståeLse Anne Riiser Svensen, leder i NFFs fag- og spesialistråd, vil ikke 
begrave 5-årig fysioterapiutdanning. Foto: Heidi Johnsen
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Svensen berømmer dette arbeidet.
All ære til dem som fikk gjennom at mas-

tergrad skal være et krav for den nye revi-
derte spesialistordningen. Det er et paradig-
meskifte innenfor faget, sier hun.

Riiser Svensen påpeker at spesialister skal 
ha så mye kunnskap at de kan se sin egen 
kunnskap i en større sammenheng. 

Dette er også kravet i Bolognaerklæ-
ringen for masterkandidater. Jeg skjønner 
godt frustrasjonen hos de som har gammel 
spesialistutdanning, og jeg tror det er mange 
med den gamle spesialistordningen som vil 
ha problemer med å se dette ut fra de kri-
teriene som ligger der nå. Jeg jobbet selv 
som fysioterapeut i mange år og tok først 
videreutdanning i manuellterapi da jeg var 
godt voksen, 43 år. Jeg begynte deretter å 
undervise på fysioterapiutdanningen i Oslo. 
Her fikk jeg raskt vite at om jeg ønsket fast 
stilling, måtte jeg ta hovedfag. Det gjorde 
jeg. Den nye kunnskapen ga meg et helt nytt 
perspektiv og forståelse for faget, og jeg ser 
i dag at jeg ikke kunne fungert i denne stil-
lingen uten. 

nFFs kursvirksomhet
Selv om det står at Fag- og spesialistrådet 
primært skal ivareta oppgaver innen for-
bundets etterutdanningsvirksomhet, inn-
rømmer den nye lederen at hun ikke har satt 
seg så mye inn i dette ennå.

Men jeg tror vi må se på kursvirksom-
heten i forhold til ny kunnskap. Kursene 
er både populære og etterspurte. Det sitter 
mange dyktige medlemmer i Fag- og spe-
sialistrådet, og ikke minst sitter det mange 
dyktige medarbeidere i NFFs fagseksjon, så 
dette blir et spennende og utfordrende ar-
beid å gå løs på. 

Riiser Svensen påpeker at det er mye 
fokus på masterstudier som stadig flere fy-
sioterapeuter tar. Hun mener at dette ikke 
nødvendigvis fører fysioterapeutene lenger 
bort fra praksis. 

Tvert imot, legger en mastergrad til rette 
for en mer reflektert praksis, ved at både teo-
ri og praksis styrkes. Det betyr ikke at kurse-
ne har utspilt sin rolle, også forskningsbasert 
kunnskap har godt av å bli prøvd ut i felle-
skap med engasjerte kolleger og kursledere. 
Og det er alltid inspirerende å lære av kolle-
ger med stor kunnskap innen sitt område. n

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



20     Fysioterapeuten  4/11

Oversikt fra en doktorgradsavhandling: 

Motoriske problemer hos tenåringer 
født for tidlig eller for små

fag

Innledning
Det er kjent at barn født for tidlig eller for 
små har økt risiko for dødelighet og syke-
lighet i tiden fra 28. svangerskapsuke til syv 
uker etter fødselen (perinatalt). I Norge for 
barn med fødselsvekt under 1500 gram, har 
perinatal dødelighet sunket fra 67 prosent 
i 1967 til 11 prosent i 2008 (1). Imidler-
tid har man sett økt forekomst av alvorlige 
funksjonshemminger, og også en økning i 
antallet barn med mer diffuse vansker. Ne-
gative konsekvenser på ulike områder har 
også blitt beskrevet hos veksthemmede barn 
født til termin, selv om alvorlige handikap er 

mindre vanlig (2). 
Motoriske ferdigheter utgjør en viktig del 

av daglig funksjon, spesielt i barndommen. 
Dårlige motoriske ferdigheter kan også være 
assosiert med problemer på andre områder. 
Barn som er født for tidlig har oftere mo-
toriske problemer sammenlignet med ter-
minfødte barn, mens studier på motoriske 
ferdigheter hos barn som er født for små til 
termin har vist inkonsistente resultater.  

Denne artikkelen er en oversikt av av-
handlingen «Born too soon or too small: 
Motor problems in adolescence» (1), som 
ble forsvart for graden PhD i klinisk medi-

sin i april 2010. Den omhandler prevalens av 
motoriske problemer i en kohort av tenårin-
ger født for tidlig og for små, noen underlig-
gende mekanismer for slike problemer, og 
undersøker til slutt om motoriske proble-
mer kan identifiseres på et tidlig tidspunkt 
i livet. 

Hoveddel
Definisjoner
Betegnelsen «født for tidlig» ble brukt om en 
gruppe barn født med svært lav fødselsvekt 
(Very Low Birth Weight, VLBW), definert 
som ≤ 1500 gram, og betegnelsen «født for 
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Barn som var født for tidlig hadde oftere motoriske 
problemer som tenåringer sammenlignet med barn 
som var født til termin.

små» ble brukt om en gruppe barn født til 
termin med lav fødselsvekt i forhold til svan-
gerskapets lengde (Small for Gestational 
Age, SGA), definert som < 10 prosentilen. 

Motoriske ferdigheter ble benyttet om 

lærte oppgaver som krever viljestyrte 
kroppsbevegelser for å oppnå et bestemt mål 
(3), og motoriske problemer ble definert i 
henhold til manualene for de motoriske tes-
tene brukt i studien.

Identifisering av motoriske problemer
Valide og reliable motoriske tester er nyttige 
verktøy i identifisering av motoriske proble-
mer. Diskriminerende tester har til hensikt å 
skille mellom barn med «normal» og «avvi-
kende» motorikk. Disse er som regel basert 
på normer ut fra et større utvalg (4). Det fin-
nes ingen gullstandard for identifisering av 
motoriske problemer, siden ingen test dek-
ker hele spekteret av motoriske ferdigheter 
(5). Ulike mål på motoriske ferdigheter kan 
derfor identifisere ulike barn. 

Det finnes mange tester for yngre barn, 
mens det er relativt få tester som undersø-
ker motoriske ferdigheter i tenårene (1). 
I denne avhandlingen ble Movement As-
sessment Battery for Children (Movement 
ABC) brukt ved 14 års alder. I tillegg ble 
Bayley Scales of Infant Development (BSID) 
og Peabody Developmental Motor Scales 
(PDMS) brukt ved ett og fem års alder. Alle 
disse er standardiserte og har vist tilfreds-
stillende reliabilitet og validitet (1).

Årsaksforhold
Ifølge gjeldende teorier er motorisk utvik-
ling et komplekst resultat av modning av 
flere kroppssystemer i kombinasjon med 
krav fra omgivelsene og erfaring med opp-
gaven (1). Derfor har motoriske problemer 
sannsynligvis mange årsaksfaktorer. På in-
dividnivå spiller både motoriske, kognitive 
og sensoriske systemer en rolle i utøvelsen 
av motoriske ferdigheter (6). Noen hevder 
at motoriske problemer er forårsaket av 
utviklingsmessige forsinkelser, som kan ha 
årsak i et umodent sentralnervesystem (7), 
cerebrale lesjoner (8) og eller cerebellare le-
sjoner (9). Andre betrakter motoriske pro-
blemer som del av den normale variasjonen 
i motoriske ferdigheter (10). Flere har ansett 
motoriske problemer som resultat av senso-
riske prosesseringsvansker (11). Av de seks 
sansene (syn, hørsel, berøring, lukt, smak og 
propriosepsjon) er syn og propriosepsjon de 

Motoriske probleMer Hos premature 
barn med svært lav fødselsvekt kan motoriske 
problemer skyldes en generell hjerneskade etter 
prematur fødsel.  Foto: Colourbox.com
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viktigste i kontroll av bevegelser (7). Synet er 
kanskje det viktigste sensoriske systemet for 
postural kontroll, og spiller en sentral rolle i 
innlæring av nye motoriske ferdigheter (12). 
Noen har foreslått at motoriske problemer 
er sekundære til problemer med visuell-mo-
torisk og visual-perseptuell integrasjon (13), 
mens andre hevder at motoriske problemer 
er forårsaket av proprioseptive vansker (14). 
Proprioseptiv informasjon samles gjennom 
et stort antall reseptorer i muskler, sener og 
ledd, som informerer oss om kroppens rela-
tive posisjon uten bruk av synet. Von Hof-
sten og Rösblad (15) påpeker at handlinger 
vanligvis krever tett inter- og intra-sensorisk 
integrasjon. I de fleste manuelle oppgaver vil 
både syn og propriosepsjon påvirke utfallet 
av bevegelser (15).   

Motoriske problemer hos barn født for 
tidlig eller for små  
Barn født med svært lav fødselsvekt (VLBW) 
har en høyere risiko for cerebral parese (CP) 
[risiko 50-100 per 1000] sammenlignet med 
normalpopulasjonen [risiko 1-3 per 1000] 
(16). Men også VBLW-barn uten CP viser 
ofte motoriske problemer. Forsinket moto-
risk utvikling de første levemåneder eller 
-år (17;18) ser ut til å manifestere seg som 
motoriske vansker innen disse barna begyn-
ner på skolen (19-21). Selv om motoriske 
problemer er rapportert for alle områder 
av Movement ABC, det vil si for manuelle 
ferdigheter, ball- og balanseferdigheter, in-
dikerer en nylig publisert meta-analyse 
at disse barna har større problemer med å 
holde balansen enn å utføre ferdigheter med 
hender og fingre, og minst problemer med 
å håndtere en ball (22). Få studier har fulgt 
disse barna til tenårene, men de få som har, 
rapporterer fortsatt tilstedeværelse av moto-
riske problemer (23;24). 

Det er færre studier på motorisk utvik-
ling og motoriske ferdigheter hos termin-
fødte SGA-barn. Risikoen for CP er 2-3 
ganger høyere i den enn i den generelle po-
pulasjonen (25). Selv om noen studier har 
rapportert motoriske avvik og forsinkelser 
de første dagene, månedene og årene sam-
menlignet med kontroller (26-28), er utfal-
let langt fra klart (26;27). I førskolealder (29) 
og ung voksen alder (30) er det blant annet 
rapportert finmotoriske vansker. Andre har 
funnet motoriske problemer bare hos SGA-
barn der vektsthemming har startet tidlig i 
svangerskapet (31), eller blant de mest vekst- 
retarderte (32), selv om dette ikke er entydig 

(33). Det er ingen tidligere studier som har 
undersøkt motoriske ferdigheter hos SGA-
barn i tenårene.  

Få har undersøkt betydningen av senso-
riske systemer i forhold til motoriske ferdig-
heter hos VLBW-barn, og ingen har studert 
dette hos SGA-barn. Hos premature barn 
ser det ut til å være en sammenheng mellom 
motoriske ferdigheter og samsyn, synskarp-
het, skjeling og kontrastsensitivitet (34). 
Inter- og intra-sensorisk integrasjon har 
blitt beskrevet i populasjoner med kjente 
motoriske problemer, som «utviklingsmes-
sig koordinasjonsforstyrrelse» og CP, men 
ikke i generelle populasjoner av premature 
barn. Neligan et al (32) studerte integrasjon 
av hørsel og syn samt berøring og syn hos 
barn født premature og terminfødte SGA-
barn. De fant signifikante forskjeller mel-
lom gruppene ved seks års alder, men ett år 
senere var forskjellene bare signifikante for 
barna med SGA som viste mest veksthem-
ming. 

Ideelt sett er målet å identifisere barn med 
motoriske problemer så tidlig som mulig for 
å kunne forebygge negative konsekvenser på 
sikt. Imidlertid har motoriske undersøkelser 
i liten grad kunnet forutsi senere motorisk 
utfall (35). Hjernens plastisitet kan gjøre det 
mulig å kompensere for små og tidlige lesjo-
ner (36), og omgivelser og sosiale faktorer 
påvirker i tillegg langtidsutfall (4). Forutsi-
gelse (prediksjon) av senere funksjon er li-
kevel bedre i risikopopulasjoner, spesielt for 
barn med nevrologiske tilstander, som CP og 
utviklingsmessige forsinkelser (37). Det fin-
nes få longitudinelle studier av motoriske fer-
digheter med standardiserte tester (4). Un-
dersøkelse av motoriske ferdigheter kan også 
være en viktig markør for kognitive vansker, 
lærevansker og atferdsproblemer (21).

Hensikten med studien
Målsettingen i de ulike artiklene var å un-
dersøke: 

I: om VLBW- og terminfødte SGA-tenårin-
ger har økt forekomst av motoriske proble-
mer sammenlignet med kontroller. 
II: hvordan synsvansker er assosiert med økt 
risiko for motoriske problemer hos VLBW- 
og terminfødte SGA-tenåringer. 
III: om VLBW- og terminfødte SGA-tenår-
inger har dårligere utførelse enn kontroller 
på en manuell peketest som undersøker in-
ter- og intra-sensorisk integrasjon. 
IV: om motorisk undersøkelse ved ett og 
fem års alder kan identifisere motoriske pro-
blemer ved 14 år.

Artiklene
Artikkel I: Motor skills in adolescents with 
low birth weight
I denne artikkelen ble Movement ABC an-
vendt for å identifisere motoriske problemer 
i en populasjonsbasert kohort av 54 VLBW- 
og 59 terminfødte SGA-tenåringer. Vi fant 
økt prevalens av motoriske problemer i 
VLBW- og SGA-gruppen sammenlignet 
med kontrollgruppen. En av fire VLBW-
tenåringer [odds ratio (OR): 9.3; 95 % kon-
fidensintervall (KI): 2.5-34.5] og en av seks 
SGA-tenåringer (OR: 4.7; 95 % KI: 1.2-18.4) 
hadde motoriske problemer sammenlignet 
med kontrollene. Det var ingen kjønnsfor-
skjeller i VLBW-gruppen, og denne grup-
pen hadde dårligere resultater på alle sub- 
skalaene på Movement ABC. I SGA-grup-
pen var den økte risikoen for motoriske pro-
blemer spesielt høy for gutter når det gjaldt 
manuelle ferdigheter.  

Analyser utført når vi ekskluderte barn 
med CP og eller lav estimert intelligens-
kvotient (IQ), viste at dårlige motoriske 
ferdigheter er hyppig blant tenåringer med 
lav fødselsvekt uten fysiske og eller mentale 
handikap. Vekt og høyde ble identifisert som 
mulige tilslørende (konfunderende) fak-
torer, men den økte risikoen for motoriske 
problemer i VLBW- og SGA-gruppen kunne 
ikke forklares av dårlig postnatal vekst. 

Resultatene tyder på at motoriske 
problemer hos tenåringer som var født 
med svært lav fødselsvekt (≤ 1500 g) 
skyldes en generell hjerneskade etter 
prematur fødsel.
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Artikkel II: Do visual impairments affect 
risk of motor problems in preterm and 
term low birth weight adolescents?
Blant 51 VLBW- og 56 SGA-tenåringer 
som hadde gjennomført både en motorisk 
undersøkelse og en synsundersøkelse, var 
oddsen for å ha motoriske problemer sam-
menlignet med kontrollgruppen følgende: i 
VLBW-gruppen 10.4 (95 % KI: 2.2-49.4) og 
i SGA-gruppen 5.1 (KI: 1.0-25.8). I VLBW-
gruppen ble oddsen for å ha motoriske 
problemer påvirket av alle synsvariablene, 
og mest av synskarphet, etter enkeltvis jus-
tering for disse variablene. Oddsen ble mest 
redusert når vi justerte for summen av alle 
synsproblemer (abnormalitetskåren) hvor 
justert OR var 6.8 (KI: 1.3-34.5). Problemer 
med manuelle ferdigheter var i all hovedsak 
påvirket av synsvansker. I SGA-gruppen var 
oddsen for å ha motoriske problemer rela-
tivt upåvirket av de enkelte synsvariablene 
og av abnormalitetsskåren.

Vi konkluderte derfor med at motoriske 
problemer i VLBW-gruppen, men ikke i 
SGA-gruppen, var påvirket av visuelle pro-
blemer, selv om risikoen for motoriske pro-
blemer fortsatt var høy etter justering for 
synsvariablene. 

Artikkel III: Inter- and intra-modal mat-
ching in very low birth weight and small 
for gestational age adolescents
I denne artikkelen brukte vi en manuell 
peketest for å undersøke inter- og intra-
sensorisk integrasjon i en populasjonsba-
sert kohort av 53 VLBW- og 59 terminfødte 
SGA-tenåringer. Vi fant at VLBW-tenårin-
gene gjorde det dårligere når det gjaldt in-
ter- og intra-sensorisk integrasjon sammen-
lignet med kontrollgruppen. Imidlertid var 
forskjellene ikke statistisk signifikante når vi 
ekskluderte tenåringer med CP og lav esti-
mert IQ.

SGA-tenåringene hadde like god utførel-
se som kontrollene på den manuelle peke-
testen, men gjorde det relativt dårligere med 
sin ikke-dominante hånd sammenlignet 
med sin dominante. Kontrollene og VLBW-
tenåringene med normal IQ og uten CP, ut-
førte testen like bra med begge hender. 

Vi konkluderte med at det var ingen store 
forskjeller i inter- og intra-sensorisk inte-
grasjon mellom VLBW- og SGA-tenåringer 
sammenlignet med kontroller, og at de dårli-
gere resultatene i VLBW-gruppen på denne 
testen hovedsakelig ble forklart av et høyere 
antall tenåringer med CP og lav estimert IQ. 

Artikkel IV: Predictive value of early mo-
tor evaluation in preterm very low birth 
weight and term small for gestational 
age children
Denne artikkelen inkluderte 28 VLBW- og 
57 SGA-barn som deltok i oppfølgingsstu-
dien ved ett og 14 år og/eller fem og 14 år. 
Vi fant at motoriske problemer hos VLBW-
barn ved 14 års alder kunne identifiseres 
hos en høy andel barn ved å bruke enten 
Bayley Scales of Infant Development ved 
ett år (sensitivitet 0.80, 95 % KI 0.38-0.96; 
spesifisitet 1.0, KI 0.82-1.0) eller Peabody 
Developmental Motor Scales ved fem år 
(sensitivitet 0.83, KI 0.44-0.97; spesifisitet 
0.83, KI 0.61-0.94). Imidlertid ble motoriske 
problemer hos terminfødte SGA-barn og 
kontroller ved 14 års alder ikke identifisert 
ved Bayley Scales of Infant Development 
ved ett år. Og bare halvparten ble identifisert 
ved Peabody Developmental Motor Scales 
ved fem år. I SGA-gruppen økte imidler-
tid sensitiviteten når vi inkluderte de med 
lave skårer (på kuttverdigrensen) ved ett og 
fem år (sensitivitet 0.75, 95 % KI 0.41-0.93). 
Spesielt identifiserte femårsundersøkelsen 
sju av åtte SGA-barn med senere manuelle 
problemer. I alle gruppene var spesifisitet og 
negative prediktive verdier høye.  

Vi konkluderte dermed med at både Bay-
ley Scales of Infant Development og Peabo-
dy Developmental Motor Scales kan forutsi 
senere motorisk funksjon hos VLBW-barn, 
og at barn med normal motorisk funksjon 
på et tidlig tidspunkt mest sannsynlig har 
normale motoriske ferdigheter ved 14 års 
alder. 

Avslutning
Å bli født for tidlig med en fødselsvekt un-
der 1500 gram gir økt risiko for motoriske 
problemer i tenårene, både når det gjelder 
manuelle ferdigheter, ballferdigheter og 
balanse. En betydelig del av de motoriske 
problemene hos tenåringer med VLBW var 
påvirket av synsvansker, noe som indike-
rer at motoriske og visuelle problemer ofte 
opptrer sammen. Vi fant også en lett svek-
kelse i integrering av sensorisk informasjon 
hos tenåringer med VLBW som også hadde 
cerebral parese og lav estimert IQ. Det er 
sannsynlig at den høye prevalensen av mo-
toriske problemer i VLBW-gruppen skyldes 
en skade i hjernens tidlige utvikling. Dette 
støttes av at vi var i stand til å identifisere de 
fleste barna med senere motoriske proble-
mer så tidlig som ved ett års alder. 

Å bli født for liten med fødselsvekt un-
der 10-prosentilen gir økt risko for moto-
riske problemer, spesielt for gutter i forhold 
til manuelle ferdigheter. Dette ble imidler-
tid ikke forklart av synsvansker eller dår-
lig sensorisk integrasjon, og de motoriske 
problemene kunne ikke identifiseres tidlig i 
livet. Det biologiske grunnlaget for de moto-
riske problemene i denne gruppen kan være 
knyttet til lettere dysfunksjoner i hjernen. 
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Title: Born too soon or too small: Motor problems in adolescence
Abstract 

n Introduction: Children born too soon (preterm) and or too small (small for gestational 
age) have increased risk of mortality and morbidity.

n  Main section: Motor problems are frequently reported in children born preterm. Studies 
on motor skills in children born small for gestational age (SGA) at term have shown incon-
sistent results. The aim was to study the prevalence of motor problems, whether visual 
impairments influenced their motor problems, whether integration of vision and proprio-
ception was reduced, and if early motor evaluations could identify children with motor 
problems in adolescence.

n  We found that a higher proportion of very low body weight (VLBW) and SGA adolescents 
had motor problems compared with controls. A substantial part of the motor problems in 
the VLBW, but not in the SGA group, was influenced by visual impairments. The VLBW 
adolescents with cerebral palsy or low estimated intelligence quotient had poorer inter- 
and intra-sensory integration, whereas SGA adolescents performed poorer with their non-
preferred than their preferred hand. Most of the VLBW adolescents with motor problems 
were identified already at one year.

n  Conclusion: The results suggest that motor problems in the VLBW group are due to a ge-
neral brain damage following preterm birth, whereas in the SGA group they may be caused 
by subtle brain dysfunctions following intrauterine growth restriction.

n Key words: Motor problems, very low birth weight, small for gestational age.

Forstå demens

Redaksjon: Alzheimerforeningen (Danmark)
Forlag: Hans Reitzels Forlag
ISBN: 9788741254326

Forstå demens er en fagbok for alle som 
ønsker innblikk i hva det vil si å ha en de-
menssykdom, både pårørende og fagfolk. 
Dette er 2.utgave av boken.

Boken er skrevet av 19 eksperter på 
oppdrag fra den danske Alzheimerfore-
ningen. Forlaget skriver i sin informasjon 
at kunnskap om sykdommer som fører til 
demens er en vesentlig forutsetning for 
å yte optimal hjelp til de som rammes av 
demens. 

Motstand – psykologi og pedagogikk  
for helseprofesjoner

Forfattere: Ruth Mach-Zagal og Margrethe Høst
Forlag: Munksgaard 
ISBN: 9788762809864

Bokens danske tittel er «Modstand – psykologi og 
pædagogik for sundhedsprofesjoner». Målgrup-
pen er ifølge forlagets informasjon helsepersonell 
som gjerne vil lære av å møte motstand, fra 
pasienter, kolleger, studenter eller fra seg selv.

 Motstand i denne sammenhengen kan dreie 
seg om atferd hos pasienter som ikke vil samar-
beide, kursdeltakere som nekter å delta i undervisning eller kolleger som 
avviser nye arbeidsmetoder.

«Modstand» er beregnet på undervisning innen psykologi og pedago-
gikk ved helsefaglige utdanninger, men boken kan også være til nytte for 
helsepersonell i praksis.
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Commentary
This trial raises two important research questions. First, is TCA 
more effective than sham acupuncture and waiting list? Second, 
does provider communication style have an effect on treatment 
response? The trial provides strong evidence that TCA is not 
more effective than sham acupuncture. Both interventions were 
more effective than waiting list though, and, given that the sham 
procedure was successful, the effect can be considered as a pla-
cebo effect. Further, this trial showed that communication style 
mattered more than the provided treatment with respect to pain 
perception and satisfaction. 

The authors should be acknowledged for their trial design, 
which enabled them to control for and measure the effects of 
provider-patient interactions in the response to acupuncture. The 
use of penetrating needling as sham procedure instead of a sham 
procedure with retractable needles strengthens the conclusion of 

no difference in effect between TCA and sham acupuncture. 
The strong monitoring with audio taping of the treatment ses-

sions ensured high compliance among the treatment providers. 
This might have contributed to the significant, but small effect of 
communication style. It is interesting to observe that the main ef-
fect of both treatments appeared within the first follow-up at four 
weeks, indicating that the placebo response appeared early. This 
finding is of clinical importance as a limited number of treatment 
sessions were enough to achieve a placebo response. 

Should we recommend acupuncture to patients with knee OA? 
The authors do not give us any help here since they do not address 
this question. On one hand we can say that we can recommend 
acupuncture since it is better than waiting list, although the posi-
tive benefits are probably due to a placebo effect. Placebo is an 
important positive mechanism to use as a clinician. A warm and 
positive consultation style can be recommended irrespective of 

Traditional Chinese Acupuncture was not superior to sham acupuncture for knee 
osteoarthritis, but delivering treatment with high expectations of improvement 

was superior to delivering treatment with neutral expectations.

Synopsis
Summary of: Suarez-Almazor M, et al 
(2010): A randomized controlled trial of 
acupuncture for osteoarthritis of the knee: 
effects of patient-provider communication. 
Arthritis Care Res 62: 1229–1236. [Prepared 
by Kåre Birger Hagen, CAP Editor.] 

Question: What are the comparative ef-
fects of Traditional Chinese Acupuncture 
(TCA) and sham acupuncture for patients 
with knee osteoarthritis (OA) when con-
trolling for the effect of the acupuncturists’ 
communication styles? 

Design: A nested 2-stage randomised 
clinical trial, where patients were rando-
mised to one of three style groups, waiting 
list, high expectations, or neutral expecta-
tions, and nested within style, TCA, or sham 
acupuncture. 

Setting: A hospital general internal medi-
cine department in Texas, USA. 

Participants: Men and women over 49 ye-
ars with knee OA according to the American 
College of Rheumatology criteria. Additio-
nal inclusion criteria were pain in the knee 
in the preceding two weeks, > 3/10 on a vi-

sual analogue scale, no prior treatment with 
acupuncture, stable treatment with nonste-
roidal anti-inflammatory drugs, analgesics, 
or glucosamine. Exclusion criterion was 
intra-articular injections in the knee in the 
previous two months. Randomisation of 560 
participants allocated 238 to the high expec-
tations group, 242 to the neutral expecta-
tions group and 80 to the waiting list group. 

Interventions: Six acupuncturists licensed 
in traditional Chinese medicine carried out 
the intervention. For the communication 
style intervention, providers conveyed high 
expectations of improvement, by using posi-
tive utterances such as ‘I think this will work 
for you’, while neutral expectations were 
conveyed with uncertainty utterances such 
as ‘It may or may not work for you’. For the 
acupuncture intervention the procedure and 
specific points were standardized by a panel 
consisting of the acupuncturists in each of 
the two arms: TCA points on the basis of cli-
nical practice, and sham points outside the 
relevant meridians. 

Outcome measures: The primary outco-
mes were Joint-Specific Multidimensional 

Assessment of Pain (J-MAP), Western Onta-
rio and McMaster Universities Osteoarthri-
tis Index (WOMAC) pain subscale, and 
Satisfaction with Knee Procedure (SKIP) 
measured at four weeks, six weeks (end of 
treatment) and three months. 

Results: 527 (94%) participants comple-
ted the study. There were no significant dif-
ferences between the TCA and sham groups 
in any of the outcome measures. Patients in 
the high expectations communication style 
group had statistically significant impro-
vements in pain (J-MAP) and satisfaction 
(SKIP) compared with the neutral group. 
Mean differences (95% CI) at three months 
follow up were 0.4 (0.1 to 0.7) for J-MAP 
(one to seven scale), and 0.2 (0.03 to 0.3) for 
SKIP (one to five scale). 

Conclusion: In patients with knee OA, 
needling of meridian points was not more 
effective than the use of sham points, whe-
reas acupuncturists’ communication styles 
had a small, but statistically significant effect 
on pain reduction and satisfaction.

›››
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treatment modality. On the other hand, there are ethical consid-
erations by recommending treatments that have shown to contain 
mainly a placebo effect. Although this trial was about acupunc-
ture, it may make us think about many of our physiotherapy in-
terventions – to consider whether the positive effects we observe 
and measure are due to the intervention or more to do with the 

way we deliver the intervention. 

Margreth Grotle, Oslo University Hospital and Diakonhjemmet 
Hospital, Oslo, Norway

Litteratur
Grotle M. Appraisal Critical appraised paper. J Physiother 2011; 57(1): 56.

››› Commentary continues

I en fagartikkel i Fysioterapeuten nr 6/2010 
hevder Langhammer et al (2010a) at vi 
fremsetter «bevisste eller ubevisste fakta-
feil» om  studien av Bobath versus Motor 
Relearning Program (MRP) i akutt reha-
bilitering av slagpasienter. Studien inngår i 
en hovedfagsoppgave (Langhammer 1998) 
og fire påfølgende vitenskapelige publika-
sjoner (Langhammer og Stanghelle 2000, 
2001, 2007 og 2010b). Vi ønsker å klargjøre 
grunnlaget for våre påstander om den nevn-
te studien.

I fagartikkelen omtaler forfatterne vår 
påstand om at pasientene i studiens Bobath-
gruppe ble mobilisert senere enn pasientene 
i MRP-gruppen som en «bevisst eller ube-
visst faktafeil» (Langhammer et al 2010a). 
Vår påstand er basert på følgende sitater fra 
diskusjonskapittelet i originalpublikasjone-
ne (se referanser i parentes): 

«The patients in the MRP group were 
mobilized earlier on [vår utheving] in 
the rehabilitation and kept active to a 
greater extent than patients in the Bo-
bath group.» (Langhammer og Stanghel-
le 2000) og «Pasientene i MRP-gruppen 
ble mobilisert tidligere [vår utheving] 
i rehabiliteringen og var mer aktive enn 
Bobath-gruppen.» (Langhammer og 
Stanghelle 2001, side 2808, avsnitt 4). 

Vi har tidligere kritisert studiens Bobath-
manual for manglende samsvar med dagens 
praksis i norske slagenheter og med Bo-
bathkonseptet slik det undervises på kurs i 
regi av NFF og IBITA (International Bobath 

Instructors Training Association), samt for 
ikke å bygge på «… detaljerte beskrivelser i 
Bobaths bok», slik Langhammer skriver på 
side 24 i sin hovedfagsoppgave fra 1998 (se 
vår fagkronikk i Fysioterapeuten nr 2/2009 
samt debattinnlegg i Fysioterapeuten nr 3, 5 
og 6, 2002). 

Langhammer et al (2010a) velger ikke å 
diskutere kritikken mot konkrete elementer 
i studiens Bobathmanual. Forfatterne hen-
viser isteden til prosessen med å utarbeide 

manualen. Vi vil imidlertid hevde at det er 
innholdet i manualen, ikke prosessen med å 
lage den, som har betydning for resultatene 
i studien. 

Vi påstår at behandlingen av studiens 
Bobathgruppe er beskrevet i studiens Bo-
bathmanual. I fagartikkelen kaller forfat-
terne også denne påstanden en «bevisst eller 
ubevisst faktafeil» fra vår side (Langhammer 
et al 2010a). Men hva står det i originalpu-
blikasjonen? I hovedfagsoppgaven presente-
res manualen under overskriften «Fysiote-
rapibehandling gruppe 1. Bobath konsept» 
(Langhammer 1998, vedlegg 1). Videre skri-
ves følgende om manualen: 

«(I forbindelse med starten av prosjek-
tet ble et arbeidsdokument) [vår paren-
tes] utarbeidet for å operasjonalisere 
særtrekk ved Bobath (Vedlegg 1 og 2).» 
(Langhammer 1998, s 24, 1. avsnitt). 

I den vitenskapelige artikkelen tre år seinere 
(i Tidsskrift for Den norske legeforening) 
står det følgende:

«Deretter ble aktuelle fysioterapeuter i 
avdelingen trent opp og samkjørt i be-
handling av hjerneslagpasienter, etter 
henholdsvis Bobath- og MRP-manuale-

Faktafeil om Langhammer og Stanghelles 
Bobathstudie?

Fysioterapeuten bekrefter at sitatene i 
innlegget stemmer med teksten i origi-
naldokumentene. 

bobath – Det er innholdet i manualen, ikke 
prosessen med å lage den, som har betydning, 
skriver forfatterne. Foto: Arkiv
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ne. Prosjektleder (BL) var ansvarlig for 
denne opplæringen, som ble repetert 
med jevne mellomrom under prosjekt-
perioden.» (Langhammer og Stanghelle 
2001, s 2806, 2. avsnitt). 

I fagartikkelen argumenterer forfatterne for 
å legge bort bruken av egennavn som Bo-
bath og heller bruke deskriptive termer på 
terapien (Langhammer et al 2010a). I den 
samme artikkelen forsvarer de også bruken 
av betegnelsen Bobath på det Langhammer 
har undersøkt i sin studie. Egennavnet Bo-
bath brukes videre også i en ny RCT-studie 
(Langhammer og Stanghelle 2010b), en stu-
die hvor forfatterne bruker tallmaterialet 
fra Langhammers hovedfag fra 1998 som 
grunnlag for å evaluere utvikling av beve-
gelseskvalitet mellom Bobath- og MRP-
gruppen.

Vi er enige med Langhammer et al 
(2010a) i at det er uheldig og forvirrende 
at innholdet i Bobathkonseptet tolkes for-
skjellig i ulike fagmiljø. I hovedfagsoppga-
ven har Langhammer på en god måte gjort 
grunnlaget for sin studie transparent, ved 
å publisere hovedelementene i den fysiote-
rapi pasientene fikk i en MRP-manual og en 
Bobathmanual. Bruk av deskriptive termer 
(i stedet for egennavnet Bobath), basert på 
formuleringer i den publiserte manualen, 
ville gjort det tydelig hvilken type praksis 
resultatene i Langhammer og Stanghelles 
studier kan brukes som et argument mot. 

Bente Gjelsvik og Helge Hæstad

Referanser
– Langhammer. Bobath eller motor relearning program? : en 
sammenligning mellom to typer fysioterapibehandling for 
hjerneslagpasienter. En randomisert, kontrollert studie. Hoved-
fagsoppgave i helsefag. Oslo: Universitet i Oslo, 1998. 
– Langhammer B, Stanghelle JK. Bobath or motor relearning 
programme? A comparison of two different approaches of 
physiotherapy in stroke rehabilitation: a randomized controlled 
study. Clin Rehabil 2000; 14(4): 361-9.
– Langhammer B, Stanghelle JK. Fysioterapi etter hjerneslag – 
en randomisert kontrollert studie. Tidsskrift for den norske 
lægeforening 2001; 121: 2805-9.
– Langhammer B. Physiotherapy after stroke – a lifetime 
endeavour. Doktorgradsavhandling. Oslo: Universitetet I Oslo, 
2007.
– Hæstad H, Gjelsvik B. Hva er Bobath-miljøet og forskeren 
Langhammer uenige om? Fysioterapeuten 2009; 2: 15-8.
– a) Langhammer B, Stanghelle JK, Sunnerhagen KS, Opheim A. 
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2010a; 77(6): 2-11.
– b) Langhammer B, Stanghelle JK. Can physiotherapy after 
stroke based on the Bobath concept result in improved quality 
of movement compared to the motor relearning programme. 
Physiother Res Int 2010b 18. doi: 10.1002/pri.474 [Epub 
ahead of print]. 

Der findes endnu intet selvstændigt vi-
denskabeligt fysioterapeutisk paradig-
me. At forske meningsfuldt i fysioterapi 
forudsætter viden om, hvad den enkelte 
fysioterapeut gør samt at kunne besvare 
spørgsmålet; Hvad er fysioterapi? Schön 
peger på uhensigtsmæssigheden i, at små 
sundhedsprofessioner, som fysioterapi, of-
test har store sundhedsprofessioner og det 
medicinske perspektiv som forbillede og 
forsøger at kopiere deres syn på forskning, 
behandlingsprocedurer osv. I stedet bør vi 
udvikle vores selvstændige faglige egenart 
og slås for, at få denne anerkendt som et nyt 
fysioterapeutisk paradigme. 

Relationen mellem patient og fysiote-
rapeut anses som helt central i fysioterapi. 
Et faktum som biomedicinsk og kvanti-
tativ forskningsmetodik indenfor feltet 
ofte anser, eller overser, som «bias» eller 
«støj». Anerkendelse af fysioterapi som et 
nyt selvstændigt videnskabeligt paradigme 
forudsætter at fagets professionelle praksis 
og selvforståelse defineres klart og umisfor-
ståeligt. Derved afgrænses det territorium, 
som det nye selvstændige fags egen forsk-
ning bør belyse. 

Hvad er fysioterapiens 
genstandsfelt? 
Apropos ovenstående, foreslås derfor ned-
enstående fremtidige definition af fysiote-
rapi ved hjælp af en model, hvor kommu-
nikations- og relationsaspektet i fysioterapi 
er en aktiv del af behandlingen og dermed 
ikke er bias og støj. Der kommunikeres hele 
tiden verbalt og nonverbalt i relationen. 
Det gælder uanset om fysioterapeuten er 
klar over det, eller ej, eller om hun priori-
terer dette aspekt af fysioterapien, eller ej. 
Det er vigtigt at understrege, at vi her taler 
om kommunikation og ikke om psykote-
rapi. Fysioterapiens genstandsfelt er derfor, 
hvor nedenstående aspekter mødes og i de-
res gensidige vekselvirkning i situationen. 

Figur 1, som definerer fysioterapi som 
modell, består av to hovedaspekter: ’kom-
munikation og relation’ samt ’teknik og 
metode’, som selvfølgelig kan underop-
deles i en uendelighed. Det faktum at der 
ikke findes andre overbegreber til disse to  

aspekter, er formentlig en central pointe i 
definitionssammenhænge. Det er tæt på 
uundersøgt, hvilken betydning aspekterne 
har sammen og hver for sig. Samtidig er 
det fagets nye udfordring. Et nyt systema-
tisk review støtter op om og finder evidens 
for, at relationen eller alliancen, mellem te-
rapeut og patient, i sig selv har en positiv 
fysioterapeutisk effekt.

Hvad har fysioterapeutisk effekt?
Sat på spidsen er spørgsmålet om det er tek-
nik- og metodeaspektet, der har fysiotera-
peutisk effekt eller om det er kommunika-
tions- og relationsaspektet? Ofte er det nok 
kombinationen af de to. Men tænk, bare 
tænk, hvis kommunikations- og relations-
aspektet nogle gange har større fysiotera-
peutisk effekt end teknik- og metodeaspek-
tet. Det må fremtidig forskning efterprøve. 
Det kan således ikke umiddelbart afvises, 
at fysioterapeuter, bør arbejde mere syste-
matisk med kommunikations- og relations-
arbejdet samt efter- og videreuddanne sig 
heri, fordi patienterne ofte både har gavn 
samt fysioterapeutisk effekt heraf. Måske 
er dette starten på en spændende udvikling 
for faget fysioterapi som et nyt selvstændigt 
videnskabeligt paradigme? 

Jens Olesen, MEd 
Klinisk underviser
Fysioterapeutisk specialist i rehabilitering

Et selvstændigt fysiotera-
peutisk paradigme?

FIGuR 1 Definisjon på fysioterapi med to 
hovedaspekter eller -faktorer: kommunikation 
og relation (parentes en) samt teknik og metode 
(parentes to). Aspektene kan underopdeles i 
en uendelighed. X = gange eller multiplikasjon, 
mens pilene illustrerer sammenvevning og kom-
pleksitet rundt aspektenes virkning som slett 
ikke er mattematisk. 

Fysioterapi => situationel (kommunikation og relation) 
x (teknik og metode) omkring krop og bevægelse 

=> fysioterapeutisk effekt.
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Dag Ingvar Jacobsen: 
Forståelse, beskrivelse og forklaring. Inn-
føring i metode for helse- og sosialfagene 
Høyskoleforlaget 2010, 2. utgave 
294 sider
Pris: kr. 399
ISBN: 978-82-7634-857-6

Hva er forskning? Hva betyr ulike ord og begrep? 
Hvordan velge riktig design ut fra ulike spørsmål 
og problemstillinger? Hvordan gå frem i en forsk-
ningsprosess? Dette er noen av spørsmålene 
boken befatter seg med. 

Dag Ingvar Jacobsen er professor ved Institutt 
for statsvitenskap og ledelsesfag ved Universite-
tet i Agder. Han har skrevet flere bøker og artikler, 
og har bred erfaring fra empirisk forskning og 
undervisning.

Bokens hovedtittel er beskrivende for dens 
innhold og oppbygging. Boken gir grundig forkla-
ring i forhold til fremmedord og begrep, og gir deg 
god oversikt over hva som finnes av muligheter. 
Den er lettlest og guider deg gjennom de ulike 

fasene i en forskningsprosess. Den inneholder de 
hyppigst benyttede metodene innen kvalitativ 
og kvantitativ tilnærming, og fordeler og ulemper 
av disse. Hvert kapittel starter med sentrale 
spørsmål og påfølgende svar. Dette bidrar til 
å gi oversikt over innholdet og gjør boken mer 
tilgjengelig. Forfatter bruker gode eksempler og 
figurer som fremhever forståelsen av tekst. I til-
legg inneholder boken referanser, personregister 
og stikkordsregister.

Forfatters grunnleggende antagelse er at 
kvalitative og kvantitative tilnærminger ikke er 
prinsipielt forskjellige fra hverandre. De er meto-
der for å samle inn empiri, som egner seg i ulike 
sammenheng til å belyse ulike spørsmål og pro-
blemstillinger. Begge metodene har både fordeler 
og ulemper, som sammen kan utfylle hverandre. 
Forfatter påpeker at det ideale forskningsdesig-
net er å kombinere både kvalitativ og kvantitativ 
forskning. Dette er i tråd med nyere trend, hvor 
flere ser nytten av kombinert forskning. Derfor 
mener jeg boken er oppdatert. I tillegg er den 
brukervennlig med sine innledende spørsmål til 

hvert kapittel.
Boken anbefales studenter og alle som 

trenger innføring i forskning innen helse og 
sosialfagene. Andre utdypende bøker anbefales 
når design er valgt.  

Beathe Lind
Spesialfysioterapeut med mastergrad i 
helsefag
Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi
Habiliteringsteamet Sykehuset Buskerud

prosessbeskrivende innføringsbok i metode

PHYSIOTHERAPY EVIDENCE DATABASE
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Pågangen er stor, og ventetiden for bas-
sengtrening og besøk hos fysioterapeut kan 
være lang.

Ifølge Henrik Nilsson, fysioterapeut på 
Røde Kors behandlingssenter for krigsskad-
de og torturerte, er bassengtimene ettertrak-
tet blant pasientene på mottaket. Nesten in-
gen forlater plassen sin frivillig. Mange har 
kommet trofast, uke etter uke, i flere år. 

– For mange handler bassengtreningen 
like mye om sosial tilhørighet som fysisk 
trening. Det er en måte å bryte isolasjonen 
på. De kjenner seg trygge i disse omgivel-

sene, noe som ikke er selvsagt for personer 
med denne bakgrunnen, forklarer han. 

Henrik Nilsson er en av to fysioterapeu-
ter på Røde Kors sitt mottak i Malmø. Han 
og hans kollega Anna Raud tar sammen 
med de øvrige medlemmene i rehabilite-
ringsteamet, som består av arbeidsterapeut, 
sosionom, leger og psykologer, imot nær-
mere 500 pasienter hvert år. Av disse har 
omtrent halvparten behov for fysioterapi. 

Alle bærer på traumatiske opplevelser og 
minner fra krig eller tortur, forklarer Anna 
Raud.

Lang vei tilbake for 
krigens ofre

Hva er tortur?

For å regnes som tortur skal tre kriterier 
være oppfylt, i henhold til Fns torturkon-
vensjon:
n en person blir utsatt for sterk smerte 
eller lidelse, fysisk eller psykisk.
n Hensikten er å straffe en person eller å 
tvinge fram informasjon eller tilståelse. 
n en offentlig myndighet har utført, 
beordret eller samtykket til torturen.

stadig flere personer søker om asyl i sverige og andre vestlige land. Mange 

kommer fra konfliktområder, som irak og afghanistan. i Malmø har røde Kors 

et behandlingssenter for krigsskadde og torturerte, der de får hjelp til å 

bearbeide sine opplevelser. 
TeKST og FOTO Göran Engström, fysioterapeuten@fysio.no
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tilbake til livet Anna 
Raud og Henrik Nilsson 
hjelper torturofre med å 
bearbeide sine opplevelser.



ettertraktet Bassengtimene 
er ettertraktet blant pasientene, 
blant annet fordi det er en fin 
måte å bryte isolasjonen på.
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Midtøsten og afghanistan
Personer fra Midtøsten, i første rekke fra 
Irak og Palestina, utgjør sammen med per-
soner fra Afghanistan de største pasient-
gruppene. Selv om ikke alle har vært direkte 
delaktige i krig eller utsatt for tortur slik det 
er definert i FNs torturkonvensjon, er beho-
vet for hjelp omfattende. Selve opplevelsen 
av krig kan være nok til å skape alvorlige 
traumer, forklarer Henrik Nilsson.

– En gruppe som man sjelden tenker 
på som torturofre, er gjerningsmennene. 
Det kan dreie seg om soldater som under 
press har blitt tvunget til å drepe eller tortu-
rere andre. Disse minnene er ofte mer plag-
somme enn fryktelige opplevelser de selv 
har blitt utsatt for.

– En stor andel av flyktningene på Røde 
Kors i Malmø er nylig ankommet. Men det 
finnes også en gruppe pasienter som har 
vært her lenge, forteller Anna Raud. I ho-
vedsak gjelder dette personer fra Balkan og 
Sør-Amerika.

– Dette er personer som har fungert bra i 
flere år, men så hender det noe i familien el-
ler på jobben som får minnene til å komme 
tilbake slik at hele tilværelsen raser sammen. 
Posttraumatisk stressyndrom er den vanlig-
ste diagnosen hos personer som har vært 
utsatt for krig eller tortur. Overspenthet, 
unnvikende, påtrengende minner, konsen-
trasjonsproblemer og søvnproblemer do-
minerer symptombildet. Dessuten, påpeker 
Anna Raud, har nesten alle pasienter som 
kommer til mottaket smerter, ofte flere ste-
der på kroppen.

Tortur og smerte
Henrik Nilsson refererer til studier som 
viser at smerter er det vanligste problemet 
hos mennesker som har vært utsatt for tor-
tur. Det er vanligvis tre eller fire områder av 
kroppen som rammes. Smertenes utbredelse 
varierer, avhengig av hvilken tortur offeret 
har vært utsatt for. En vanlig metode er slag 
mot fotsålene, som genererer sterke smerter 
først og fremst i føtter, legger og knær. Det 
er ikke uvanlig at smerten også sprer seg til 
andre deler av kroppen, for eksempel rygg, 
skuldre og nakke på grunn av endret gang-
mønster, påpeker Anna Raud.

En annen vanlig metode er opphenging. 
Offeret blir bakbundet og henges opp et-
ter armene. Metoden kombineres ofte med 
slag mot ulike deler av kroppen og elektrisk 

tortur. Henrik Nilsson påpeker at valget av 
torturmetode som oftest er meget utspeku-
lert. Formålet er å påføre livslange mén, som 
helst uten å være synlige for omgivelsene, 
skal påminne offeret om det som har hendt. 

– Er offeret for eksempel en fremstående 
basket- eller volleyballspiller, så velger man 
kanskje opphenging. Metoden forårsaker 
store skader i skuldrene, og hver gang offeret 
forsøker å kaste en ball, blir det en påmin-
nelse om torturen.

Selv om fysiske mén er vanlig etter tor-
tur, er det langt fra alltid mulig å verifisere 
skadene gjennom manuelle undersøkelser 
eller røntgen. Til og med psykisk tortur, slik 
som skinnhenrettelser og langvarig isole-
ring, kan gi fysiske symptomer. For mange 
er minnet av det de har vært utsatt for det 
mest plagsomme.

Den komplekse problematikken gjør sø-
ket etter spesifikke, fysiske skader, kroppsdel 
for kroppsdel, mindre relevant. Det gjelder å 
fokusere på helheten, snarere enn på detal-
jer, forklarer Henrik Nilsson.

Bred behandling
Dette gjør behandlingen bred. Den kan om-
fatte alt fra smertelindring ved hjelp av aku-
punktur og massasje, til forsiktig mobilise-
ring og lett fysisk aktivitet der målsettingen 
er å lære pasienten å bruke kroppen sin igjen. 

– Det vanskelige er at symptomene går 
over i hverandre, overspentheten forårsaker 
fysiske spenninger som i sin tur gir smerte. 
Det fører så til at pasienten får vanskelighe-
ter med å sove, hvilket igjen kan forverre de 
psykiske problemene.

– Hva skiller arbeidet på et mottak for tor-
turofre fra arbeidet på en vanlig klinikk? 

– En viktig forskjell er tempoet, forkla-
rer Henrik Nilsson. Det er umulig å forutse 
hvordan en person som har vært utsatt for 
fysisk eller psykisk tortur kommer til å rea-
gere i en undersøkelses- eller behandlings-
situasjon. Situasjonen kan for eksempel 
minne om et forhør. Og å be en person som 
er blitt utsatt for seksuelle overgrep om å kle 
av seg i løpet av den første konsultasjonen er 
heller ingen god ide. 

– Før vi kan starte behandlingen, må vi 
bygge opp en god relasjon der pasienten føler 
seg trygg. Man skal ikke være redd for å stille 
personlige spørsmål eller prøve seg frem. 
Samtidig gjelder det å være lydhør og stoppe 
opp når det trengs, sier Henrik Nilsson.

– Det er pasientens reaksjoner som be-
stemmer hvor raskt vi kan gå frem. 

Psykolog og samtaleterapeut
Når pasientene kommer til mottaket første 
gang, får de treffe en psykolog eller en sam-
taleterapeut for en innledende samtale. Der-
etter kobles lege og fysioterapeut inn hvis 
det trengs. Det er ikke uvanlig at fysiotera-
pien gjennomføres sammen med psykolog 
eller samtaleterapeut, for eksempel i ulike 
former for gruppebehandling.

– For mange er det veldig skamfullt å 
snakke om det de har opplevd. Det kan være 
enklere for pasienten å fortelle om sine opp-
levelser hvis behandlingen starter med en el-
ler annen form for fysisk aktivitet, forklarer 
Anna Raud.

En annen viktig forskjell er målsettingen 
for behandlingen. Målet behøver ikke nød-
vendigvis å være at pasienten skal bli smer-
tefri. Å forklare hvorfor pasienten har vondt 
og få han eller henne til å forstå at det ikke er 
en livstruende tilstand, kan være vel så vik-
tig. Det handler om små steg som på sikt kan 
innebære store forandringer i pasientens liv.

Lindre smerten
– Om vi kan lindre smerten, om enn bare 
for noen timer, så vil pasienten få en følelse 
av at det går an å påvirke tilstanden. Det er 
et viktig steg som kan innebære at pasienten 
sover bedre. Neste dag er hun mer uthvilt, 
og kan konsentrere seg om studiene sine, 
jobben sin eller leke med barna uten å bli 
sint eller irritert. 

En av de vanskeligste gruppene å ta seg 
av er asylsøkerne, mener Henrik Nilsson. I 
tillegg til alle traumatiske opplevelser de har 
i bagasjen, er de også urolige for fremtiden. 

– De vet ikke om de får bli i Sverige, 
de uroer seg for slektninger som er igjen i 
hjemlandet og har kanskje også barn med 
psykiske plager. 

– Er det ikke vanskelig å håndtere alle disse 
triste historiene og tragiske skjebnene?

– I begynnelsen kunne det være det, men 
etter en stund lærer du at du ikke kan ta 
problemene med deg hjem. Vi snakker mye 
sammen her på jobben, og får også regel-
messig veiledning hos psykolog.

– Man lærer seg å fokusere på det posi-
tive, og å ta i bruk den kraften som finnes i 
en person som tross alt har overlevd tortur, 
sier Henrik Nilsson og Anna Raud. n
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thaer ble torturert så å si hver 

eneste dag i flere måneder. 

Vaktene i fengslet hengte han 

opp i taket og slo han med 

geværkolbene i ansiktet og på 

kroppen. 

når MiSHandLingen var over, låste de 
han inn i et lite bur, der han verken kunne 
snu seg eller rette seg opp. En istykkerrevet 
skulder, smerter i rygg og nakke, hodepine, 
numne fingre og utslåtte tenner. Listen over 
de fysiske skadene kan gjøres betydelig len-
ger. Men det er kanskje minnet om behand-
lingen han ble utsatt for som plager ham 
mest. 

– Hadde det ikke vært for min fysikk og 
sterke psyke, hadde jeg ikke overlevd mer 
enn to dager i fengslet, forsikrer Thaer.

Thaer ble født i Jordan for 41 år siden. 
Hans far var palestiner og kom opprinne-
lig fra et sted utenfor Jaffa i det nåværende 
Israel. 

Etter videregående bestemte Thaer seg 
for å bli militær. Han tilbrakte noen år i det 
jordanske forsvaret, før han valgte å slutte 
seg til PLO, den palestinske frigjøringsor-
ganisasjonen. Etter et par år med utdanning 
og trening, ble han håndplukket av Yassir 
Arafat som en av den palestinske lederens 
personlige livvakter.

– Arafat kom til skolen for å velge ut de 
livvaktene han ville ha. Jeg husker hvordan 
han studerte oss nøye før han pekte på meg, 
forteller Thaer.

Arafats besøk ved skolen ble starten på 
noen spennende år for Thaer, med god lønn 
og reiser over hele verden. Men det var sam-
tidig anstrengende. Å hele tiden måtte være 
på vakt slet både fysisk og psykisk.

– de kom midt på natten
Etter noen år kjente Thaer at nok var nok, 
og slo seg ned i Ramallah på Vestbredden 
sammen med sin kone og deres barn. Han 
åpnet en kafé og håpet på fred og ro. Men 
ganske snart begynte den israelske hæren å 
interessere seg for han. De var stadig på jakt 

Torturen ga mén for livet

Mindre anspent Etter snart ett års behandling med blant annet avspenning, akupunktur og lett 
fysisk trening har Thaer blitt betydelig bedre.
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De kom midt på natten. De skrek og 
kastet granater inn i huset. de vanligste tortur- 

metodene:

n  slag under fotsålene
n  elektrisk tortur (mot f.eks.kjønns-

organ)
n  isolasjon i små rom over lang tid
n  offerets hode holdes under vann 

inntil kvelningsgrense.
n  Voldtekt

Vanlige reaksjoner 
på tortur:

n  Kroniske smerter (ofte flere 
steder på kroppen)

n  Mareritt
n  angst
n  irritasjon
n  Flashbacks (gjenopplever 

torturen i våken tilstand)
n  skyldfølelse
n skam
n  Dårlig selvbilde

Kilde: rCt

etter informasjon om Yassir Arafat. 
– De kom midt på natten. De skrek og 

kastet granater inn i huset. Jeg klarte å unn-
slippe, og i lang tid flyttet jeg mellom ulike 
steder; en natt i Jenin, to netter i Nablus og 
en i Ramallah, sier Thaer.

I 2002 tok friheten slutt. Han ble pågre-
pet og sendt til et israelsk fengsel mellom 
Nablus og Ramallah. Familien fikk ikke vite 
noe, og de var overbevist om at han hadde 
blitt drept.

I fengslet begynte de israelske militære 
å spørre han ut. Når han ikke hadde noe å 
fortelle, slo de.

– Jeg forsøkte å forklare at jeg hadde vært 
livvakt for Arafat, ikke hans nærmeste se-
kretær, og derfor ikke kunne svare på spørs-
målene deres, forklarer Thaer.

Til slutt slapp han ut, men med trussel 
om at han ville bli skutt hvis de så han igjen.

Thaer tok med seg familien tilbake til Jor-
dan. Han startet et nytt firma, denne gangen 
med tanke på import av klær. 

Fengslet i jordan
En dag da han kom tilbake fra en utenlands-
reise, ble han stoppet av politiet på flyplas-
sen. 

– De ville ha informasjon om israelerne. 
Når jeg vegret meg, satte de meg i fengsel og 
mishandlet meg. Til slutt tok de passet mitt, 
som jeg hadde hatt siden jeg ble født. Uten et 
permanent pass kunne ikke familien lenger 
bli i Jordan. Igjen måtte Thaer flykte, mens 
kona, som opprinnelig kommer fra Tunis, 
tok med seg barna til hjemlandet. 

Det har nå gått fire år siden Thaer kom 
til Sverige. Skadene etter torturen og alle de 
traumatiske minnene har satt dype spor. En 
lærer på svenskopplæringen så hans proble-
mer og kontaktet Røde Kors rehabiliterings-
senter.

Etter snart ett års behandling med blant 
annet avspenningsøvelser, massasje, aku-
punktur og lett fysisk trening, har Thaer blitt 
betydelig bedre. Han har fortsatt hodepine 
og smerter i nakke og skuldre, men inten-
siteten har minsket. Funksjon og rørlighet i 
både rygg og armer har blitt bedre, og num-
menheten i hendene er nesten helt borte, 
mye takket være akupunkturbehandlingen, 

forteller fysioterapeut Henrik Nilsson.
– Da Thaer begynte med fysioterapi, 

hadde han et ekstremt høyt stressnivå. Han 
var anspent og klarte ikke å ha døren til be-
handlingsrommet stengt, og reagerte på den 
minste lyd fra omgivelsene, forteller Nilsson 
videre.

et menneskelig vrak
Det er vanskelig å tenke seg den nesten to 
meter høye, atletisk bygde mannen som et 
menneskelig vrak. Men man får en anelse 
om hvordan alle de grusomme opplevelsene 
har påvirket ham når han under samtalen 
gang på gang blir stille og trekker pusten 
dypt.

Hans fysikk og sterke vilje til å komme 
tilbake til et anstendig liv har vært til uvur-
derlig hjelp på veien.

Da vi treffer Thaer i Malmø, venter han 
på beskjed om fast jobb i en frukt- og grønn-
saksforretning. Etter en tid i praksis, har ar-
beidsgiveren bare godt å si om han. Thaer 
krysser fingrene for sin egen skyld – men 
fremfor alt for familien.

– Jeg nekter å sette meg ned å vente på 
hjelp. Jeg vil være et forbilde for mine barn, 
vise dem at det lønner seg å utdanne seg og 
arbeide, avslutter Thaer. n

koMMunikasjon Brosjyren om torturrehabilitering gis ut på flere språk.
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rehabiliterings- og forsknings-

senteret for torturofre (rCt) i 

København er verdensledende 

på behandling og rehabilite-

ring av torturofre. 

OrganiSaSjOnen ble grunnlagt i 1982 av 
den danske legen Inge Genefke, som gjen-
nom sitt engasjement i Amnesty Internatio-
nal har vært en pådriver i kampen mot tortur 
og organisert vold siden midten av 70-tallet.

I dag inngår RCT i et globalt nettverk 
av menneskerettsorganisasjoner, og har 
gjennom paraplyorganisasjonen IRCT av-
leggere over hele verden. På kontoret i Kø-
benhavn jobber et 80-talls personer. En av 
dem er fysioterapeut Anette Klahr. Hun tar 
imot på RCTs kontor; et bygg i flere etasjer, 
med mange rom og lange, smale korridorer, 
bare et steinkast fra byens store turiststrøk 
«Strøget». Lokalene er slitte, og skal man tro 
Anette Klahr, ikke spesielt praktiske heller. 
For små rom med behov for oppussing, ly-
der dommen.

Akkurat som hos Røde Kors i Malmø er 
ventetiden for pasientene som søker seg til 
RCT lang. Fra man blir henvist til behand-
lingen starter kan det gå 1,5 år. 

– Og da har vi til og med kortet ned på 
ventetiden det siste året, konstaterer Anette 
Klahr.

Fire rehabiliteringsteam
Grunnen til den kortere ventetiden er ikke 
i første rekke den restriktive innvandrings-
politikken som Danmark, under innflytelse 
av Dansk Folkeparti, har gjort seg kjent for. 
Antallet som søker seg til klinikken er fort-
satt veldig høyt, forsikrer Anette Klahr. Den 
kortere ventetiden skyldes at man nylig har 
forsterket kapasiteten med et nytt rehabili-
teringsteam. Dette er det fjerde teamet, og 
består, i likhet med de tre andre, av fysiote-
rapeut, lege, psykolog og sosionom. 

Anette Klahr, som ved siden av å utføre 
klinisk arbeid med pasientene også har det 
fysioterapeutiske ansvaret for utviklingen av 

det tverrfaglige samarbeidet, kan ikke sterkt 
nok understreke betydningen av samarbeid 
over profesjonsgrensene.

På RCT skjer alt pasientarbeid innefor 
teamets rammer.

– Vi har er en meget integrerende form 
for tverrfaglig samarbeid, noe jeg anser som 
absolutt nødvendig når man arbeider med 
mennesker som har overlevd tortur. Det er 
minst to profesjoner involvert i alt vi gjør, 
ofte flere. Vi har for eksempel en smerte-
skole der alle fire yrkesgruppene er med. Det 
ville være helt umulig for meg som fysiote-
rapeut å lykkes med behandlingen på egen 
hånd, forklarer Anette Klahr.

Torturoverlevere
Problembildet for torturoverlevere – Anette 
Klahr foretrekker å kalle dem overlevere og 
ikke ofre – minner til en viss grad om pasi-
enter med langvarige smerter. De to gruppe-
ne har den kognitive problematikken, søvn-
problemer og nedsatt konsentrasjonsevne til 
felles. For en person som er rammet av tor-
tur kommer i tillegg posttraumatisk stress.

– En vanlig smertepasient våkner flere 
ganger hver natt på grunn av smerten. En 
person som har blitt utsatt for tortur våkner 
i tillegg på grunn av mareritt. Det gjør at 
mange torturoverlevere ikke sover mer enn 
fire timer per natt, forklarer Anette Klahr.

Når man snakker om traumatiserte flykt-
ninger, havner fokus ofte på posttraumatisk 
stress, konstaterer Anette Klahr videre. Men 
et annet og minst like utbredt problem, er 
den langvarige smerten. Av pasientene på 
RCT lider nærmere 95 prosent av langvarige 
smerter, forklarer Anette Klahr. 

– Smerten har sine røtter i den fysiske 
torturen, men som ved all langvarig smerte 

finnes det også emosjonelle og kognitive di-
mensjoner.

Studier viser at ulike former av tortur gir 
smerte i spesifikke kroppsdeler. Mange ram-
mes dessuten av nevropatiske smerter og 
sensitivitetsforstyrrelser. Hos personer som 
er blitt utsatt for langvarig og kraftig smerte 
mot kroppen, skjer det forandringer i ner-
vesystemet, både sentralt og perifert. Til-
standen kan minne om allodynia, en slags 
overfølsomhet, der til og med lett berøring 
genererer sterk smerte. 

Kartlegge
En viktig del av Anette Klahrs arbeid er å 
kartlegge årsakene til pasientenes smerter. 
Det gjøres i samarbeid med de øvrige team-
medlemmene. Deretter gjelder det å forklare 
for den urolige pasienten at den langvarige 
hode- eller ryggsmerten ikke er livstruende, 
at smerte ikke forårsakes av en svulst, men 
kommer av de fysiske og psykiske overgre-
pene som pasienten har blitt utsatt for. Neste 
utfordring er å få pasienten til å akseptere 
smertene sine, og hjelpe han eller henne til 
bedre livskvalitet, til tross for smertene.

Alt dette er en del av rehabiliteringen, 
forklarer Anette Klahr. Som en rød tråd 
gjennom prosessen pågår dessuten arbei-
det med å lindre pasientens smerter, samt 
å bygge opp pasientens egne ressurser for å 
håndtere smerten i hverdagen.

– Som fysioterapeut gjelder det å ha både 
de somatiske og de psykiatriske brillene på. 
Siden vi vet at smerte er en følelse som kan 
startes av en tanke eller et minne, behøver vi 
ikke primært å fokusere på det fysiske. I ste-
det må vi finne ut av hva det er som starter 
opplevelsen av smerte. Når kommer smer-
ten? Jo, når jeg har mareritt! Å få pasienten 
til å forstå sammenhengen er meget viktig. 
Siden kan vi arbeide med fysisk trening for 
å gi pasienten nye, positive opplevelser av 
kroppen, forklarer Anette Klahr, og legger til:

– Det verste du kan gjøre når du møter en 
torturoverlever er ikke å ta dem på alvor, el-
ler tro at de lyver. Hvis de sier at de ikke kan 
arbeide på grunn av smerte, så er det deres 
opplevelse, selv om vår oppfatning kanskje 
er en annen. n

Teamarbeid er nøkkelen til fremgangsrik 
rehabilitering

rct Anette Klahr 
jobber som fysiote-
rapeut i ett av de fire 
tverrfaglige teamene 
ved Rehabiliterings- og 
forskningssenteret 
for torturofre, RCT, i 
København.



Fysioterapeuten  4/11     35

Innlegg skal ikke være lengre enn 500 ord eller 3.000 tegn. Forkortelser/endringer som går ut over det ortografiske, grammatikalske eller det å gjøre set-
ninger mer forståelige, legger vi fram for forfatter før trykking. Alternativt skal det stå under innlegget at det er forkortet/redigert av redaksjonen. Titler 
settes i redaksjonen, men kom gjerne med forslag! Frister, se tredje siste side.

debatt
Dette finner jeg både krenk-
ende og meget uprofesjonelt.

Fysioterapeuten trykte i sitt forrige 
nummer en reportasje om Manuell-
terapeut Tom Arild Torstensen og 
hans nyutviklede behandlingsme-
tode kognitiv rehabiliteringsterapi 
(KRT). Behandlingsmetoden blir 
i reportasjen presentert som en 
nyutvikling innenfor fysikalsk 
behandling av smertepasienter 
og som om dette er Torstensens 
egenutviklede metode. En vesentlig 
del av KRT er forklaring av smertens 
fysiologi, smertens psykologi og 
sammenhengen mellom smerte og 
fysisk aktivitet.

David Butler skrev boken 
’The Sensitive Nervous 
System’ i 2000 (Butler, 
2000) og i 2003 den ba-
nebrytende boken ’Explain 
Pain’ sammen med Lorimer 
Moseley (Butler & Moseley, 
2003). Explain Pain 
foreslår å presentere en 
forklaringsmodell basert på 
hvordan smerte fungerer, 
på et fysiologisk, biologisk 
og psykologisk plan, til 
smertepasienter for å bedre 
muligheten til å hjelpe 
disse pasientene. Boken 
tar i tillegg for seg hvordan 
immunsystemet, endokrin-
systemet og smertesystemet 
deler mange fysiologiske elementer. 
I de siste ti årene har Neuro Ortho-
paedic Institute (NOI) spredd sitt 
budskap og ikke minst sin kunnskap 
om smerte via en biopsykososial 
forklaringsmodell til hele verden i 
form av kurs, konferanser, seminarer 
og bøker. Moseley har bevist ved 
flere anledninger at kunnskap om 
smertens fysiologi kan hjelpe på 
smerteopplevelsen hos pasienter 

med kronisk smerte (Moseley & 
Hodges, 2004a, 2004b). 

Da jeg tok min mastergrad i 
manuellterapi ved Curtin University 
of Technology i Perth, Australia, var 
det en sak som var viktigere enn alt 
annet. Å kopiere, låne eller presen-
tere andres arbeid uten rettmes-
sig kildehenvisning uavhengig av 
formell eller uformell setting er ikke 
akseptabelt.  Om andres arbeid er 
en idé, et konsept, en presentasjon, 
en teknikk eller et vitenskaplig verk 
spiller liten rolle. Det er fagkollegialt, 
profesjonskollegialt, vitenskaplig 

rettmessig og ikke minst høflig å 
henvise til andres arbeid som man 
selv presenterer, og det er her 
reportasjen om Torstensens KRT har 
vesentlige mangler. 

«Metoden ble for første gang 
presentert for fysioterapeuter 
i Norge på et kurs på Stokkøya 
Sjøsenter i Åfjord i Sør Trøndelag 
nylig». Jeg betviler ikke at dette 
var første gang dette kurset ble 

holdt for fysioterapeuter i Norge, 
men jeg regner med at det ikke er 
første gang fysioterapeuter i Norge 
går på kurs i kognitiv terapi? Det 
er heller ikke første gang at kurs i 
smertefysiologiske biopsykososiale 
forklaringsmodeller blir presentert i 
Norge og helt sikkert ikke medisinsk 
treningsterapi (MTT) heller. Explain 
Pain med David Butler ble senest 
holdt i Drammen i 2009 og Torsten-
sen holder selv årlige kurs i MTT 
rundt om i Norge. 

«Plansjene forteller på en lett-
fattelig og humoristisk måte nor-

male fysiologiske og psykologiske 
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». Tanken om lettfattelig kom-
munikasjon med pasienter gjennom 
humoristiske tegninger og modeller 
er selve kjernen i Explain Pain og er 
grunnleggende i den biopsykoso-

siale behandlingsmodellen. Selv om 
plansjene er selvlagete, selvtegnet 
og skrevet på norsk burde man 
referere til kilden, om det være seg 
fagkilden, den vitenskapelige kilden 
eller inspirasjonskilden. 

KRT er ikke et nytt behandlings-
verktøy for fysioterapeuter – det er 
heller tre ulike og sannsynlig effekti-
ve behandlingsformer satt i system. 
Torstensen har satt sammen en 
svært fornuftig og spennende 
pakkeløsning bestående av kognitiv 
terapi, kunnskap om smertefysiologi 
og gradert medisinsk treningsterapi, 
men å kalle det for en ny behand-
lingsmetode er ikke bare skivebom, 
men også svært ukollegialt, uprofe-
sjonelt og ikke minst uhøflig. 

Svein Kristiansen, 
Bsc (Hons) pg Dip Ma Mt
Manuellterapeut, MsK Klinikken 
Hans & olaf Fysioterapi, svein@
mskklinikken.no
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svar til svein Kristiansen

Kognitiv rehabiliteringsterapi (Krt) – kommunikasjon 
og fysisk aktivitet som smertebehandling
Det å referere til kilder har jeg alltid 
vært nøye med både i forskning som 
bedrives, artikler som skrives og når 
jeg underviser på seminarer og på 
kurs som Kognitiv rehabiliterings 
terapi (KRT). Det var jeg også denne 
gangen på kurset på Stokkøya hvor 
journalist og fysioterapeut Anne 
Kristiansen Rønning deltok og skrev 
en reportasje som nylig ble publisert 
i Fysioterapeuten (1). 

At det i denne journalistiske 
reportasjen ikke er referert direkte 
til Lorimer Moseleys forskning 
og boken Explain Pain (2), er ikke 
ensbetydende med at det ikke ble 
referert til deres publikasjoner under 
todagers kurset. På den nye poste-
ren smertens fysiologi har jeg under 
en av de nyutviklede tegningene 
også henvist til boken Explain Pain 
som: adapted from Butler B and 
Moseley GL 2003. Explain Pain, NOI 
group Publishing, Adelaide, Australia. 
Når det gjelder posteren Smertens 
Psykologi, har jeg på posteren hen-
vist til 3 kilder, referanser (3-5). Fi-
gurene på posterne er originalarbeid 
gjort av en kunstner her i Stockholm. 
De pedagogiske modellene som jeg 
bruker er noe helt nytt og utviklet 
over flere år og finnes i kursmateria-
let til KRT-kurset. 

Kunnskap er ikke noe statisk, og 

det vil stadig skje en utvikling av nye 
kommunikasjonsmodeller for bedre 
å hjelpe pasienter. Boka til Moseley 
og Butler er snart ti år gammel, og 
mange har hatt god nytte av det de 
har formidlet gjennom den. Kunn-
skap må også tilpasses den kultur 
som vi arbeider i, og her i Norden 
har vi en lang tradisjon for å bruke 
fysisk aktivitet som smertebehand-
ling. Kommunikasjonsmodellene i 
KRT brukes for at pasienter bedre 
skal forstå sin smerte og hvordan 
riktig dose av trening kan påvirke 
smerteopplevelsen. 

Det er en stor utfordring både for 
helsepersonell og pasienter bedre å 
forstå at riktig dosert trening over 
tid er den beste smertelindringen vi 
har – og at effekten er dose-respons 
relatert (6,7). De nye kommunika-
sjonsmodellene og de nye plansjene 
gjør det lettere for pasienter å gjen-
nomføre høydose, høyrepetetiv 
trening som smertebehandling. 
Plansjene på veggen kommuniserer 
hele tiden med pasienten, og dette 
kombinert med metoder fra Kognitiv 
Terapi som eksponering gir oss fy-
sioterapeuter et nytt redskap – KRT. 

Derfor finner jeg det både 
krenkende og meget uprofesjonelt 
at en kollega som Svein Kristiansen 
insinuerer at jeg skal ha «kopiert, 

lånt eller presentert andres arbeid 
uten rettmessig kildehenvisning 
uavhengig av formell eller uformell 
setting» samt hertil å kategorisere 
dette som «skivebom, men også 
svært ukollegialt, uprofesjonelt og 
ikke minst uhøflig».

Det er både overraskende og 
uforståelig at Svein Kristiansen 
framfører slike grove anklager uten 
først å kontakte meg for å verifisere 
riktigheten i sine påstander. Jeg vil 
også legge til at Svein Kristiansen 
ikke deltok på KRT-kurset på Stokk-
øya, Han har dermed ingen innsikt i 
det som ble presentert der.

Tom Arild Torstensen
stockholm mars 2011
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Fysioterapeuten bekrefter at det på kurset ble informert om at 
Moseleys forskning og boka Explain Pain har vært til inspirasjon for 
Torstensen – sammen med annen forskning. Dette kunne absolutt 
vært nevnt i reportasjen, men falt dessverre bort. Samtidig må det 
understrekes at dette var en journalistisk reportasje. Dermed var ikke 
det vitenskapelige hovedfokuset.  Red.

DEBATT
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«Ja visst gör det ondt när knoppar brister», skriver Karin Boye og setter ord på at 
forandring kan være skummelt og kanskje smertefullt. Det virker naturlig å bruke 
disse ordene nå. NFF har deltatt i et arbeid for å se om takstmodellen i avtalefysiote-
rapi kan moderniseres. Dagens takstmodell setter takster på ulike fysioterapitiltak, og 
noen tolker nåværende takster som at de på sett og vis definerer hva som er fysiote-
rapi. Den enkelte fysioterapeuts inntekt blir altså avhengig av valg av tiltak, ikke hva 
som er god fysioterapi for den enkelte pasient. Dessuten gir dagens takster begrenset 
uttelling for økt kompetanse; vi får ikke vist fram bredden i fysioterapikompetansen 
når det kun er to grupper som får økonomisk uttelling.

Arbeidet har også sin bakgrunn i myndighetenes behov for kontroll med pengebru-
ken. En av utfordringene i arbeidet har derfor vært at en ny modell ikke skal koste mer 
enn dagens – potten er den samme. På tross av disse begrensningene har NFF deltatt 
i arbeidet med et åpent sinn: Hva kan vi få til som vil være mer fremtidsrettet uten at 
grupper fysioterapeuter skal gå ned i inntekt? Så vil i neste omgang de årlige forhand-
lingene være arenaen der man forhandler om mer ressurser og justering av detaljene.

Nå foreligger et utkast til en ny modell. Ingenting er avgjort, men vi har noe konkret 
å starte med når vi kommer til årets forhandlinger om takster og driftstilskudd. NFF 
er i rapporten tydelig på at vi ikke er fornøyd med alt, for eksempel begrensningene 
i kompetansetillegget, der vi sier: «NFFs representanter i arbeidsgruppen mener fy-
sioterapeuter med godkjent spesialitet i NFFs bransjeinterne spesialistordning også 
må kunne utløse kompetansetillegg». Det sier seg selv at dette blir et viktig tema i 
forhandlingene.  Vi har i ettertid også mottatt reaksjoner på at grupper av fysiote-
rapeuter går ned i inntekt med denne modellen. Det er derfor helt klart at vi må se 
grundigere på de økonomiske beregningene. 

Dette og alle andre innspill til NFF blir tatt med i den videre prosessen. Når beslut-
ninger rundt dette skal tas under årets takstforhandlinger i mai, er jeg er sikker på at 
det endelige resultatet ikke blir identisk med forslaget. 

Et overordnet spørsmål blir likevel om fysioterapeutmiljøet er modent for en end-
ring. Personlig mener jeg at tiden er overmoden for at fysioterapeuten selv bestem-
mer hva som er beste behandling, og at økonomisk uttelling ikke skal være avhengig 
av hvilke tiltak man velger. Det er fysioterapeutens vurdering og bruk av sin kompe-
tanse som skal honoreres. Dessuten er det helt nødvendig at man får et system som 
åpner for uttelling for kompetanse på en bredere måte.

En slik endring er likevel smertefull, den krever omstilling, og den krever grundige 
analyser. Vi kan love dere at dere alle blir hørt i det videre arbeidet, og at NFF skal stå 
på til beste for medlemmene og fysioterapifaget.
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offEnTLIG SEKTor skaper store verdier. Verdi-
skapingen her er avgjørende for den samlede ver-
diskapingen i økonomien og privat sektors evne 
til å være konkurransedyktig. En solid kunnskaps-
basert og omstillingsdyktig offentlig sektor er et 
viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv. 
Det er derfor viktig at offentlig sektor kan tilby 
konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår og 
gode tjenestepensjonsordninger. Offentlige ar-
beidsgivere må i større grad verdsette utdanning, 
kompetanse, ansvar og risiko.
(…) 

• Mellomoppgjøret tar utgangspunkt i 
resultat og erfaringer fra hovedoppgjøret 
i 2010, og reguleringsbestemmelsene i de 
respektive tariffområdene.

• Prognosene for norsk økonomi er gode.
• Det er rom for ytterligere reallønnsvekst.
• Utdanning, kompetanse, ansvar og risiko må 

verdsettes høyere.
• Arbeidet med å fjerne verdsettingsdiskrimi-

neringen av kvinnedominerte utdannings-
grupper må fortsette, jf. Likelønnskommisjo-
nens rapport. 
(…)

Offentlig sektor har store utfordringer med å re-
kruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft for å 
møte framtidige oppgaver. Unio krever at arbeids-
giverne fører en mer offensiv personalpolitikk slik 
at kvalitet, kompetanse og likelønn sikres.

I Unios politiske plattform, vedtatt av Represen-
tantskapet i desember 2010, slås det blant annet 
fast: 
Unio vil at:
• utdanning, kompetanse, ansvar og risiko skal 

styrkes som grunnlag for lønnsdannelsen.
• den frie forhandlings- og streikeretten 

sikres.
• alle tariffpolitiske virkemidler tas i bruk i ar-

beidet for å nå lønnspolitiske målsettinger.
• lønnsnivået for universitets- og høyskole-

utdannede må gjøres konkurransedyktig og 
virke rekrutterende. Lønnsnivået i offentlig 
sektor må derfor i større grad samsvare med 
nivået for tilsvarende grupper i privat sektor.

• kjønnsbaserte lønnsforskjeller fjernes slik at 
det etableres likelønn i arbeidslivet.

• privatansatte medlemmer sikres tariffavtale 
og tjenestepensjon.

• selvstendige næringsdrivendes rammevilkår, 
samt inntekts- og arbeidsvilkår sikres. 
(…)

Lønns- og prisveksten – tariffpolitiske 
utfordringer
(…)
TBU-rapporten viser at lønnsveksten for industri-
arbeidere i frontfaget ble vesentlig større enn 
anslått av partene ved oppgjøret i fjor. I tillegg 
kommer den høyere lønnsveksten for
industrifunksjonærene.
(…)
Den økonomiske avkastningen av utdanning er 
lav for arbeidstakere i Norge sammenliknet med 
andre land. Flere av Unios yrkesgrupper har lavere 
livslønn enn arbeidstakere med videregående 
opplæring som kompetansenivå. Unio krever 
at utdanning, kompetanse, ansvar og risiko må 
verdsettes høyere. Det er helt nødvendig også for 
å nå målet om likelønn. Uten økt verdsetting vil 
mindrelønnsutviklingen fortsette. Det må være 
rom for endringer i relative lønninger for grupper 
som systematisk over tid har blitt hengende etter 
lønnsutviklingen, herunder skoleverket.

Frontfaget
(…)
Industrifunksjonærene i NHO-området har hatt 
en lønnsvekst på 4 1/4 prosent og en gjennom-
snittlig årslønn for denne gruppa var i 2009 560 
000 kroner.

I offentlig sektor er lønnsveksten i snitt noe 
over 3 1/2 prosent, korrigert for «politipakken» 
og tekniske omlegginger i statlig tariffområde. 
Lønnsveksten i skoleverket er 3 1/2 prosent.

Fjorårets oppgjør førte til at lønnsgapet 
mellom utdanningsgrupper i offentlig sektor og 
tilsvarende grupper i privat sektor økte ytter-

ligere. Denne utviklingen må snus.
Erfaringene fra 2010-oppgjøret vil på nytt 

svekke tilliten til frontfaget og tradisjonen for
lønnsdannelse. Praktiseringen av frontfaget må 
gjenspeile offentlig sektors verdiskaping.

Likelønn
Resultatet fra tariffoppgjøret i 2010 innfridde 
verken de mål, krav eller forventninger Unio hadde 
til likelønn og verdsetting av kvinnedominerte 
grupper med høyere utdanning i offentlig sektor. 
For å nå internasjonale forpliktelser må myndighe-
tene ta et større ansvar for likelønn og legge press 
på arbeidsgiverne i stat, sykehus og kommuner. 
Myndighetene må også sikre at arbeidsgivere 
i offentlig sektor er i stand til å rekruttere og 
beholde den arbeidskraften som er nødvendig for 
å utføre kvalitativt gode velferdstjenester. I denne 
sammenheng må kvinnedominerte grupper med 
høyere utdanning og kompetanse vektlegges.

Pensjon
Unio står ved resultatet av pensjonsoppgjøret i 
2009 som ga en videreføring av bruttoordnin-
gene og AFP for ansatte i offentlig sektor. Den 
typiske ansatte i offentlig sektor har høyere 
utdanning og dermed kortere yrkesløp. Den 
videreførte bruttoordningen og videreføringen 
av den tradisjonelle AFP-ordningen for offentlig 
ansatte gir en trygg og solidarisk pensjon, som 
for det store flertall gir en bedre pensjon enn det 
regjeringens alternativ i 2009 ville gitt.
(…) n

* Hele uttalelsen: www.unio.no, «Tariff 2011». 

unios inntektspolitiske uttalelse 2011 – utdrag*
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nffs InformaSjon på nett om mellom-
oppgjøret i 2011 vil følge om lag samme mal 
som i mellomoppgjøret to år tilbake. Det blir 
gitt målgrupperettet informasjon på egne 
tariffsider – «Mellomoppgjør 2011» – for hvert 
tariffområde. Informasjon som er felles for flere 
tariffområder, og/eller vurderes som av allmenn 
interesse for NFFs medlemmer, blir publisert på 
hovedsiden www.fysio.no og dessuten under 
«LØNN OG ANSETTELSE».

I et mellomoppgjør forhandles det normalt 
kun om penger, og så er tilfelle også i år. Et 

hovedoppgjøret kan gi føringer for mellomopp-
gjøret året etter. I KS-området ble det i hoved-
oppgjøret i 2010 avtalt et tillegg med virkning 
fra 1. januar 2011, og dette får konsekvenser 
for oppgjøret i år. 

Forhandlingene i Spekter-området startet 
4. april. De andre tariffområdene innleder sine 
forhandlinger rett over påske, med unntak av 
HSH, som starter når de andre er ferdige med 
sine oppgjør. Dersom det ikke oppnås enighet 
innen 1. mai, går oppgjøret-/ene til mekling.  n

spesialister: 
Husk nye fornyingsfrister!
Som KUnnGjorT i februar-Fysioterapeuten og vist under «FAG/Spesialistordningen» på 
NFFs nettsider er søknadsfristene for fornying av spesialistgodkjenning endret til 1. mai og 
1. november. 

Da Har DU kanskje for lengst plan-
lagt å bli med i konkurransen om NFFs 
studentpris for 2011. Og hvis ikke, så 
kan du rekke det likevel: 15. april er 
søknadsfristen. 

NFF deler hvert år ut en pris på kr 
10 000 til fysioterapistudenter. Prisen 
kan søkes av alle sistesemesters 
studenter med studentmedlemskap 
i NFF. Norske studenter ved utdan-
ningssteder i inn- og utland kan søke. 
Det eneste kriteriet for å bli vurdert 
er at oppgaven, som avslutning på 
grunnutdanning i fysioterapi, sendes 
inn til oss. Du kan lese mer om NFFs 
studentpris på NFFs nettsider, se 
under «STUDENTER/Nyheter». 

noen tidligere vinnere: 
Studentprisen 2010 gikk til Turi 
Sørbøen (bildet), student ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, for oppgaven «Skulderskader hos spillere i 
toppserien i herrehåndball». I 2009 ble prisen tildelt Elisabeth Lindstrøm Hansen og Helge Svandal 
ved fysioterapeut-utdanningen på Universitetet i Tromsø, for oppgaven «Kinesio-tape – mer enn 
fancy farge?»  n

tariffoppgjøret 2011 – et mellomoppgjør

Foto: Anne Kristiansen Rønning

ambisiøs student?   
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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 og evnt. referanse- eller merediannummer angis tydelig i påmeldingsskjemaet. 
• Påmeldingen betraktes som bindende fra påmeldingsfristens utløp. 
• Bekreftelse på tildelt plass på kurs sendes per e-post i løpet av 14 dager 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. For å oppnå medlemspris må innmelding ha skjedd innen påmeldings-
fristens utløp.

opptakskriterier
1. Autorisert fysioterapeut (avsluttet turnustjeneste). 
2. Oppfyller eventuelle spesielle opptakskrav. I slike tilfeller må dokumentasjon på     

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

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

sene.  
 

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

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

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
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Fysisk aktivitet

glemt å melde deg på?

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

31120402
Helse- og miljøarbeid – et arbeidsmiljøperspektiv, del I
Bodø, 23. - 27. mai 2011

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

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 

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

31135301
treningslære
Kurset legger til rette for at deltakerne kan tilegne seg et bedre grunn-
lag for å trene pasienter og pasientgrupper, og evaluere effekt av 
trening. Kurset inneholder en innføring i grunnleggende treningsprin-
sipper.

målgruppe: fysioterapeuter
opptakskrav: autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste).
etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• tilegnet seg kjennskap om grunnleggende treningsprinsipper

• kjennskap til energiomsetning og muskeltesting 
• kjennskap til nyere teorier om trening og treningsprinsipper
• gjennomført forskjellige treningsmetoder

Praktiske opplysninger:
Arr.: nFF avd. Buskerud
kursledere: Jan Hoff og Jan Helgerud
tid:  29. august – 2. september 2011 (4 DaGer)
sted: Drammen
Deltakerantall: 24
kursavgift: kr. 4.650 for medlemmer, kr 9.300 for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: 26. juni 2011
skriftlig påmelding på nFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31130601
medisinsk treningsterapi, mtt
Medisinsk treningsterapi er en gren av øvelsesterapien hvor pasienten i 
spesialkonstruert apparatur selv utfører øvelser uten manuell medvirk-
ning av fysioterapeuten, men under kontinuerlig overvåking av denne. 
Lærergruppen for Mtt er sammen med nFF ansvarlige for faglig kva-
litet og organisering av kursene.  Lærergruppen ble stiftet av oddvar 
Holten og er en videreutvikling av hans virke.  Kursene blir oppgradert 
til hvert kurs med nye kompendier og alle aktuelle nyvinninger.   Det 
understrekes at «gamle» nyheter om samspill mellom global og sentral 
muskulatur, samt smerteproblematikk er en del av kurset.  i vårt omfat-
tende 40 timers kurs tar vi for oss alle aktuelle tilstander i muskelskjel-
lett systemet hvor Mtt med fordel kan benyttes. Kurset er praktisk 
og klinisk rettet slik at en er rustet til å benytte «hele» metoden etter 
endt kurs. Kurset er et viktig grunnlag for å kunne benytte takst a-32 
på en forsvarlig måte.

målgruppe: Fysioterapeuter.
opptakskrav: autorisert fysioterapeut

etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• kunne benytte treningsprinsippene og doseringsmåten på enkelt-

pasienter og i gruppesammenheng
• beherske medisinsk treningsterapi- metodikken for å kunne effekti-

visere rehabiliteringsopplegg
• kunne lage et øvelsesprogram som er basert på diagnose, muskel-

test, spesifikk leddtest og funksjonstest
• kunne revurdere treningsprogrammet

Praktiske opplysninger:
Arr: nFFs Fagseksjon
kursleder: Hans petter Faugli 
tid: 08. – 12. september 2011 (over en helg)
sted: skullerudstua, oslo
Deltakerantall: 20
kursavgift: kr 4.850 for medlemmer, kr 9.350,- for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 18. juli 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-
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rapeuter som jobber/tar oppdrag som verne- og helsepersonell (VHp) i 
virksomheter.

opptakskrav: autorisert fysioterapeut. Det er en fordel med 2 års 
arbeidserfaring som fysioterapeut.
Praktiske opplysninger:
Arr.: nFF avd nordland
kursledere: Katarina Langaard, Vera Hejna romstad og Hilde Heber
tid: 23. – 27. mai 2011
sted: Bodø
Deltakerantall: 24
kursavgift: kr 4 650,- for medlemmer, kr 9 300,- for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
skriftlig påmelding til på nFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

NFFs FAGDAGER OG 

75 ÅRS JUBILEUM

Tid: 6.– 7. juni 2011

Sted: Domus Athletica, Oslo

Påmelding: fra 1. februar

www.fysio.no/fysiskaktivitet

Hovedsamarbeidspartner:

Aktivitet og arbeidsliv

psykiatrisk og psykosomatisk

kurs i Basal kroppskjennskap (Bk)
Basal Kroppskjennskap (BK) er en fysioterapimetode med fokus på 
pasientens egne ressurser, og hvor helse fremmes gjennom bevegelse. 
Balanse, pust og nærvær er sentrale elementer i behandlingen. Meto-
den anvendes både i forebyggende og behandlende arbeid. Forskning 
viser at bruk av BK kan ha god effekt ved blant annet smerter, svim-
melhet, tretthet, stressrelaterte plager og lettere grader av angst og 
depresjon.

Kursene er internatkurs over fem dager, og nFF arrangerer en kurs-
rekke på fire som bygger på hverandre. i kursrekken inngår et seminar 
mellom BK iii og iV. seminaret arrangeres i regi av kurslederne. For mer 
informasjon om BK se www.nibk.org

l Basal kroppskjennskap I retter seg mot egenopplevelse, praksis i 
BK og refleksjon.
arbeid i etterkant består av egen øving, litteraturstudier og rapport om 
egen øving.

l Basal kroppskjennskap II retter seg mot individuell behandling, 
samtale og øvelse i Body awareness rating scale (Bars), undersøkel-
sesmetoden i BK. Fortsatt stor vekt på praksis.
arbeid i etterkant består av egen øving, litteraturstudier og to rappor-
ter. en rapport er fra egenøving/personlig fordypning, og en rapport er 
fra individuell behandling.

l Basal kroppskjennskap III retter seg mot gruppebehandling, 
gruppeprosess, gruppeledelse, bruk av stemme. Fortsatt stor vekt på 
praksis.
arbeid i etterkant består av egen øving, litteraturstudier og to rappor-
ter. en rapport er fra egen øving/personlig fordypning og en rapport er 
fra bruk av Basal Kroppskjennskap i liten gruppe.
Mellom BK iii og BK iV er det et to dagers oppgaveseminar.

l Basal kroppskjennskap IV retter seg mot sammenfatning av teori, 
egenerfaring og kritisk refleksjon over bruk av BK i klinisk praksis. pre-
sentasjon av prosjektarbeid, praktisk og teoretisk gruppeeksamen.

målgruppe: utdanningen som helhet retter seg yrkesspesifikt mot fer-
dig utdannede fysioterapeuter. på trinn i kan annet helsepersonell som 
psykologer, leger, sykepleiere, sosionomer og andre delta
opptakskrav (hele kursrekken): autorisert fysioterapeut

31190701
Internatkurs!
Basal kroppskjennskap I
opptaksvilkår Bk I: autorisert fysioterapeut. 
kursets målsetting: Basal Kroppskjennskap i retter seg mot egenopp-
levelse, praksis i BK og refleksjon.
arbeid i etterkant består av egen øving, litteraturstudier og rapport om 
egen øving.

Praktiske opplysninger:
Arr.: nFF v/ fagseksjonen
tid: søndag 25. september (oppmøte kl. 18) – 30. september 2011
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sted: Gavelstad Hotell, svarstad (Buskerud)
kursleder: ulla-Britt skatteboe
Deltakerantall: 12
kursavgift: medlemmer kr. 4.650, ikke-medlemmer kr. 9.300. 
Full pensjon i enkelt rom kr. 690.
Påmeldingsfrist: 28. juli 2011
skriftlig påmelding på nFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31190801
Internatkurs!
Basal kroppskjennskap II
opptaksvilkår Bk II: gjennomført BKi 
kursets målsetting: Basal Kroppskjennskap ii retter seg mot indivi-
duell behandling, samtale og øvelse i Body awareness rating scale 
(Bars), undersøkelsesmetoden i BK. Fortsatt stor vekt på praksis.
arbeid i etterkant består av egen øving, litteraturstudier og to rappor-
ter. en rapport er fra egenøving/personlig fordypning, og en rapport er 
fra individuell behandling

Praktiske opplysninger:
Arr.: nFF v/ fagseksjonen
tid: søndag 13. november (oppmøte kl. 1800) – 18. november 2009
sted: Gavelstad Hotell, svarstad (Buskerud)
kursleder: anne Christensen Backe
Deltakerantall: 12
kursavgift: medlemmer kr. 4.650, ikke-medlemmer kr. 9.300. 
Full pensjon i enkelt rom kr. 690.
Påmeldingsfrist: 15. september 2011
skriftlig påmelding på nFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31140401
Fysioterapi i geriatrien - grunnkurs
nFF har utviklet kursrekken – Fysioterapi i geriatrien – for å tilby fysio-
terapispesifikt oppdatert og kompetansehevende kurstilbud for fysio-
terapeuter som jobber i geriatrien innen alle virksomhetsområder. Kur-
sene skal også bidra til økt tverrfaglig samarbeid og bedre samhandling 
mellom ulike virksomhetsområder i geriatrien. 
Kursrekken består av ett grunnkurs og tre temabaserte kurs: alders-
psykiatri, ortogeriatri og forebygging av fall og funksjonssvikt. Det 
anbefales å ta grunnkurs før temakursene. 

rehabilitering

målgruppe: Fysioterapeuter med erfaring fra/interesse for arbeid med 
eldre mennesker i både primær- og spesialisthelsetjenesten. 
opptakskrav: autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste). Det 
er en fordel med erfaring fra arbeid med eldre.

Kurset er totalt på fire dager, delt på kurssamlinger med tre og en dag. 
Første kurssamling er 9.-11.november og  siste samling avholdes ca. 5 
måneder senere. siste dagen blir fordypning om funksjonsvurderinger, 
som deltakere har levert oppgave om i mellom kurssamlingene.
Dato for siste dagen avtales på kurset.
 
etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• Kjennskap til ulike perspektiver på normal aldring
• Kunnskap om betydningen av forebyggende tiltak
• Økt forståelse for hva som kjennetegner den geriatriske pasienten
• Kunnskap om hyppig forekommende tilstander hos den geriatriske 

pasienten 
• Kunnskap om fysioterapeutens rolle i ulike virksomheter (hjemme-

baserte tjenester, sykehjem, sykehus)
• Bevissthet om betydningen av samhandling mellom ulike virksom-

heter for pasientforløpet
• Kunnskap om og praktisk utprøving av aktuelle funksjonsvurderinger 

Praktiske opplysninger:
Arr.: nFF avd. sør - trøndelag
kursledere: randi Granbo, pernille thingstad og sylvi sand
tid: 5. - 7. september 2011 og 16.januar 2012
sted: trondheim
Deltakerantall: 24
kursavgift: kr 4.350 for medlemmer, kr 8.700 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 26. juni 2011
skriftlig påmelding på nFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

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

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

norsk Hestesenter, norges rytterforbund, Faggruppen for terapi-
ridning og Helse og Helse ønsker velkommen til seminar

Hest i Helsearbeid
torsdag 19. mai kl. 09.30 på Norsk helsesenter, starum

Foreleser: fysioterapeut renee Casady, 
american Hippotherapy association m.fl.

pris: 500,- inkl. lunsj.
Bindende påmelding innen 05.05.2011 til kurs@nhest.no

eller på tlf. 61 16 55 00.
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tai chi, Basal kroppskännedom 
med röstövningar

Fridhems kursgård stjernsund, sverige
31.07-5.08. 2011

kursleder: Høgskolelektor ulla-Britt skatteboe, oslo

i vakre omgivelser i hjertet av Carl Larssons Dalarna, holdes også 
i år et kurs i Basal Kroppskjennskap,  t’ai chi og stemmeøvelser. 
Kurset belyser samspillet mellom stemme, pust og bevegelser. 
t’ai chi i parallelle seanser for nybegynnere og øvede. Zenmedita-
sjon,  gruppesamtaler/psykoterapeutisk retning. Østlige massasje-
former introduseres.  

kursavgift: seK 4150,-. 
opphold kost/logi: seK 475 per døgn i flersengsrom.
Påmelding til ulla-Britt skatteboe, oslo innen 1. juni 2011, 
ul-britt@online.no. 

sHouLDer reHABILItAtIoN
WHAt’s NeW From A BIomeCHANICAL AND 
CLINICAL PoINt oF VIeW?
prof dr ann Cools, pt, phD
oslo 11. -12. juni
For info: knut@smertebehandling.info - tlf. 936 52 043.

andre kurs og møter
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, se: www.fysio.no/spesialistordningen

manuellterapi

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.

www.holteninstitute.com/
kurs i medisinsk treningsterapi 

(mtt) 2011

kollegaveiledningsgrupper 
høsten 2011
Ved å delta i en kollegaveiledningsgruppe får du anledning til 
å reflektere over utfordringer du står overfor i din yrkesrolle og 
utvikle deg som fagperson. Ved hjelp av dyktig veileder og fire-
syv kolleger utforskes egne og andres problemstillinger på struk-
turerte måter. Du vil kunne bli mer bevisst på egne verdier og res-
surser, bli bevisst på hvordan du er i møtet med andre, oppdage 
valg og muligheter i ulike utfordrende situasjoner osv. 

nFFs kollegaveiledning har som mål å bidra til økt oppmerksom-
het på, og bevissthet omkring egen atferd; som holdninger, ver-
dier, faglig innsikt, ferdigheter og reaksjoner. Kollegaveiledningen 
bygger på følgende forståelse av veiledning: Veiledning er å 
strukturere en situasjon som gir den veiledete muligheten til selv 
å oppdage hva som er viktig for ham/henne. aktiv lytting, reflek-
terende team og skriving av logg er noen av arbeidsmåtene. 

Gruppene møtes et visst antall ganger i løpet av en 6-12 mnd 
periode, totalt 17 timer. nFF har veiledere spredt rundt i hele 
norge som kan påta seg slike grupper.

Kollegaveiledning eller tilsvarende er et krav til å bli spesialist 
etter gammel ordning, se www.fag.no/FaG/spesialistordningen/
spesialitetene. og det er et krav for å fornye sin spesialitet. ny 
ordning, se www.fysio.no/FaG/spesialistordningen/nyhetsarkiv/
revidert-spesialistordning.

Påmelding på NFFs nettsider fram til 1. juni:
www.fysio.no/Kurs2/Veiledning-og-kommunikasjon

Deltageravgift:
Medlem: 2800,-. ikke medlem: 5600,-.

ønsker du å vite mer om veiledningstilbudet, ta kontakt med 
Marianne aars, ma@fysio.no, tlf 22 93 30 62. 

www.fysioterapeuten.no
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kurs i læringsorientert fysioterapi
er du nysgjerrig på å forstå mer av sammenhengen mellom kropp 
og sinn? Læring står sentralt for å forstå mer av denne sammen-
hengen. enhver endring i handling, liten eller stor, er basert på  
læring. Kroppen viser seg å være en unik innfallsport til å få til 
endring også av mentale prosesser. 

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

spørsmål? ta kontakt via vår hjemmeside 
www.baansekoden.com 

etter gjennomført kurs skal deltakerne 
kunne prøve ut læringsorientert fysioterapi 
som egenutvikling og som tilnærmingsmo-
dell i sitt kliniske arbeid.
kursholdere: Fysioterapeutene Britt Fadnes og Kirsti Leira. 
professor i nevroanatomi per Brodal foreleser på en del av kur-
set.

Praktiske opplysninger:
tid: 13. og 14. september og 15. november 2011, kl. 09.00 – 16.00.
kursavgift: 3.750 noK., inkl. lunsj. 
Påmelding: bhusta@broadpark.no 
kursavgift betales ved påmelding til kontonr. 0539 73 16647.
sted: Bekkestua bibliotek, Bærum.

Moaiku Bodynamic • Brantbjerg

Kursusleder: Merete Holm Brantbjerg, psykoterapeut MPF. 
Kontakt og yderligere information: 

moaiku@brantbjerg.dk     www.moaiku.dk

Ressurseorientert Kroppspsykoterapi 

Kurset presenterer ressursorientert ferdighetstrening 
som psykoterapeutisk metode i forhold til både per-
sonlighetsutvikling og traumebearbeiding. Kunnskap 
om psykomotorikk, psykologisk potentiale knyttet til 
musklene samt forståelse av hypo- og hyperresponsive 
forsvarsmønstre ligger til grunn for metoden. Relevant 
for alle som ønsker å få kroppen aktivt med i forståelsen 
av relasjonsutvikling og bearbeiding av traumer.  
Pris: kr 5.100,-ved påmelding før 14.april–derefter kr 5.500.

Musklenes Intelligens – Mestring og Resonans 
26.-29. mai 2011 i Oslo

Hvordan oppbygger eller gjenetablerer vi trygghet i 
forhold til egen og andres autoritet etter traumer?  
Ressursorientert ferdighetstrening presenteres som en 
metode som kan anvendes i bearbeiding av temaene sty-
ring og autoritet i relasjon til traumer.
Kurset vil ha fokus på trening i styring innenfra, reguler-
ing av intensitet i samspill samt bevissthet om overlegne 
og underlegne roller (one-up og one-down).
Pris: kr 2.650 - ved påmelding før 30.juli – derefter kr 2.950

Autoritet og Traumer 
10.-11. september 2011 i Oslo

Vil du bli osteopat? 
Vi tilbyr studier:  
5-årlige deltid (krever fysioterapi) 
4-årlige heltid (krever generell studiekompetanse) 
 
Undervisningssted: Oslo (Sjømannsskolen) 

pernille@osteopatiskolen.no 
www.osteopatiskolen.no 
tlf 97 11 76 90 

MEDISINSK YOGA

Nå i Norge!
1-termins grunnutdannelse for helsepersonell. 

OSLO – TRONDHEIM

Mediyoga.com  +46 85 40 882 80

Annonse_Yoga_2011.indd   1 25.03.11   09.26

alternativ behandling

Tlf. 22 62 72 40 - E-post: kurs@pvf.no
ww.pvf.no / www.promed.no

Ta gjerne kontakt med oss!

* Vi besøker Stavanger rundt 9.-11. mai 2011 ifm at det pågår 
bokettersyn i Skatt Vest. Trenger du hjelp til å forstå tallene dine 
i ProMed? Avtal time med konsulent! 
(Dere kan også avtale spesialtilpasset kurs på ditt institutt.)

Pris:Tid:Kurs:Sted:Dato:

1200,-17-20Forelesning/ Bokføring
NYHET, nytt kursinnhold!Oslo12.04.11

1200,-12-15Grunnkurs/ Oppgjør Helfo
NYHET, nytt kursinnhold!Oslo13.04.11

450,-15-16
E-lærings kurs over internett i : 
Journalføring, dokumenter og maler
NYHET, nytt kursinnhold!

Oslo27.04.11

450,-15-16
E-lærings kurs over internett i : 
Journalføring, dokumenter og maler
NYHET, nytt kursinnhold!

Oslo28.04.11

1200,-10-13Forelesning/ Bokføring
NYHET, nytt kursinnhold!Stavanger10.05.11

1200,-15-18Forelesning/ Bokføring
NYHET, nytt kursinnhold!Stavanger10.05.11

Programvareforlaget inviterer til kurs!
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ArbeidsmArkedet

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

arbeidsmarkedetArbeidsmArkedet

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

arbeidsmarkedet

Ledig stilling for fysioterapeut ved «Clinic 1»  
sentralt i sandvika
 
Vi søker etter en fysioterapeut som vil jobbe i tverrfagelig klinikk. 
Vår tidligere fysioterapeut har opparbeidet en stilling på ca 50%, 
kombinert gruppetimer og individuelle behandlinger. Det er ønskelig 
at søker har tidligere erfaring i å undervise gruppetimer – da helst pi-
lates og/eller yoga.
 
«Clinic 1» kan tilby en god variasjon av behandlinger, bl.a kiroprak-
tikk, massasjeterapi, akupunktur, trykkbølgebeh, homeopati og ernæ-
ring. Vi har et tett tverrfagelig samarbeid på klinikken som vi ønsker
at søker tar del i.
 
Du kan også se på våre nettsider www.clinic1.no for mer informasjon 
om oss. For spørsmål, ta kontakt med pål Viken, tlf: 67 56 40 00, 
mail: clinic1@online.no 

sarpsborg kommune

Ledig 50 % fast stilling
Fysioterapeut/spesialfysioterapeut
enhet forebyggende tjenester.
se annonsetekst på www.sarpsborg.com med  
elektronisk søknadsadministrasjon. 

driFtstiLskUdd FYsiOterAPi – still.nr. 815
100 % driftstilskudd for fysioterapeut

kontaktperson: ellen Wille, tlf. 35 96 54 50/481 64 982
søknadsfrist 29. april 2011.
Vennligst benytt elektronisk søknadsskjema, 
se www.bamble.kommune.no/stilling ledig

bamble kommune

Vil du jobbe sammen med oss?

Sjefsfysioterapeut
Ved ergo – og fysioterapi avdelingen 
i  Balsfjord kommune er det ledig fast stilling som sjefsfysioteapeut.  
Ved internt opprykk vil det bli ledig  kommunal fysioterapeut.
Vi søker en offentleg godkjent fysioterapeut
Spørsmål om stillinga kan gjøres til: Enhetsleder for Helse og 
barnevern, Arnulf Meyer. Tlf. 915 15 630/77 72 21 60. E mail: 
arnulf.meyer@balsfjord.kommune.no 
Søknad på stillingen sendes elektronisk via Balsfjord kommunes 
hjemmeside, hvor fullstendig utlysningstekst finnes.
Søknadsfrist: 20 04 11

  Balsfjord kommune
                                         - for framtida   

HiST - Kunnskapen du trenger  
I framtida må viktige samfunnsoppgaver løses smartere. Høgskolen  
i Sør- Trøndelag har kunnskapen som trengs på de fleste samfunns-
områder. Vi har kompetanse innenfor teknologi, informatikk, lærer og 
tolk, økonomi og ledelse og helse og sosialfag. Våre studenter har 
yrkesnær praksis i samarbeid med offentlige og private arbeidsgivere. 
HiST er landets nest største høgskole, og er et spennende studie- og 
arbeidssted.

Kunnskapen du trenger

Høgskolen i Sør-Trøndelag
N-7004 Trondheim  -  Tlf.: 73 55 90 00

Avdeling for helse- og sosialfag  
Ref AHS 2/2011

Program for fysioterapeututdanning søker kandidater for 
midlertidig tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat. 
Åremålsperioden er fire år med 25 % pliktarbeid. Stipendet er 
knyttet til et prosjekt som handler om motorikk ved kronisk smerte 
og utbrenthet. Metoden er i hovedsak kvantitative målinger av 
bevegelser i laboratoriemiljø.

Søknadsfrist: 8. mai 2011

Se www.hist.no/stillinger for fullstendig  
utlysningstekst, og for å søke på stillingen.

Stipendiatstilling ved 
Program for 
fysioterapeututdanning 

Asker kommune

Ledig 60 % driftstilskudd  fra 01.08.11. 
Fullstendig utlysningstekst: www.asker.kommune.no

kommende annonsefrister
Nr. 5: Kursannonser 11. april - stillingsannonser 13. april
Nr. 6: Kursannonser 9. mai - stillingsannonser 13. mai
Nr. 7: Kursannonser 30. mai - stillingsannonser 3. juni
Nr. 8: Kursannonser 25. juli - stillingsannonser 29. juli
Nr. 9: Kursannonser 22. august - stillingsannonser 26. august
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- Ledige stillinger: -

Hattfjelldal kommune
Den karakteristiske fjelltoppen Hatten, som troner over det vakre
landskapet øst for kommunesenteret, har gitt kommunen sitt navn.
Kommunen er vidstrakt og har naturskjønne omgivelser, som blant
annet omfatter en del av Børgefjell nasjonalpark, og Norges nest
største innsjø Røsvatnet. Den varierte naturen gir, hele året igjennom,
rike muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Det er en times biltur til
Mosjøen, med flyplass og sykehus, hvor en ca. halvveis passerer
nærmeste jernbanestasjon på Trofors. Det er kort vei over til
alpinanlegg i Sverige. Hattfjelldal kommune har ca 1464 innbyggere,
og har et rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har et høyt servicenivå
med gode skole- og barnehagetilbud og kan tilby trygge og gode
oppvekstvilkår. Hattfjelldal kommune er i utvikling, og den siste tiden
har det vært stor aktivitet i forbindelse med ombygging og renovering
av rådhus, sykehjem, svømmebasseng, sentralskolen, ny
barnehageavdeling samt ny flerbrukshall.

Fysioterapeut 100 % vikariat
med mulighet til Fast stilling
Kom å arbeid sammen med oss i et spennende og
utfordrende jobb! Vi søker en engasjert person som ser
muligheter til videreutvikling i tjenesten. I Hattfjelldal
kommune, ved helseavdelingen er det ledig 100 % stilling
som fysioterapeut, det er et års vikariat med mulighet for fast
stilling, tiltredelse 23.05.11. Stillingen innebærer en
kombinasjon mellom oppgaver innen FYSAK (40 %) og
fysioterapeutoppgaver (60%). I Hattfjelldal kommune er det
etablert en FYSAK-sentral samt FYSAK-trim. Det er inngått
partnerskapsavtale med Fylkeskommunen om lokalt
folkehelsearbeid. Fysioterapeutens oppgaver løses i nært
samarbeid med de øvrige ansatte innenfor helseavdelingen.
Hattfjelldal kommune har behov for fysioterapi innen
rehabilitering og habilitering av barn og unge samt på
beboere på sykeheimen. Arbeidet vil bestå av en til en
oppfølging og ledelse av gruppeaktivitet. Fysioterapeuten er
understilt kommuneoverlegen. Der er god stabilitet i alle
fagstillingene. 
vi ønsker en person med:
• offentlig godkjenning som fysioterapeut
• kompetanse innen arbeide med barn og unge
• evne til å koordinering og systematisering
• inntresse og kunnskap innenfor området folkehelse og 

forebyggende arbeid
• kompetanse innenfor arbeid med tilrettelegging for 

fysisk aktivitet
• god samarbeidsevne
• være løsningsorientert og opptatt av tverrfaglig samarbeide.
• gode norsk kunnskaper/ skandinaviske, både muntlig og 

skriftlig er en forutsetning
Personlig egnethet vektlegges, søkere må påregne å bli
innkalt til intervju. 
vi tilbyr: Lønn etter avtale. Pensjonsordning i KLP. 
Bolig kan skaffes. God barnehagedekking. 

søknaden med Cv og bekreftede vitnemål sendes:
Hattfjelldal kommune, O. T. Olsens vei 3 a, 8690 Hattfjelldal
kontaktperson: Kommuneoverlege Britt Blaunfeldt Petersen,
telefon: 75 18 48 70/ 75 18 48 73. 
søknadsfrist: 02.05.11 fra

nt
z.

no

Fysioterapeuten gjør det litt billigere!

Sommerferie i Sverige 
eller Norge

6 sommerdager i skjærgården 
på eksklusive Tjøme

Comfort Hotel Jönköping ligger sentralt i 
jönköping og småland. jönköping er en moderne 
handelsby, og beliggenheten ved sjøen Vättern 
gjør også byen til en vakker naturby med mange 
bademuligheter. det er kun 63 km til den spen-
nende westernparken High Chaparral. det er 
også bare litt over 1 times kjøretur til atrid lind-
grens Verden i Vimmerby.

Ankomst: juni: 19. 24. 29./ juli: 4. 9. 14. 19. 24. 
29./ aug.: 8. 13. 18. 

Inkl. 2 to-retters middager

Gratis adgang til spa- 
og trening

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 dager i Småland med A. 
Lindgren og High Chaparral

Helt nede på brygga og med egen havn 
ligger Rica Havna Hotel vakkert til på 
tjøme. Her har du panoramautsikt ut over 
røssesundet, lunt, fritt, idyllisk og stille - 
tett på tjøme golfbane.

Ankomst: juni: 12. 19. 26./ juli: 3. 10. 17. 24. 
31./ aug.: 7. 14. 

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

2 barn til og med 6 år gratis 
i foreldrenes seng. 1 barn til 
og med 14 år kr 949,- 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.

6 dager

1699,-
per person i dobbeltrom

Spar inntil 764,-

5 overnattinger •	
5 frokostbuffeer•	
2 to-retters   •	

 middager dag 1 og  
 dag 4
Besøk High   •	

 Chaparral og a.   
 lindgrens verden

5 overnattinger•	
5 frokoster•	
Gratis adgang  •	

 til spa- og  
 treningsavd.
Få minutter til  •	

 Tjøme Golfbane

2 barn til og med 6 år gratis 
i foreldrenes seng. 2 barn til 
og med 15 år 1.449,- i fore-
ldres rom (på sovesofa med 
plass til 2). Maks. 3 barn 
per rom. Ved to betalende 
voksne eller én voksen som 
også betaler enkeltrom-
stillegg, bestilles på 
tlf. 800 300 98.

SPAR INNTIL 525,-

6 dager
2 775,-per person i dobbeltrom

Bilferie med hotell

Foto: High Chaparral
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bransjeregisteret

Irradia
Boks 65 Strømmen, 

2010 Strømmen

Tlf. 22 55 01 08 

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

Kontakt oss for 
årets kurs!

Medical Intelligent Diode Laser
MID-Laser

TUSENVIS AV FORNØYDE BRUKERE OVER HELE LANDET

www.dorcas.no

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

Førsteklasses produkter innen:
Varme- og kuldebehandling · Ultralydgel

Behandlingsbenker og -stoler
Massasjeoljer · Kremer · Hygieneprodukter

DIN TOTALLEVERANDØR

Norsk produsent av medisinsk 
forbruksmateriell

Tlf. 67 17 74 40   Fax 67 17 74 74

www.medictinedic.no – post@medictinedic.no
Tlf. 69 16 97 11 / 99 69 97 80

Medictinedic
Behandlingsutstyr og forbruksmateriell 

til din klinikk

Din totalleverandør innen fysioterapi og trening!

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

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

o r g a n i z e r

o r g a n i z e r

Din totalleverandør av 
benker, MTT, forbruk 
og treningsutstyr

Medinor AS - Nils Hansens vei 4 - 0667 Oslo
NB! Nytt tlf nr: 24 05 66 00

www.medinor.no

Ergonomiske produkter 
på arbeidsplassen

www.ergo-line.comAlt innen idrettsmedisinsk materiell, 
treningsartikler, ortoser, behandlingsbenker, 
såler etc. Vi arrangerer en rekke kurs innen 
Kinesio Taping, Formthotics sålekonsept, trening 
etc. Forhandlerpriser til institutt, kommuner og 
institusjoner.

AlfaCare AS, 3676 Notodden, Tlf: 35 02 95 95,
 post@alfacare.no, www.alfacare.no

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

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

Behandlingsutstyr og
forbruksmateriell til din klinikk

www.akupunkturbutikken.no
69 16 97 11 / 996 99 780

post@akupunkturbutikken.no 

Telefon: 32 72 24 11

Telefax: 32 72 24 15

e-post: post@combimed.nocombimed

www.combimed.no

combimed a.s
Ganske enkelt kvalitet

•	 Bekkenbelte
•	 Treningsutstyr
•	 Gåstol	–	barn	9	mnd	og	opp	til	voksne

				Tlf.	51	58	87	81		www.ronda.no

Untitled-1   1 24.08.10   15.47

www.impulsefitness.no
BEACH MOUNTAIN AS, Tlf. 72 89 61 00

Stort og prisgunstig utvalg av 
treningsutstyr til proffbrukere

Du har kompetansen  
–vi har redskapene!

E-butikk
www.fysioett.no

a brand

Visitkortsannons2_57x30mm.indd   1 2010-12-20   13.55

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

Laser_2011.indd   1 09.01.11   13.59

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)

Leverandor_2011.indd   1 09.01.11   13.59

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

Logoen skal alltid gjengis slik nedenfor spesifisert. 

Stjernesymbolet og navnetrekket skal aldri skilles dersom de benyttes sammen.

Stjernesymbolet kan benyttes alene uten navnetrekk. 

Navnetrekket kan aldri benyttes alene uten stjernesymbolet.

NB! Understreken i F er flyttet ned 4x0,05 mm!

Font:

Fairbanks  

(Kan benyttes i produktnavn, men aldri i tekst. Der benyttes Frutiger.)

Farger / CMYK:

Blå: 100C. 70M. 0Y. 10K

Grønn: 70C. 0M. 100Y. 0K 

 (+40% i striper)

Sort: 100%

 (Striper også i 100%)

Negativ på sort bunn

Negativ 

Denne benyttes ikke som original !

(Logonavn som tekst - ikke outline)

F U T U R A
F O L L O

Vi gjør dagen din bedre

Ledig plass!
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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.

 

Importør: Stians Sport AS Tlf.22 51 55 10

 Leverandør av trimprodukter til: 
 • hjemmetrening • restitusjon 
 • treningsstudioer • fysioterapeuter 
 • kiropraktorer 

WWW.MERIDA.NO 

www.avbrekk.no   kristine.vegstein@avbrekk.no

Pauseprogram på jobben!

Strekk og bevegelse gir mer arbeidsglede 
og mindre plager!

Norges største produsent av fysikalske 
behandlingsbenker, MTT og 

rehabiliteringsutstyr
Tlf. 64 94 21 65 - Fax 64 94 21 31

info@follo-futura.no - www.follo-futura.no

Follo_bransje_07.indd   1 08-01-07   13:07:45

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

Visse du at...

www.bodymindcompany.no · 22194025

Teaser_el.indd   1 25-09-2007   13:46:58

www.tarsus.se

favoritbänk för alla

www.tarsus.se

favoritbänk för alla

benker, krakker, matter osv.

DataproDukter

test-, treningsutstyr/hjelpemiDler

bransjeregisteret
Liten modul, 57x20
6 utgaver: kr. 3.860  
12 utgaver: kr. 5.510

Medium modul, 57x30
6 utgaver: kr. 4.320 
12 utgaver: kr. 7.150

Stor modul, 57x40
6 utgaver: kr. 6.800 
12 utgaver: kr. 9.270

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

 

 

                                                                 

                              

                                

 

 

 

Leverandør av hjelpemidler for barn og voksne       

  

 
 

www.bamseprodukter.no  69 30 01 05 

Støtteprodukter og 
treningsutstyr

post@elektro-stim.no  www.elektro-stim.no
Tlf. 22 19 56 47. Fax 22 67 42 20.

extensor

Neste generasjons administrasjonssystem
firmapost@extensor.no - tel: 755 333 00 

www.extensor.no

- Journalføring
- Regnskap
- Planlegger m.m.

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

Elektronisk oppgjør til HELFO
Norges mest brukte administrasjonsystem

Kontakt oss på: 22 62 72 40 - www.pvf.no

Alltid oppdatert

Tlf. 69 35 20 80. Fax. 69 35 20 81. E-post: info@skanlab.no
www.skanlab.no

Oppdatert_2011.indd   1 09.01.11   14.00

post@sportsmaster.no – www.sportsmaster.no

Kontakt oss på tlf. 66 85 04 60
Solid og prisgunstig utstyr
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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

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

juni
3.-5. Larvik
FFIs Sommerseminar
Arr.: FFI
Info: www.idrettsfysioterapi.no

6.-7. Oslo
NFFs Fagdager 2011 og NFFs 
75-årsjubileum
Info: www.fysio.no

9. Trondheim
Årskonferanse 2011: Fra 
tilgjengelig kunnskap til endret 
praksis 
Arr.: Kunnskapssenteret 
Info: www.
kunnskapssenteret.no/
Kurs+og+konferanser

11.-12. Oslo 
Shoulder rehabilitation 
Arr.: Knut Indahl 
Info/påmelding: www.
smertebehandling.info

20.-23. Amsterdam
WCPTs verdenskongress for 
fysioterapeuter. 
Info: www.wcpt.org 

septemBer
1.-2. Bergen
Nevrokongress 2011. 
Arr.: Norsk Sykepleierforbund og 

Nevroklinikken, Haukeland univ.
sykehus 
Info: www.sykepleierforbundet.
no/nevrokongress

8.-10. København 
11th Nordic Congress on 
Musculoskeletal Physiotherapy 
and Medicine.  
Arr.: Danske Fysioterapeuters 
Fagforum for muskuloskeletal 
fysioterapi 
Info: www.muskuloskeletal.dk/
Uddannelse/Kursuskalender /

19.-23. Malmö 
23 Internationale congress of 
Lymphology. 
Info: www.lymphology2011.
com

21.-23. Tromsø
Nasjonal jubileumskoferanse i 
habilitering 
Arr.: Universitetssykehuset 
Nord-Norge 
Info: www.unn.no/habilitering/
nasjonal-jubileumskonferanse-
for-habilitering-i-tromsoe-
article79979-9270.html

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       11/4       13/4 13/5
6         9/5       13/5    3/6

 
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
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



Den ENESTE løsningen for Neurac® slyngebehandling

Sikre og behagelige opphengsmuligheter for 
effektiv smertebehandling 

Stødig konstruksjon tilpasset bruk av  
vibrasjon og Redcord Stimula 

Mykere bevegelser for enklere flytting av 
traverser

Utfør detaljerte tester for å avdekke 
svakheter i både dyp stabiliserings- og  
ytre bevegelsesmuskulatur. 

Justeringmusligheter for alle typer 
pasienter

Forbedret design

Redcord Workstation Professional gir deg muligheten til å kunne benytte alle posisjoner for  
Neurac® slyngebehandling. Tre traverser gir mulighet for oppheng av hele kroppen. 

Redcord   Workstation 
Professional 

®

Redcord har lansert nye websider!
www.redcord.no

Redcord AS
PB 55 , 4920 Staubø 
Tlf: 37 05 97 70
redcord @redcord.com



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

Fagerborggata 6  |  Postboks 5165 Majorstuen  |  0302 Oslo 
Tlf: +47 22 60 41 52  |  post@hur.no  |  www.hur.no

HUR – godt utprøvde løsninger som gir pasienter og utøvere optimalt utbytte.

Konferansen World Physical Therapy 2011 i Amsterdam 20.–23. juni blir et møtested for alle 
verdens fysioterapeuter. HUR ønsker deg velkommen til å besøke vår utstilling eller være 
med på et av våre seminarer under kongressen. 

HUR treningsapparater kan brukes av mennesker i alle livets faser og finnes på mer enn 90 steder i Norge.    
På  fysioterapiklinikker, rehabiliteringssentere, treningssentere, bedriftstreningsrom og sykehus.

Ta gjerne kontakt for en fagprat, vi møtes på HUR huset i Oslo eller på WCPT-konferansen i Amsterdam.

• Tar liten plass – Ingen vektmagasiner. • HUR’s unike Natural transmission system. (Etterligner  muskelens  bevegelse.) 
• Fargevalg på skrog og seter kan tilpasses ethvert behov. • Sikkerhet – Alle bevegelig deler er  innebygget. • Enkel 
motstandsjustering. • Mange av apparatene har dobbel funksjon.

HUR NORWAY leverer også test- og treningsprodukter fra Monark, Landice, NuStep og Airex. Produkter som tilfreds-
stiller våre strenge krav til kvalitet og brukervennlighet. Se vår hjemmeside for ytterligere informasjon: www.hur.no

The World Confederation  
for  Physical Therapy  
(WCPT) har valgt
HUR som sin 
 kongresspartner


